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RUBEN::ER;:U::RAMOS

OBR88T. '10
DOMINGOS 1'BIINA>1DE D. AQOINO li!

I. AN0N"::'

[ontinuam

)','

o TEM P O (MeteorolÓ9icoJ'
(Síntae do Huletim GCUll'�tcQCOlógiCü. de
Ao SEiXAS NE'M'O, vaIJda Il.tê as 23,18 bs. do

dia 22 de agôsto de 1963

'FRENTE
FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI

CA MEDIA: 1022.4 milibares; TEMPERATURA M"fÕ:_
DIA: 23.0" C;' UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 93.6P/'l;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mmr.:
Instavel - Grupos cumulares chuvas esparsas _

Tempo Médio: Estâve!.
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B� niti[BI ao �ralil na imlr�nla 10rtuluêlD
------------------ LISBOA, 21 (OE) _ O fraternal amizade, repu- darem ao bloco erro-come-

jornal "Secuto'' de Lisbôa diando tretados., que ex- nista, foram contra os pro

divulga hoje que o voto no primiam o sentimento de prros interesses do Brn

Brasil contra Portugà'l .10 dois povos. No afã de agre- eu.
conselho de segurança da
<)NU, não exprimiu o seno

timento de um povo. acres
tenta o editorial que se po
de admitir que outros eo
vêrnos com ou sem razão
por motivos pouncos 0'.1

econômicos. votem contra

:;�j�:���IM�� r�;��ã�ãOa� c�:t�n:aA��n2s1ci��!) :l�
intranquilidade a situação re de divergências politt-

Bt-asll, uma das mais com. ���Pi��iZd�b����ca;a�a:;I�: GREVE em Alagoas, declarou o cne- cas entre o Deputado Ert·

��:�s ca�:�i�:�;açõ�i�ili7�� ��:ei�::i�r:��� �:i:O.: CONTINUA �: �:s���i�;�e;:�na�:s�� ��7z�:����a�t� go��:�:rt��

:���� ���n�',ii;::i�t:;� ;:;:�:�;ioa,nãOa :�I:,�;;;I�O� ;,�;�':�,:��:,;" �:�:: Presidente do Le--g--.·-s-I-a-t-,·-v-o--na ONU negaram quatro ��:nç!O�eaClo����,a n:i�;�� sas radlc telegráficas ca-
,

séculos de história c de de Barretos.
rtocas estão reunidos na

h d p'elo GRPJunta de Conolliação, Ju:·

omenagea Ogamento da Guanabara
afim de encontrar uma ror-

[.

de intranquilidade
situação em Alagoas"

AFIRMA o CHEFE DE GABINETE
DO MINISTRO DA JUSTiÇA

MACEIó, 21 (OE) - É do tanêa. A dificuldade decoro Executivo alagoano, perdeu
o contrõte da situação, o

que poderâ determinar a

intervenção Federal no

"E'AV. BEIRA MAR NORTE VAI
EM RíTMO AÇELERAiO

a
MOLÉSTIA AINDA NAO

FOI IDENTIFICADA

mula para :1 readmissão tia

cinco funcionários recenteTRIBUNÁL DECIDE: TESOUREIROS
NM TEM DIREITO AOS 44%

O POVO CONFIA EM JG
AFIRMA lINO DE MATOS

mente demitidos. A greve
da classe continua.

BRAStLIA, 21 (OE) r-' Os
tesoureiros não têm direito
a gratificação de 44°/0• foi o

que decidiu o Tribunal de

Recursos, aceitando tese

nnJletrada por procurado
res do Ministério da V!r,. dos nordestinos. ecreecen

tau que o povo ainda con

fia no Presidente Goulart

dêle esp�ra a SOlução.

SÃO PAULO, 21 (OE) -

Camponeses e operários
nordestinos pleiteam pelas
soluções dos problemas da

reg-ião, segundo informou (J

Senador Lino de Matos,
após percorrer vãrtos Est'l'

cão. A União está empenha
da agora, em anular tam
bem a vantagem de 4090 pe
dida por conferentes e

troe servidores.

Prosseguem em ritmo surpreendente as obras do mu

ro de arrimo da Avenida Beira-Bar Norte, uma das muitas

realizações com que o Sr. Celso Ramos vem demonstranrto

O carinho que tem dispensado à capital. Em todos os pta
no!'; da a-uutnrstracüo. surgem, dia a dia, novas realizações,
quer por meio da ELFFA, do PLAMEG, da Secretaria .ia

Viação, da CODEC, etc.
li: impressionante a maneira com que avançam as

obres da .'\_Y, .BI!11'D�ar Norte e. da Av, Ileirit-1td'4r. Sul: tn.
quanto 1:0'0 fa'!, a delffi10nt&-ôo morro da "ah"'f"'elra_ da Poncé

jrercüío J .117,. a terra é dali removida para o atêrro das

duas avenidas.

O flagrante mostra um aspecto adiantado das obras

da Av. Beira Mar Norte, recém iniciada e que esta sendo

construída pelo PLAMEG·SUOP.

COMISSÁRIO DO
BID VIAJACHEFE DA CASA CIVIL

VOLTARÁ PARA A RHTORlA
RIO. 21 (GE) - Viaja bo.

;it :\.\IÍ��:�to;o ;�
s-. 2drt ROdriSUéS do Valtt
O delegado do BID, parti.
cípará da reunião do Con

selho �o Banco Interamerí-

BRAStLtA, 21 (OE) -:

Serã decidida hoje pclo Pre

sidente da República a Sei'

bstituicâo do chefe da Ca

sa Civil, pelo atual Consu;

ter Geral da Republíoa sr.

Waldir Pires. O professor
Darei Ribeiro, voltará par"
a Reitoria da Universidade
de Brasilia.·

QO governo catartnense.

Estes dois nagrantos to
ram tornados naquela opor
tunidade, vendo-se no !>ri
meiro o instante em que o

Dr. Fúlvio Vieira fazia a

entrega do album e, no s ...

gundo, quando, presentes o

cr"'phtado ArmanQo: OaW, o

Dr. Hermelínc Largura. rli

reter comercial da CE·

LESC, o Dr. Renato Ramos
da Silva, suplente de sene

dor, o Dr. Fúlvio Luis Vini·

ra e o deputado '!!:pitáo"i<"
Bittencourt;- o deputado [\'0
Silveira agradecia a oferta
do álbum, que lhe retom

braria a passagem pelo
Executivo de sua terra

Ferroviários Ameaçam
Outra G R E V E

--PARLAMENTO -APREÕA-.
-'

VETO, PRESIDENCIAIS
sessão que se nrnlongou até

a madrugada de hoje.

. BRASrLJA, 21 (QE� :

As duas casas do Congres
so Naciona�, .yoJt!l,�ã? a

.

se

reunir conjuf:lta�f+"llnt\
noite de hoje para apreclu r

os vetos do presidente da

República, dispositivos da

'lei de aumento de venci

mentes ao funcionalismo. A

apreciação dos vetos come

çou ontem a noite, numa

do governador Carlqs Lu

cerda. Comunicação a res

peito, foi feita ao Presíden
te da Rêde Ferroviária Fe

deral por representantes
sindicais da Leopoldina.

S, PAULO, 21 (OE) - Os
ferroviários da Leopoldina
ameaçam entrar em greve
caso se agrave o estado do

companheiro Olímpio S,)·

veira da, Costa, massacrado
nas masmorras da. policia

mMENTOS DA PM DO RIO GRANDE
DO NORTE SOLIDARIZARAM-SE

COM A PM DO PIAUí
do Rio Grande do Norte en

viaram manifesto de solida

riedade à Fôrça Publica 10

Piaui. Teresina continua

policiada pela Força Pede

ral, uma vez que grande
parte da guarnição estadual

foi prêsa por determínaçúo
do governador do Estado.

NATAL; 21 (OE) - Ele

mentos da POlícia M-ilitar Numa solenidade simpr .....

porém significativa. o Ct
bínete de Relações 1'·,1,.
cas do Govêrno do ES1 nc......

ofereceu. ao Presídonto d:\

Assembléia Legfslatívc, ucp
Ivo Silveira, um álbum ('_!l·

tendo flagrantes suvcst.vcs
é que assinalam a passagem

daquele homem publico pe-

la Chefia de EXCCILl

POLICIA INVESTIGA REVISTA TIDA
COMO SUBVERSIVA

tnrInense.

ElEiÇÕES
NO
MARANH�O

Ao ato enco.itr-iv.v.i SI'

presente nüc só o or. ;.':·1-

via Luis Vieira, chefe ao

Gabinete de Relações PÚ·

cucas e demais runctoné
nos do GRP, como tem

bém amigos do deputa; I
Ivo Silveira.

Agradecendo a homerr

gl?m. o presidente do !eg:r"
lativo acentuou a ,�olabo.a

ção que lhe fôra prestad:
pelo GRP c\\lrunle aquêJ...

JANGO ESPERADO NA GUANABARA
PARA AS COMEMORA'ÇÕES

-

DO DIA 24

responsáveis pela distribui·

cão da revista "POLtTICA

OPERARIA", Em seu últí

mo numero, o órgão da

POLOP, publicou um aru

go considerado subversivo,
poiS trata·se de artigo só·

bre como fazer guerra de

guerrilhas e revoluções pró·
comunistas.

RIO, 21 (OE) - A Policia

da Guanabara está investt

gando a procedEjncia e os
BRASíLIA 21 (OE) - O

Super-. r Tribunal Eleitora!
conceueu tro-es para "IS

segurar a normalidade das

t:leiçõe" no interior do Ma·
nmhã') no próximo domino
EO.

RIO, 21 <OE) - O Presr- dor da manifestação pro

dente João Goulart está gramada para o dia 23 n�

sendo esperada amanhã 11:\ Cinelãndia, em memória do

Guanabara. O chefe do go· ex·presidente Getúlio Varo

vêmo, será o principal ora gas.

EMPREGADOS EM ESTALEIROS
NAVAIS: GREVE DE ADVERHNCIA

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

greve dos
de Santos

[ner�la e
es�ôto �aral
[a la�una

Em viitude do rE.centt)

convênio em que o Govêr·

no do Esfado propõe·se fi.

efetivar melhorias nos sa:·

viÇO� de energia elétrica e

�'..
sgOtos na cidade de La·

, o Governador Cels',

R os recebeu a seguintê
m sagem telegráfica, �x·

prl\ssandó o agradecimento
d� Lagunenses:
�ualidade lagunenses di·

rigtmos Vossência nossaf.

efesivas congratulações· a

par maiores agradecimento�
pelas recentes medidas IId·

ministrativas traduzidas IlS·
. sinatura convênio reforma

linha tl'8nsmiSsão 'fôrça' I;

instalação serviço esglHo
«idade Lagun·a.· Que DeHs

�empre ilumine Vossên('.ia

if' consagrado ami�o e bt:'�

feitor terra Juliana. Aten

RIO, 21 (OE) - Em gre·

Terminou a

Portuários

ve, de advertência de 24 ho·

ras, os empregados dos e$.'

taleiros do Loid Brasileiro

ELEiÇÕES EM
RECIFE:
RESULTADOS
RECIFE, 21 (OE) - E:.s

os ultimos resultados das

eleições em Recife para pr'!·
feito da capital; que dão

uma vantagem de 320 votos
ao candidato situacionista.
O sr. Pelópida.s Silveira

com 29.380 votos,' cont\'�l.

29.060 do dr. Leal SampaIO.

da Cia. Nacional de Nave·

gação Costeira e do Cruzei·
ro do Sul, paralizaram suas

atividades. Pleiteam o pu·

gamento da diferença ie

31% em atrazo há dois nlê

ses. O presidente do "3ind:·
cato dos Operários Navai::;,
terá um encontro aindfi es·

{a tarde com o Ministro da

Viação, pal'8 analisar O pr;)·
blema.

de hoje. Há pouco, termi·

nau a assembléia das duas

categorias profissionais,
que resolveram aceitar a

proposta de conciliação dO)
Ministérió dO Trabalho. Ma·
ritimos e portuários lerão

uma bonificaçjio salarial de
20';/0 sobre o salário base

de cada categoria.

SANTOS, 21 <OE) - Os Santos voltarão ao tm.ba·

maritimos e portuários de lho a partir de meia noite i\ emissora tlue, ncsta CalJilal, interprclil o pensamen·
to da UDN ortodoxa, repetindo procedimentos anteriort'�,
huciou li semana com os fil,ais violentos e virulentos ata·

BANCO DO BRASIL JÁ TEM
AGENCIA NO CHILE

(}ut's ao (>residente da República.
o tom SUlJCr·agressÍ\·o da catilinária re\'ela\a, :-.cm

m !IIOS, li finulldutlc de uma sondagem: saber até quc porto
til' o rl'l� 'lUIJOrtaria a Iinh;l da poUtica udenista. na sua

dinillnka ('0,,1.1';1. J:mgn e a favor de Carlos Lacerda.

l lU IH'uIIUIlI:Ílnllcnto era necessário para a prova dos
110H': se ti I'TK catarinellse aguentasse TUDO. a lJON (:a·

tarÍlwn�l' fi('lIrÍlI tnlllquilll. que o NA!\IQItQ poderia eonti·
mmr atê II 11)l'itu suce"slírio.

SI' O ''1'k ehias:it', Ierido em seu amor IJl'Ólll'io, o RO
MANCE estraria em fas� de t'sfriameulo, sem esperança"
de NOIVAQO nem til' C,\SAI\-1ENTO, mesmo COIll delegadO
f' "cm lIadr{'.

oue .:l rell1i7..ação dêste ato,
deixou os dois povos pro·

fundamente sensibilizados
com a.3 provas de compreen·

são e interê�sc demonstra

dos pelas a'.lturidades d05

dois paises. '

SÃO PAlILO, 21 (OE) -

Dizendo que a inaUgUl�ÇnO
da agência do Banco dr:
Brasil em Santiago repre
senta o produto de dois
anos de esforços, o Minis·

tro C-uvalho Pinto afirmou

PSD ESTUDA A REFORMA
CONSTITUCIONAL PARA A

REFORMA AGRÁRIA LEI MARCIALCUBA ACUSA OS E_ U. A.
POLITICA DIABÓLICA

xx XÁ xx

() I'Ci)iquc I,debista surgiu, na Assemblêia, onde se eg·

h'anllaram o!> deputados Evilásio Caon, líder trábalhista, e
ZigeHi, de bancada c da emissora t1dcllista'!;.

.\ 1'lIcolllcnda dl' alianças, ao quc parece, t'.slá �uspen·
sa, enquallto as alegres ('omadres de Santo Alltônio eu·

trai" "1I1 açfto"11!l"!t' t 'Iltativa de salvan:n1 fi ONJU60

refere·se a posição do I?ar·
tido no caso da reforma

TOQUIO 21 (OE) - Foi
clecr'etada a J ei Marcial no·

BRASÍLIA, 21 (OE) -

Contlnuava reunida até n

noite de hoje toda a banca·

da federal do' PSD. A reu·

constitucional para a refer· Viet �am do Sul. A infor·
ma agrária. 05 pessedist3s' !na�':lo pal't.� jn Embaixa·

mão '-lo d3 10s F':E.UU, em Toquh.
acusou os EE,UU. de colo·
cal' em jOgo, uma politica
dial>óiicll, A informaçào [oi

divulgada 'pela rádio otidal

HAVANA, 21 (OE) - O

go,?erno cm1)nnn !ldverl,iu

que os a(,aques às suas lu:;·

tala�:ões '�dUSl rlul::', IJOtrn \UI�!:,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GERENn�
Domingos Famandes de Aquino

CHflFlE DE REDAÇ',,\O
Antônio Fernando do .i\mal'al e Silva

MDAíI'On·R.EORETARlO
- rertctes Luiz do Medeil'os Prade

REDA'IXlRES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

rl'ULICIDADE
Osmar António Schunrtwetn

�ECRETA'l>IO eQMERCI,\L
Divmo Maríot

nm-ro. DE J\SSlIlróA!llURAS

Major Virgillo .i:Js
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Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Peef. Othon Gama
d'Eca - Dr. M:lton r.otro da Costa - Dr. Ru
bens Costa - CeL Cid GO:1.Zaga - Major lIde
ronso Juvena! - W!llrer Lange - Flávio Alberto
di'! Amorim - Arnaldo S. Tllingo - Doralécío

I
Soares - Prol. Osmar Písani. I!';(lOistus Sociai�
zurv l\Tllrhndo - Lüznro na-toromeu

IEsportes
Gi1?erlo NnIJilS'__ Mrnu-y Borges - Gilberto

I
Paiva

Crôntcns
Silveira de Souza - Ertson Nelson de Ubaldo
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.\I·tr" t· Literatura
Salim \[i!.l.ul.'l - ümnr Carvalho - Jair Fran
cisCO H,llllrllS - C;('()r�c Albl"l'(o Peixoto - Lin-
dol[ Dell RndribTJJ oe Haro

Xolicias lia Polícia l\lilitar
:\Jajor Edmundo de Bastos Jlmior

COlllrnl:írhlS
Jnào Xilo Unhares

Illfllrlll<l('ãlJ ,'I'!Tknl�.
C. ,J:lIllllno<i

1{J·;r'"E"r'\"T· "I L�
Rzpre<:(>llt;Jctíl'S A. S. Lara l_te". - �i".l \l1í3) R
Senlldor Dant as 41) - 5" nn'" •

F\iio "anl" nua Vitória 65',· eonj. 32
Pôrt" llr';:I"I' PdOPAL·- R. Ce!. Vicente, 456
lklo n"riwl1k �IP _ nua dos Cnrijós, n°

- 2 nnil:lI
55i'

Agen!('s r ('OlT\'sp(llldl'I\\('<: ('m toctos os munido
j>ios de Sanl:\ CatarinH _ ,\núncios mediante
contmttl 0(' :I('(lrdo I'om ., tabela em vigor
ASSINA1'l'RA :\:\,(,.\L Cr<; :�.OO(l,flO - VEJ\'DA
A\'l�UH ('H'" 10.011
f", d.irn:iin n:iu St· I"I'SllIlI\.:;ahiliza IWIo,s (,nl\f"f'itos

emiUtlu" !ln" :lI·tir:-0<.; a�sn1atlos)

FAZEM ANOS' HOJE
- Sr. Pr,lxeelcs " \�; Gurcia
de Senza
- Sr. Amauri J{l�ê \';,\"*
tins
- Sr Osni Jo,;é Ci Ir\. ic
- 51". Raul 'l'olent,jn\)
- Sr. R,meu Santnl"lil
- Sr. Juão Guedes Ja

Fonaêca N�'I.o
- Sr. M('ndt'S Dias I' ....
pão
- dr. João Que-;:illo i'��'

to
- Sr. Jcão de Espin.l,),
- Sra. Silvia Avlla
- Srn. Hi]{la G �!;,I s

te Vieira
- Vvva. Vitória Fer;1<,.'1-

des
- Vva. Benedita 0.1-
miani
-- Srta. Maria Te�c/.;l

Borge><
:...._ Srta Cléia Filialli d�
Ollveir:\
- Sr'a Eunice Ma�t'J

do
- Srt;J Suely Heuse
- Menina Marialva df<
Fonsêca

- Sra. Zeni ta LeSSl1

- Mznino Adernar G, n

zaga N('tO.

CONCURSO PARA ESCRlTURA.R10
EMPRESA COMERCIAL COM F\ILIAL NÉSTA ,CI

DADE PRECISA DE UM FUNCIONARIO PARA SEU
ESCRITóRIO. REQUISITOS INDISPENSAVEIS: SER
RESERVISTA E 'TER O CURSO GINASIAL OU co
MERCIAL !BASICO COMPLETO. SALARIO CR$ ..

30.000,00 MENSAIS. HORARIO.� TRABALHO INTE
GRAL. INTER�SSADOS DEVEIt1tb L',rJiRIGIR-SE .AO
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO PROFISSIONAL DO
SENAI - RUA SILVA 'JARDIM PRAINHA. AS '[NS
CruÇOES ESTARAO ABI':RTAS ATÉ DIA 26 DÉSTE
MÊS.

MARCfMARIA
Vende·se a marcenaria Santo Anjo da GU8J;da, Sito à.

rua Fúlvio Aducci 777 enfrente o SAMOU no Estreito. Fa·
cilita·se o p�mento ou troca,se por carro. Situada em

ótima colocação, tendo ao lado uma madeireira, loja de

feuagem, depósito de compensado e anexo uma ótima
residência. Ver e tratar na mesma.

SURDEZ
REPRESENTANT8 DO CENTRO AUDITIVO TELEX,
EBTARA iEN FLORiLANÕPOLIS, NO QUERJ:::NCIA PA
LACE HOTEL NOS DIAS 26 - 27 - 28 - DE AGOS
TO, FAZENDO nEMONSTRAÇOES COM OS MAIS MO
IlERNOS APARELHOS O:rOFONICOS Da ILHA ATI
CAIIT lDINh,MAl4OA). AGOARIlAN'DQ AS ..\V..ISIT,Aa JXT3
'lfl" R�:S8ADOS :::;E;M QUALQUER COMPROMISSO,

27-516:1

.... """' ..

� Confecimentosl �Sociais
. • � • 't

. .'����!U{::�
DIt�ON CANWU PARA O "SOCIETY" -

CÁ�1ARA JUNIOR EM FOCO ----'- PRESIDam DA
,PAVIMENTAÇÃO �1ANTIOUEIRA EM ,NOSSA CIDADE

1 _ Circulando e-u nc .. Sllva. Luiz Albert .... Ci·'t,·h xucsa restdêncta dI) 'J�-
S8 cidade o, lovem Sr. ;. 1'- e Ângelo Bez. memore ... rtc cretértc de Viação c Ob:'!U

manda �"tti�ll<mi. da "'.'- c-nsenic Diretor Lia C'- P\:lb!icas I' Brn Dr. CeIS')
ciednde cm-inca. maru Júnior de . Ftortn-ic- Ramo� Filh·_;, 4Julia), :>P

con-. r-ram recepcruna- Ilhoras ele nesse -ocícdud
dos pelo Capitã" de Cu. - r estará- reunida" pur.r
veta PAULO DE GOL' entencnmem.,- sobre O
V!tA CORRÉA, comamta»- "Chá das nsal-ms:'. qu,
te d- Rebocador Tri�:hl_ roauaar-sc-á .no próxirn-,
Naquela oportul1idac!e (,- dia crnc r-, Ccn+ará Co�·.l o

leu :: SI'. Deodol"Q L.,pps desfile ctns Dcnutanto- clJ
víetrn, Prcsfdente x da 11);- bane oficl..'l.l de 1963. a tar
so. Câmara Junior, sau- de {h' ('Je�fln('.J.a e car-l-t .... -

dando ,:"S oficiais prc-wn- de no" salões elo C' Il!.>C
tes e agradecendo o ;�;I\ft- n-ee de Agosk). cuja 18n

ver convite. da reverterá em pról elo
natal da cr+nnçn '1: '.

2 _ No próximo ."á�l "i")

na ctdace de vtdetra r l'

usar-se-a. n. J salões d

Clube Vitórl1: a prinwir:l
parada rifo elegância Ban

gu. Doze artes daquela c:.�

ctededc uartjcinarão ( ... ,

des.Iíle. que �lcgeró. 'M'�s

Elegante Bangu" da :.::,!I

de de V!deira,.

7 - Em n .... ·�sa ti !ac!e.
ac.-mecer

á
uma gran-se (,

elegante I eceocâo. que vai

deixar muita sente c, r.i

água na b:)ta. Um d t.

tacad,:, coJun:,;tn Social ,'.�

l"odedade co. rioca est::- r ,

em !)auta n:l aOnnl 1-

mcnto.

8 - Continua em 11';"1

cidade,. com grandes ' ".'

p�nsabilidades sôbl"e a ;11-

vimentação em no:<so J!:s

tado· "C Sr. Dr. Bartolir.\)
de Oliveim Lima, Pre"'
dente dfl. _J>avimentn( ;-,:!

Mantig\\ci:·a.

9 - Na chUlTasc'l)":t

Rio:mlense, a eJega..'\t:.'
SiLvia Hoeprke oa. Sil�rl c

�-4��:'� �:�a���;;v.nt(�l�.j
pknhia do simpir.4!::J·p .. �,

gante casal. Sr e 61:a. 1)1:.
FrancisCo Grlllc (Ani�a:.

10 - Sabaoo pr"Óximo liB

11 - Na noi�� de dC:,,)!1
go ü Dr.,putado C*"'.1yr
DE'''tri. circuleu muito !";cm

ac::mpal1hado·

12 - Logo mais na 1:'-

o proprio autor o reiata'
nUm livro que esc.revell cba
mado "Terapeutica celular".
Consiste·em utilizar deter
minados orgãos de animais
(glandull;.s de ovelhas e va

cas, pNe.reneíahJ1erite) •

depois de corta·los em pe·
quenos pedaços e trata-los
com uma solução fisiologi·
ca, injetá·los nos pacientes.
No inicio o processo era

feito de um. modo mais ou

menos empírico mas hoje
em dia tudo é feito segun·
do um sistema de planeja
mento proprio do seculo
em que vivemos. Os ani·
mais são rigorosamente se

lecionados e a assepsia para
o preparo do liquido a inje
tar obedQee a todo rigor da
técnica

Aindij é um pouco cedo

para se poder ter uma opio
nião decisiva sobre atera·

peutica do envelhecimento
por meio das celulas fres
cas de tecidos animais, em

bora seus propugnadores 1\..

firmam tratar;se do melbC'r
metado que. existe pac,
combater a velhice.
Nota: - Os nossos leito

refi poderão solicitar qual·

t;�:nt���I;; cabel"�

��re�e�ic�:s�:���:t�l D� "===========.,..====""'"
Rio de Janeiro, bastando
f-nviar o presente arti�
(este jornal e o endereço

('o:nPleto para a resposta.

�-------

\�

13 - Muito r-omenu-da
a beleza. Tprezinha Amtn,
bem c-crio o etegnnte V"s

tid:) de baile que USo,1 na

festa (la" Debutantes. no
ültlmo sábado.

14_ C Cas!lment.o '11:

Marilf'ide Abrahf!m e R"?
nat:l Cruz P('IXol'.'. rec';J
donará Convidad-.:.s liO�
sali'es do Guerência P,l','
ce Hotel. M<1rileide 01 , ii.
entrada na capela do Co
légio Catarincnsc, as "!]VC!

hora� ::lo próximo eli::t ,0:'

t,.

15 - Ele�,.;iana Ha"€;)'-
r:rth �'Miss Elegnnte .iõ.:ic
gant.e Bangú dp FlorlalJl'
p.II<;", deu Show na p�s�
sal"('ln vE:\l"(Ie d<'l Onrles
Gome:;. Com b'.'nito Uy
dêlo em tecido B�Hl�I"
c('n.Lf'ceiQllndo pel:l c"s
tureiro Lenzi.

Casa Santa Catarina f.:!a- 16 - Circulando no Rio
6 - O Conselh:l Di:'�t 11" lizar-se-à a esperada :'cu- (' simpático casal de !l'l:>

da Citm ora Juni('r de F;,,- nião d,:,s RadialisLa!'; Ca - sij. sociella(ie, S1". e Sra Dr
rianóp:llls. a convite C!. tnriner--e. quando i}a.:;:;:\- N;}rberto Brand IElisnel.
Almiran'.e MuriJo V!b';') rá a cJ""se a �indicat".

Silva, comandante ti:) �.\)

Di�trito Naval· lIlm('ç:ru r,::J

Rebocad:!r TRITAO r�(l

dia 13 dê:�te mês. oS 1";I'S.

De,d::ro L('1)es Vieira, .!Er

nani Bayer. Antonio Gril-
lo. jornalista Amarul

17 - Sábado PI'ÓXir.l'-'
no Clube da Colina (lobl
Tenj,., Clube) Tamba T'.'�.
J("rgc Bem c Luiz He:li'i
que, 9111na movimenta::!9.
noite de Bo:>sn Nova.

25�8-63

3 _ Em recente rell;-'i.,)
no -amcrtcan Bar" d

Quel ênc'a Palace. qU11l1d')
estava r,'unido o "soei<'·

ty", Dtlscn Lino. que Cir•

curava cm n-sau r-ida-f

foi ovaci�nnd ..... O j<r'i;:l:l
de b�n!ta v::rz, que e�tll.

inscr!lO no C�ncur"...
' .tI

VOZ DE OURO ABC"

rea.lmente sério

4 _ De viag"lll lll,)")'
{la para Europa no pl"J

x'm� (!ia quaq·:I. () ,'9JU.

Jo�é� Rudol:Ül() CÕ.'·I":·:l

(LÚria).

5 _ N .. illuseu ele .'\1 �c

M'Jderna, nCnlltt'C('U fip·

gunt� COCKTAIL. hO\'1(

n!lgea11d·' P. dil'c-toria 1:1

Institmo Brasil I·;sta:,:·�

Un'dn.\i. () IBEU (\cab:l. �e
. ((rar unm serie de re::"'(
(\uções de quadro; de '�m

tor,:,s célebres n:rles-w··:,'

ricao('s.

MUSICAL BAR
)',\11.\ ll"l Bt>:\! PA�o;;f\ TE'IIPO cml SUA FA!\1tLTi\ _ REUNlóES SOCIAIS

I)'INÇ..\"\'TI!:S COQUETEIS - FESTAS DE AS"JVERS,\RJOS - OJIi\

D,-\..�ÇANTES - ETC.

A"\'1�,\R TERREO no ROYAL HOTEL - Tel. 2515 (PortltTill,\

CINEMAS: C ARJAZES DO DIA
- CENIRO

são José
às 3 c I:l ho:·as.

Jean Pau! Belmondo
Alexandra Slewart - e

"BRAÇOS VAZIOS
- Cen�ura: até 18 anos -

ritz

2'7.8.53

às 5 e I:l hora:;
Willlan HQlden

Fral1cc Nuyen
TENTAQli.O DIABóLICA

- Tecnicolor - CincmaSC;1pe -

- Ct'l1sura; até 5 anos _

.," "";i.'
-

'��"����?' O

I.�_ 6· à
--

"

�_ ,.,.AUJO ".�U
A PREFEITURA E OS IMPOSTOS A Prefeitur'l

Municipal de Plorianópolis estã publicando Edital
convidando os contribuintes faltosos do Únpõsto
Predial do ano conente para saldarem seus compro
missos na Tesouraria daquela Repartição,

Foram publicados os nomes das yessoas que
até ag(lm:i não cumpriram seus deveres para com o

erário.
Contamos pelos nomes.

Figuram na lista 135 pessoas.
E isso, somente os que começam pela letra A.

Imaginemos quando chegar ate o Z ..

Si não saldarem o débito em prazo de lei, o
abcedário inteiro) terãQ que se haver com a co

brança judicial.
Quanto á essa cobrança, bem ... fiquemos por

aqui.
Diante desse quadro triste, como pQdeIá a Pre

feitura trabalhar?

CIRmiGIAO DENTISTA
Por essa e outras coisas é que a Prefeitura vive

Ex-.Estnglárlo do Hospl mamando nos oofres do Tesouro do Estado. que d
tal Naval em Cirurgia e CU· '. quem está pagando tudo que se Iaz nesta Capital
nica de bôea. Modernisslnt'

.

para atender SUaS prementes neoesaid&t:les,- Fest�aI6a�ea:�:!S:�:ç:: �ETRO rajá ��������f6rf�:��I�a � Assim não é mesmo possivel que o sr_ Prefeito

Stewart Ornngel' às 8 lloras "�ção. possa mover tUna pédra ou colocar as centenas Q
EleRnl'l'r Pnrk�r __ em _ \vPrncl' Pe!cl".' fa:ttantpor ctt, incTuslvo evitar que a ca1çada orna· ,

SCARAMOUCHE
.

SOnja Ziemann
.

_ em _

Rua Brigadeiro SllV3 Paes, mental da Praça 15 .se transforme num jmracto e I

_!:. 'J'écnieolQl.'......... � lI!..!. 'f�. :a.et'tALI;(�W 'CAA'il'TGO
n. 13 Tetefone: 8552 para tanto falta pouco.

,a;:' í�!Ptf�,=./iJi�G��:: ,�;. �·�"i_,'d'",'Cc' -_···_'_�'B_IiO'II.1<_·_._.
..

��.�1l_0_
..

_Blil'_MlIL\__�::::::�::�:::::::::::::::::::::::..;;;�

my
às 8 110l"O.S

- BAIRROS-

gloria
à.� 7 1/2 e D 1/2 horas

Loui� Hayw;!rd Jonn Benlv'tt

George SandNs

0.' FILHO DE MONTE CRISTO

- Ccnsma: ate 14 anos -

império
às 8 horas

L�uis Hayw,lrd Joan Benndt

George Sanders

O FILHO DE MONTE ORISTO

I
---' Censura: até 14 anos _

n-, Pires

Ainda bem não foram es

quecídos os metodos de re

juvenescimento por meio
da geleia real, procaínn,
extratos embrionar-ícs e eis
que tomam vulto as ideias
lançadas ha poucos anos a·

trás por um medico suíço,
Paul Níehans. E se as teo
rias desse pesquíeador ti
veram grande repercussão
deve-se ao fato de ter sido
ele nomeado qe Academia
Pontificia como sucessor do
falecido Fleming, descobri·
dor da penicilina. Seu meto.
do de tratamento acabava
de transformar o estado de
saude do então chefe ela
igreja católica, o papa Pio
XII, cujo organismo enve

lhecera enquanto seu cero

bro continuava Iucido.
Na época em que isso se

deu e que foi em 1955, a teo
ria de Niechans, já exposta
em trabalhos cíenuncos pou
cos anos antes, começou a

interessar, como é recn

compreender, o grande nu

mero de curiosos, sobretu
.

do no 'prcprto meio cienti-
fico. Vários medicos euro

peus procuraram se famili
arizar com o .metodo e fo
ram instalando clini�as em

inumeras cidades. Relativa
mente em pouco tempo J

processo foi se espalhando

"e hoje em dia mais de qui- ln�:��: ::e;�;:;�t�: :n:g:�:
socmção destinada a deíun·
dir o metodo da terapeutica
das celulas frescas, no�
pelo qual é também conhe·
cida a teoria de Niêhans·.
Em que se resume esse

novo processo de rejuvenes
cimento?'

Dr. SANDRO
MASCARENHAS

óo li/e,ór,i<l

AUTURES CATARINENSES LANÇAM LIVROS
_ Silveira de Souza, Lindolf Bel! e padre Evaldo
Pauli, em noite de autografo realizada no teatro AI·

varo de Carvalho, por ocasião da inauguração da

exposição do artista plástico paulista Fábio Maga
lhães, lançaram os seus livros, respectivamente
"Uma Voz na Praça", "Os Oiclos e ''Estética Geral".

o CAUCHO - NOVA .EDIÇÃO - Volumes

179/180 da popular eoleçào Saraiva, editora do mes

mo nome, surge novamente êste romance de José

de Alencar. Embora não BfIIldo dos mais connecl

dos, tem, como as demais obras deste autor, um

público fiel.

SElRlI.AG DO BOI SANTO (rapsódia para um

filme> - T.rabalhndor infat;tgáY8l, Paula Dantas, de

pois de sua trdlcgía nordestina, nos dá aqui, ainda.
abordando o mesmo tema do nordeste, uma nova

Obra que é lima nova experiência onde estão reu

nidos elementos que ête tão bem conhece. A edícüo
é da Francisco Alves.

ORUEL AMOR - :hilia Lopes de Almeida - cole·

ção Saraiva - volume 181 - JU, cujo centenário
de nascimento decorreu em 1962:, te.ve sua época do

prestigio em nossas letras, ocupando lugar de des·

t.aque entre os ficcionistas. Embora hoje esteja um

tanto esquecida, é curioso ver como ela, neste roo

mance "Cruel Amar", aborda, com sensibiUdáde.
problemas relacionados com a \'ida e os costume!;
de uma colónia de pescadores ..

DO BICHO PAPÃO AO LOBISOMEM - Cau

sos e esMrias recolhidas por De Castro e Silva e

que ele procura transmitir com autenticidade e sim
I plicidade, compõe êste volume editado pela Sarni

va, de São Paulo.

CACHl:)!!"BO CACHOROO & CLUBE - Novela
de Zulema Rida - volume 10 da coleção Aivorada
- Edição da Livraria Francisco Alves. Temos aqui
mais um novo autor, lançado, nesta CQ]eçiÍ.o da

Francisco Alves, dirigida. por PBUlo Dantas e que
tem dado oportunidade a .escritores novos e que

procuram, numa linguagem pessoal, desenvolver e

transmitir um mundo particular. Com as deficiên·
cias de estréia, com alguns mOClismos, ainda assim
o presente trabalho tem interesse.

A ALDEIA SAGRADA: REEDIÇÃO - Francisco
Martins, um dos nossos melhores autores para a in

fância e juventude, tem agora reeditado pelas
Edições Melhoramentos, êste "A Aldeia Sagrada". O
livro é inspil"ado em Euclides da Cunha, que, em
"Os Sertões", chamou Canudos de Aldeia sagrada.
O personagem principal é um. garoto. Didico·Vira·
Mundo ....L. e a obra interessa profundamente à ju
ventude, pois que o autor mesCla ficção e realidade,
realizando uma obra que, além de entreter, educa,
ensinando ·sôbre Canudos e Antonio Conselheiro.
Ilustra.do por Osvaldo Storni, que destacou as ce·

nas mais sugestivas, êste livro, já- em 58, edição,
reoebeu, quando do seu lançamento, o premio Cat-
10fi de Laet çl.a .Academia Bra..siÍeira de Letras.

(Para remessa de publicações: SM -

CP 384 Florianópolis - Santa Catar;ina)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o FÔRHO
MAIS

BARATO
QUE
EXISTE!

PLAQUETA
POPULAR "ppn

DE CHAPAS
DURAS

DURATEX
o melhor fOrTopara sua conSlruçaoc feno com Plaque
las Pepulaees (PP). Num ,�S18n!e. V, forra tóda a obra

a um cu&torealmente inFeroorque qualquer cctrc ucc ce

forro. E as Plaqucl!18 Populares (PP) são fabricadas
em diversos dssenllas e recebem qualquM !"'llura.

• O madeiramento ó mais barato
.0 malerial é mais barato.
• A mão-de-obra e mais barato.

[T�Ff/TA DE

r DURATEX

II I

NO'MAI I 8"

L-l
, R.a-,..

f'�\í. �'�"J

DU.M-EX
DURATEX S,A. - Ind. II Com. _ Fábrica: Ju�diai
Vl!Ildas: R. LIbero Badnr6,582 _ a.-and. - S.P. - Cop'tal

REPRESENTANTE NESTE ESTADO:

J,.,r" dotar o� eseoteh-os com

uma ótima Sede, f: umu con,

truçlio mllitu bem pl:meja(la
dotada de. Mnplils Halas, Ill�!a

u.Inções sauttârtns e terá tlll,}

bém "ma piscina,
mur(!en!S tio Rio Cnvcírns nua

imediações das bombas d,i�lH'

Pnrnbens eseoteiro� e Rolary
Cluhe de �geS.

;\luit" gente h .. dias "tl"!;�

('omeçou u- queima do� calH_

1>Os pensando que nâo t('rium,·�

mais inverno, nlll� o irio \'01-

TOU e intenso. De Dominl:"

passado para cá tivemos at,; r;

Jl;ráus abntxc de zerO e gTlll'-

Os "isltantes, além de a�si.··

tirem aos 4°s_ .Jogos Abel"""

e U 3- Feira lndustrial de S""

Ia Catarina, poderão "istt"r

:dnda as seguintes e!(pOSiçõ�5
de Oruutdeas, Filatélica, 0,'

"itológica. e Agro·Pecu,hla.

;1. FEIRA DE A�lOSTRA m:

!';A?'>T_4. CATAIUNA

Nada menos de 84 i"dustrjnl�

cntnrinenses participari"", c.,

de () dj� ;!Il d� .Julho 1'. fln!tu
o lAr !I" c"�ol �rL\. Du. )<:ulo.;I"

(;"doy )!:ctks Bt·. F:r"in "Iu"k�
t Gnrente <lo- BnIlC" Naciu!l:.d
d" ('om':r<·i'", COIII O oM{·i
IUt,,,tO de ulh" ':;-!llante m�"I.

nn !I"" !UI nto batbn",J ",,(t.. -

he\\ n !lume de M"ra Ref:"inu.
1)oq\11 "�st" �oluno cUm1pri_
mrnt:lmo� estes disti"to� .,.

1II111"0� e nosso� 1I�8íduos I(·I�

torll� d"'�cj"m06 nlultus fdi

çldndMl n p('quenn .\IHr" 1:,,_

�inu,

Já (unlm iH!"iadO� 0l'I tru_

/

,). Feiru de Amostras rle S,H;_

\ tu CaWlrlnn, a rculizar_�1! �'"

J n i Il V illc, de �11 de a!\,õstn a )!

de s'etembro. O Certame },rO_

mete ultrapassar o exlto ,·e,.i

fiCado ""S dtla� vêze� >lnl'"

ri"ro�, nuO �ó pclo maior nu

mero de purt.icipnrrtes eO,,,,,

"inda pel" interêsse que vllm

<le�petLando .a 3& FeiTa de ,\

mnsteus de Santa Cnurina :'t·,

"Ulrus unidades da Dedcr"�;;,,.
,\� Indlli;trills partieipant<!s
.-epre6enillm! munk�iQ6 d.::

Joi""il1e, Blum,mau,' Joaç.nb...
J"r"gui' do Sul e Tlmbó e. ,.,,

trc outros produtos ser"o u

presentndo$ Os seguinte�; lH';'

qulna� diver$"s, cri�tai�, con

"(!tva�, toalhas lin�erie ti"."

.,cordeões, tecidos. )lCÇOS pu,"',

máf"juim's, pura a índúetttn ,,'t

iomohilistlca e Imr.. biclcleh,,·

JlI1Ístico�, motol"c� elêtric<l'J,

l"ef.rl,:;-erndorcs, confe�çõCg, 9r_

tefato!; de md:lis, n1"tcrjal

elêtl"ico, múqttinns de 1I1":\r

ruu.pu, pcr{llmar1a, produtos

lf"rnHlcilutl"'.... r>roldut<ls 'lui
'niro�. I..;lCOS. tuho>! parll ';11""

I! mauj;ueirll .•.

ISOq�DA�E BEl"EFTCPENn:

Tury
Objeti"undo princil'olnll'u-

te O umparo u iurânclu� acab.,

de ser iundada em Joinvllle I'

So"ilodude Beneíicienle TUI)y
A no'·.a entldade, nascida "o

!lcio da FUndiçãO T\lpy S.A,

j:i iniciou mO\'imento que cn

"'uh'c .a pxoteçã" de cêrl'll ele

setecentas criançus que :1"1'(\

'1ullntam O curSo priniârio (nan

lido por IULueta cmprêsll jOL,

\"111cnSc nO b.. ino de Boa Vi,

1", n"s prOximidade;. d� l<<'U

"nnjunt<l induslrl"l.

. CONCURSO 'SOBHE 1J1';TO
Thl� DE J01NVILLE; PROH_

I!OGAlJO (l PRA;r,()

h:dho� de estucmuento de m,,��

u'" i'''llort''nl... pr"dio q""
muito -�mt."lcl:"t;j w n08�" 1';_

,I"dc. T,."t".s,. do edifldo ti ..

prQllríe,lnde 01" fIrma :\I"rn'"_

iI )1 .. lIa Horn' f;/A. �ito 1'"

esquia" d,,8 !lu"" ("êl. �[a"1' I

Tia!,:o d� ("n�tl'o com II Ilcrdliu

J."z.·l'uIO q"'" sOuJ,e"'UH (c·rá

li "JII1"r�" H('ndo �"" cstruru.,
r" (,,{li, de Cinloll(Q "'·"",do.

\"rrificnd" no i'nklO do "'"

te,·c " 11,,(lor rCJ>ercu"s�o cn

tr� o:; 'I\le "e dcdíc .. ", "os V.'

]> .. Iho" oi ... Ile�'luls:l� hislórk�s

fato cOlllpro":JQo em di,,("r�,,�

<:Idades ele SlInb ('"tnrina....
}'undiçilo Tupy S.A. dl Jo:n
vutc, oll\prê�" que tnstttuiu "

concurso, hav!a uslubl'lccido"

rrn7,l7p""" l'!llr"!,:" .!ostrnb,l

lho. até o di .. :11 ,Ic ceacmb-:c

«no cntrcbnt",
vletuete ,[-, "{l�t,.dadc " 01,

7.0 r"i I"·,,,·.o;.:u,lo U\� O di,� .�"

ri� junho de me I, ]lo��ib'l�
",nd" "&51,,, ""� '·Oll<"orrcntc.'

;,ui�l,r��:�:':�;I,�u�e ,.\r:,�::�'��
ilo�umentlld"s.

ESTAC'ÃO lWIJO\'IAHIA PI';

.JOl:;':VILLE

Xa .-\noc1"çu<l Comerrilli
<" Industrial de JOinvllle, rc

,·"nteml'nte, o lndustrlnl join
villcnsc Dr. II, Dtetcr Schnljctc

enenreecu a necessidade

t'()nslrUçuo <.1a Estaçuo Rod·_'

dá ria dnQuelo. cidade, cUj"

_projeto j,j fOI cO"eJuido e:l

provede. AKs\ai;ll0 !lod,,\·i;i.ri.l

flcarlÍ lccuuxudn na Praça d',"

Buntleir�, "Ul11.'<.1os )lontos

ETAS
IRAS
GRÁFICAS

...um
-

mundo
de modelos
e cõres
sua

Rotary em

maiS Ccnll,�i� dnqtHJln cidade,
A ll<lCCssidade dnquch.· u\e

lhorumemc púl>li"o "em Sen_

do reetamndn princip"l",enl�
em conscqu,\nciu dA inlon"l.

Ileuçuo I10 númcrn de P""�"

gCI ro� "er!fi,·"d.. ú I ti "'" 1IIe n � "

l'HODUÇAO S.-\(·l(l:\,'-\t. 1'1';

vercur.cs

De jane1r" " n"oIu do Curr�'l

lC'HlOU]"Il"oduçim naclon:ll,j('

\'nidadt's, o qUe
"uto_"eiculo� ehcgott a i8 mf l

" pujnnça du nossu idúan-lv

llutom"b1ló..tiru. :;{!::\lndo �c

tum eLi\"uII':UdO, \lltrapas8a de
11>0 mil o numero de lral-,,1-

1haUo�s dsre-....CJlte /litud?'
lo indústrl" lIutomobilís�1ca
do autoppcçus, o 'lUC ti torna

"nm d"s lI1uls cxp�c8slvns do

puisefonlc de aprcl"i,i\"c! c-

('onomln de diviaus,
Em COllsuquênriu da r"lra_

�iio do cródilo bancário, origi
nado de detcrminnçjjo mi1\18-

1erilll, a industrta uulomohih�

tka 60frICu 1l0� utlimos Cill'"

m�B�ot> impllCto de bÓria ,�

J>etcu�siio. Acre<.lttanl, cntr.·

tlinto, 6et .. res ligados i, prod"
ç';o naciollal de "elcl1lo� q"e
n sililut"" <:riada &.cru supera
da dentro dos pról:imos nI':"'(·�

,JOIX\·lLI.F.: LIDERA A AItr..J':

("ADAOA.O IESTADUAL

.\ Secretar;" d;L FIl�cudn <lO

"f:slado di"ul!:ou 011 t,otuis d ...

nrrecadnç,iu dos diverH,5 ",.1_

�iof cnt.u:ri7'-cnsc�, rel.,_

th'os 110 primeiro semc�tr" ,I

.orenle uno, A e�emJllo ,lo

'1\'e ocOrreu 1;"1 1�1II2, O mun'·

�ipio d�' JOin\'llle continult. UII

"anguur,]" daconlribuiçiio.to.6
cofr<l� públicos do l:stndo, cO,u

Cr{l 1.170.0t·I,I.i8D,ílO. !ie�uen'·
Cr$ 1.IOI.ij,ltJ,OIO,OO. ]ilnrill_

IIópolis ,'om ("r$ •

j;O.liOO.:!Iili.JJ, T."!:,·,,

Acy Callral 'fdn- Rolnry Ctubs, com um to
l.al de 535.000 rotarianos

- Os rotarianos do Di ... ·

trtto 707 eseêo tnterossaer.is --000--
em completar a soma �!�

USS 250.000 dólares, para a O Rotarv Clube de Cam-

construção de um centro 111·

ternacíonal na UnivcrsUa

de Toronto, a ser inaugur I
do por ocasião da conven

ção do Rotary nessa cid-i

de, em.tsse.

pos distribuiu 1 milhão e

SOO mil cruzeiros aos hos
pitais de indigentes e casas

de caridade locais, sendo be-'
nenctncas 21 instituições.

--oO�
--000---

- O Rotary Clube da 'Pi·

juca fez inaugurar uma s '.

de para o Grupo de Esco-
teiros.

•

--000--

- De 1" de julho de 19(i2

a 15 de maio de 1963, rorui.i
'íundados 213 novos clubes

em 34 países. Há, agora, !"'�

palhados pelo mundo, 11.Sll{1
x x X x

COLUNA
CATÓLICA

111.\ 2:! I>E A(,OSTO:

FCst� "u Imut'ulali" Cora�Il" de �Iurln.
(t� fr,;1..a ,h- dl"'o�;I" <" nih, d" l>r�c"IIO)

t"l's I'"S\orlnhos ,·I(Jcllh'�. cm Lilirnn.

-::-'XXX-,
".\ Iw!" ",,,i� C�"lIr" i· '1''''llrC H 'I"" I'r",·<"d� () n,,��er ti" ".,1."

_ X X X x-_

"Sen'i uns �o� OUtro� pel" c"rid"dc tio 1·:�lli,·ito. POl'ltUe to_

d" " I"i Se encerra ne�tu pula..,... ; A)I.\R,\l:; AO TEt' PRóX1)IO
('0'10.-\ TI }IF:S)IO." IGul. ii. l3 __ 1 n

-XXXX _

.... "Cuidai d ...,·",; <" de todo o rcb311ho, ,.. I�rrj", ilU� f:lc adq"i_
ri" "'''m seu próprlo sangUe," aI. �(I,�li[

-XXXX_

DU"e Cornçi,O rie )I"t"in,��dc ,uin!.", S"l,·aç"o. (.1,,<·.,

RADIOS E JORNAIS

REmSENTA(Õ�S A. s. tARA, hei 34 anos proportilHlonda II mais
eficiente "bemra publicjTário o íOlnols de lodo o Or'11I,ompliou
sua equip. tspecialilotlCl e (I[oíla nova'repr050nlolõesele r6dios8
íamois. Paro obTer onGncios ele S. Paulo II Rio (os principais ,en·

11115 publidTórios) lonlie II sua leprcsenla�õo à maior fjrma do 06.
{ nole: só operamos 10m UMA emiss6ra e UM jornal ele

cadll cidade
..Pelo infalmo{õcs nê,fe jornal ou e)[Feva para

R'PR SENr�ÕE5 A, S, IARA

tViJória,I46S1.(oni....-31.Tel.J4.8949,S. Paulo

-

acao
,

- O Rotary Clube de Vv'

tupcranen cnrreeou no ces
tos pnrn -oictn (\(: lixo ii

Preíeíturu MnniulprO, ('�)l!l II

(.'{JI;�hofm:lIo {In ..A<;SOf"ifi<.,::l \

Comercial.

--000· �-

Todos O� (,llll�� do

nisu-no 'joj.'j rr'ensuvenu
RU.A.J aunatmm a cetego
rta (te �OIubo -300O,'a d9 Pu·,·

daçTI�) ncraun no ano

62/1;:'"'. Foi n prímoirn vos

na. hbt6rln elo notnrv que
tortos n.; clubes. ao um D/<;

r.rtto consogutrem bl 1)('1-

r-entngorn.

'--000--

- 'Em homenngem no

Presidente Laharry, o Rota

rv, Clúh de pnnnhur, Imlín,
ostã nuxntendc n construo

ção do ·umn. ntn no hcspt
tal do novemo, com cepn
cídndc para 12 tettos uesv.

nados fi tuboreutosos.

--000-

- O Rotnty Clube de cc

choclra do Ilo.pemlrlm, co

memorou 25 finos de funda

ção.
----000--

- O not�'lry Clube de soo
crrstocêc passou u rcauecr
8' as rouníõcs plenárias 1tO
. es.aurente do C. R. vesco
da Gama, cm Slío .lannario.

--·000--

- O Robry Clube de Sfio

Paulo recebeu li visita do

Presidente da RopLlblicu,
Dr. João Ooulart, que foi

saud::ldo peta Sr. José Er

mlrio de Mames Fllho. ��

preSidente (\aquelfl unidade
rotária.

--000---

- A últimn reuniüo fes �

va do Rotary Clube de S·

Paulo.centro contou com

presença de cerca do 4ú

rotarinnos aoompanll:l.dc,
das f('spectlvas esposas

--<>00-

- O Rotary Clube 1'.•

Estn::ito promoveu no IiI

timo sábado, mais uma l'1l1

nlilo intitulada "Rotary eH

Seu Lar" dosto. vez nn rc·

sldencin do Sr. E l...Am.u'
rim, novo Presidenta dó
Cluhe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



GUARDAS MARINHA EM JOINVILLE DIA 21

MISS RADAR 63 TEREZINHA SANTA RITA.

CUMPRINDO

O 9rotocol':· O Corcneí

Argens Dumont' Lima, que
há PpUC:lS dias assumiu c

C:;manlhnte do 5 .. 0 Dís

trito Naval. Alte Murillo

do Valle Silva.

PRÓXIMO
sábado no Clube J�i"··

ville, será reauead-, CI

Baile das Misses. com u-n

cesrne de boni�as g;l:'{'�
tes. Abrühanta rá a

n''''-I
da a orquestra de r;a.;r�-
lan. Miss Santa catara-a

Olga Mu.�sj, Miss R8dni��aS�.���a,C��l�n;l;�;���'_,
polis Neide r-mar de Mr;u'
ra, M1SS Doçura Sara TIe··
gina Ramalh- Stlva.. M!,'�

\ :lil�:.a��ssEI����u��:tetp�� �
Lrurdete Bmimini, e nU
iras misses que estão c ,I',

�irman:l� est-arão presou
tes naoueta festa que V,\!
agradar.

PATRONATO TRADICIQNAL DAS AMÉRICAS - nt, O CORAL

FOTO VEMOS O DR. CÉSAR REVOREDO. AO LADO de Flnr'anópJlis. �.);'·."U

DE SUA ESPOSA SRA. JUAN.ITA PÁSARA DE REVO- se aprgsentanrí- m G:Tla.

REDO, QU.ANDO DA INAUGURAÇAO DO PATRON_\- sio Charles M'mtz. dia s�

TO NA CIDADE DE SAN JOS:d: DA COSTA RICA: AG')- te próxi-n- para lima cu-.

RA O DR. CÉSAR REVOREDO SE ENCONTRA NO 'C.içã') popular. promovida
RIO, JÁ TENDO FUNDADO O PATRONATO PARA O pela Se-ret-uta de Edôlr.a

BRASIL. FOI HOMENAGEADO NO MUSEU IMPERIAL cão e CulLura.

DE PETRóPOLIS E DIA 14 DÊSTE 'HOMENAGEOU
NOS SALõES DA ESCOl4 NACIONAL DE BELAS I\.R

TES O POETA PERUANO BENJAMIN DE LA ....TOR.RE

GENTILEZA DA Lm:ER PRESS).

RECEBI
um teier- nema de

senhora. rereuntandc n' :

Idade limite para o -ue
but" da menina rrbça.
Minha r.e':.!.n�l.�a: de qui'l
ze a dezoH.o an�;s, np. 'iJljI-:-
tade d!! família ou (1a p,'
pria nlr"ça.

. b!�;!a, in�luída' :IUS ::��:Vi:�(��str�r��: <>eé I-O�
duzentos e. c;.it.entá" I;IlHh,jes de exp!oiar' nesta Cidade.
de cruzeiros, no Cl'êrll"o Nã:J sei se isto é plan") da

ornamentária que o Mi- CODEC. I Naturalm.ente
nistro de Minas e Ener�$ja custará multas milhari;';;
acaba de s:llicitar ao Di- de cruzeiros, mas, em AS INSCRIÇO:rS
retor .do Ba,nco do 'Bra<;ll c('mpensação o lucro o<l.rJ. para as debutant�s .:lO

_ destinadcs ao pr.og:!I.- a. Capital seria triPlic·""". Harm()nt3 Lyra de J'Jt'lv.l

ma de energia. elêtrica. le. encerra rã,.. nc'.> pritn(.!�-

GUARDAS- �::: _��';ia V.argas, h,,- rJ:N::�.dO
próximo

m�SI
MARINH

..

A

.PodelãO .'.S-
je 'será rec.epci:lnada cv.m ..

a ,

..
enl,

..

l'a Jorge

(SilVia.)tar�.�reó.entes -em Join/i:'_"', grande festa em Pórt,� Frank. na �n
...

:lrt{�- .:

nuif"l 21 de setembr.J nl.- Alegre. V�rjas homena- �,$el .-residfnc'a )11'11
�

::�o��: �;::,t�:�es sn'�� �:�:e3eS:�:�te p��stad::k�1�n�}�;:{��U �\,':= .

apresenta.do por êste .Co- mund:aJ. g3nle chá.
lunista. A D.retor.a ,!f1- ,

quela SoCIedade· JPre::l!dl- VISITOU ,J O V E M OU A RD A
da pelo Dl:. Aldo Ur'J',I'.. há !>OUC()S dias, a EXJl' - "DEBS" rb '12 de AgeS- t,
���it�U d�fi�� ��trit�om��� b�:�a���a, '�T�e�.ES"oricn �o��n;c�arlil:a v:t���m�ll��;

�-.

vaI - Alte. MunIa (j,J VII.I- Platt. Diretor da Impren- organsa em kmas de C('�
le Silva, conv'idando r� sa Oficial. Ficou enam'r tim, 'gregas' b'Jrdadas, lllO
Gua.rdas-Marinha para rad-:- de duas eletrônic:::.": dêJ� '-'Prince;;a" co:::Jfee
participarem da festa ue a Elektr:.n (linot �o) e a ção da c:ostureira da. Tlda
gala dançand:- uma v11sa cl'c<;eria eletrónica. Uma _ YARA Mede:ros Gua:.
com as meninas m,)ç:';,; bóa. pedida seria para <i bert-, veO!idJ de re,da
63. O Almirante Muril" repartição que dirige. !11<J.rl có branco, reborda.
já remeteu o ofície ao d�, Com fitas da meSrl!B
Ministr') da Mar:nha Alte. VOC1!:S renda. Ambos muilr b,
S�lvio Motta, em mãe p�lo já ....b;;ervaram cá ,le· nit-.:s.
seu Assist.ente Ca.:J:tão de baixo que a Cruz do 'M�I�
Corve1a Odllon tCard�s:'. ro da Cruz". está inc .'lll- PARSARELA
Confirmando a vinda do., pleta? Quem chega n",s;-n JOSÉ Vasc�ncel1as, dO-
crnvidad�-;;, um progra:na Capital e :Ilha lá par" c'- m'ng'J ne-.�ta Capital _ O
será elaboradJ "ela d .f:- ma, qual é a im:l?ressão? Fogo Simbólic,:: chegará
taria da Sociedade Hn- Aquêle local que ê liPl dia 27 !Jróx:m") _ O Df'p.
mJnia Lyra. 'Un:vers:lr;- ponto estratégicJ e :)'.?is Laer�e- RarnrS Vieira, l.'pre
rl�s catarincnses, também visado Pof tóda a cid:ld"!, sentou projeto de lei, nani
serao convidados para' deve}:la -ter uma cruz dE' �ubgtituir ::: cruzeiro por
·participarem do meS'110 eDncreto é.".U então, a lml'l- uma un;dade mone�ari8
ac�ntec:mento. que está gem de Cr:sto Rede:1!r:1 .. o bran,�ão, que valeria
sendo es!)erado c'Jm mui- cem cruzeiroS cada un'a.
ta expectativa pela Sacie- CHEGARA _ HELENA Martins. brf-
dade j?invilense. h��e, na "'J(}iaca'�" c vemonte estará no mcu

casai Dr. Dieter (Mnf'a pl'';g>rama social na Gun
Clau(lia- Schmidt. êle ,)1. rujá - DIA 29. as

.

DEA3
se tlve�'Se lma estra·��a trono dJS Farmacolan'l--s d- 12 de A'!-o�to desflla

que con'tornasse a Ilha, de 1!163. que lhe ('ferec�rá 'rã::> em benefício do !'-h.
para o turismo seria lima um jantar. ta! d,:,s Pobres.

A "'JOTACAP"

:' .i;;,: ;,���'iI':�{r:r��'�::���:}�1fc�-':'; ·I[.'�c·ô,��

'àntlgo (lj�rjl'l' a" 5nntfCa�r'iÍlII!'
.

ED IT H
JUIZO DE DIREITO DA VARA tal do Estado de Santa Catari (Ediaon de !\-loura Ferro) .Ea-
DOS FEITOS DA FAzENDA, na, aOS deze:seis dias do mês de cetvão, o aubacrevi,
PUBLICA E ACIDENTES· DO agôsto do ano de mil ncveeen- JOão Tomaz Marcondes de
TRABALHO DA COMARCA t08 II" sessenta e trêS. Eu, Mattos
DE ,FLORIANóPOLIS.

]d [TAL V'� II r"'.;'0 UE AU

�:���!, (�:��:��::Z�.,�� I soda
-

cáustica
o Doutor JOAO TOl\UZ

MARCONDES UE MATTOS,
Juiill de DIreito Titular da Va

ra d01l }'e-ltos da Fazenda l�ú
blica e Ar,ldenks_ re Trabalha
da Comarca de .'!orianópolls,
CapitAl do Eatado de Santa

Cltarln., na fonna de lei

etc.
'

'

FA..::; SABER a IBRAIM DI!:
SÁ. RIBAS, eeaidente em Curi

tiba, Capital do Estado do Pa

raná, qUe por parte da FAZEN
DA PUBLICA FEDERAL Ibe
foi movida Uma açiio de De�,,_ t·

propriação, nos Seguintes têr._

mos: Petição lnleia}: Exmo

S,. Dr. Juiz de Direito dos FI!"�
tOs da Fazenda. Diz a Fazen<!1l.
Pública Federal, par seu Repre
eentante judíctal e afinal reque
rer-: l° -'que, pelo Decreto or?

40.670, de 18 _ 12966, modifi
cado pelo de- nO 44358, dc 3 _

9 - 958, foram deeleradoe rle

utilidade pública para desaprc

n-recso, numerosos terrenos
situadoS no Estado. classifica.
dos em duas glebas, A e B,
necessários ii. formação do Cam

pc Instruçii.o MARECHAL HER

MES; � - que, entre êsses

terren<;,! se encontra, cla�sifi�

ca.d? n�, �!!l'�a ':�, .? de p1',:,.pria
dade de IBRAIM DE SÁ RIBA�,
sito na regiãO do Alto Canoi_

nlJ.as, Comarca .ae Canoinhas

CRISTALIzADA 'EM ESCAMA'

fABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. tlETRO QUíMICA FLUMINENSE,
Embalagem I"du,�trial:

S,acos multifolh'os (Popa.1 'e. PI6Slico) de 50 Quilos

Embalagem Domestica:
Co;xos de papelõo com 2:4 pocalE..s pláslico$ da 1 1/2 ib

Rapresentonles po�o OI

E$todO$ de Santa Calarmo e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
J<" • &Ium'enou • Curitiba
--

Ora. IARA UIJILÂ ftOltll ÁM�Oh
CIRURGIA OENTISTA

Areuoe eomen,e com hura marcado dl:l� ti os 11. h•.u.
ti oas I:' cs 18 horas
I<'llç) Sóo Jorge. 30

DEPARTAMENTO CENTRA.L
DE COMPRAS

EDITAL DE_ CONCORRON:
. ·rlolã., nesta Capital, prêçu

elA PÚBLICA N" 63-8-020 .' "base crs 200.000,00, unida-
\) Lepurramento Ce\�tra!)_ de ...;..... Um, quantidade - 1:

de Compras, torna púbJi.:o· 7 - CaJUÍopetjl. Ford Ale·
ql.i� brtil realizar, nó ,11� mão, (Carro Forte), tllodêln-
9 9·�·:!, às 15 horas, na ·sfla. 1951,motor nQ G.29T6520, em
séde, à rua Lauro Mül!e'l',' mau

_

estado de commrvação.
n" 2,.CONCORRJ!:N.çJA· �u:) 7Enconha-se o referido vei

BLICA, nas condições 3er.'c cuIa, na ofic;rta do Sr. Me--

glSintes: sinho, no Caes Frederic')
I - OBJETO DA Rola, nésta Capital, prêço
CONCORR.:€NdIA basc, Cr$ 300.000,00 unidade

VENDA - Um, quantidade - '1.
"

Observação - Os interes-
1 '""" Automóvel, MercUTy sados deverão apresentar

Sedan. modêlo 1946, motor
.

proposta individual para 3·

de 95 HP., de cór pret«(es.
<.

quisição de cada veiculo.

curo, motor n' 59-A-B, em II .__ FORMALIDADES
mau estado de cotiservaçàc. 1 - Os interessados de·
Encontra-se o referido ver- verão atender as seguintes
cuIa na séde do Depa,tu: formalidades:
mento Central d�-Cç"np,ri'S;,;· a:.:....... apresentar declara·

preço base, Cr$ .; 300:([OO:Utr,� çã,o de conhecimento e S'J!)'
unidade - Um, quantidade

....

; ·.missão às normas do Edital
� 1.

-.

n° 001-28-1-1963, publicado no

2 - Jeep Wil1ys, modêlo Diário Oficíal n" 7.226 de €

1957, em mau estado de con· de fevereiro de 1963;
servação. Encontra-se o rd
ferido veículo, na 6' Inspt__
toria Regional de Educação
e CUltura, na cidade de Jú'

açaba, prêço base, Cr$ ..

451).000..00, unidade - Um,
quantidade - 1.

3 - Jeep Willys, modêlo
1958, mõtor n° B. 807714, em
mau estado de conserVaç3.l1.
Encontra-se o referido vei
culo na oficina do Sr. Mh-
ton Müller, à Avenida Mali-
ro Ramos, nesta Capital,
preço base, Cr$ 300.000,00,
unidade - Um - quantiq.a
de - 1.

4 - Automóvel, Oldsmo
bil, modêlO' 1951, motor n"

18736542, em mau estado de
conservação. Encontra·se o

referido veículo, na ,oficina
do Sr. Juca, à Rua Desem·

bargador Urbano Salies,
nesta Capital, preço base,
Cr$ 500.000,00, unidade
Um, quantidade - 1.

5 - Jeep Willys, modê-to
1954, motor n° B.811091, em

mau estado de conservação.
Enc(.'Dtra·se o referido v�i.
cuia, na oficina do. Sr. Juca,
à Rua Desembargador Urba
no Salles, nesta Capital,
preço base 'Cr$ 250:000,00,
unidade - Um, quantidade

.

-1.
.

b - Os envelopes, conteH
do propostas e documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central--te

Compras, at'" às 13 horas do

dia 9 de setembro de 196:1,
mediante recibo, em que
:ner(cionará data e hora do

recebimento, assinado por
funcionário do Departamen
to Itentral de Comoras.
c - As propostas serão

abertas, às 15 horas, do di.a

9-9·63, e na presença dos

proponentes o seus reprt:·
sentantes legais.
III � JULGAMENTO

No julgamento da concor

rência serão observadas <..s

disposições do art. 23, do

Regulamento aprovado P<l
lo Decreto n" SF·25·08-6-/382.
A concorrência poderâ SbT

anulada, uma vez que te

nha sido preterida formali·
dade expressamente exigida
pelas Leis e a omissão im

porte em prejuízo aos con

correntes, ao Estado ou à

moralidade da Concorrên-

cia.
L,

O Departamento Central
1e Compras, por sua Co

missão julgadora, reserv;.·

, se o direito de anular 'l.

Concorrência, caso as pro

lpostas apresentadãs não

correspondam aos ínterêi:
ses do Estado.

Florianópolis, 9 de agõs
to de 1963.

Rubens Victor da fôiilva)
Prei'idente.

l"loT'ianópoli5 - 22/S/(i3

CO,!, a área de. 5,505 ae., II :>,8
'

Arenoe :;€nhoril.!jo e crionças,
85 Ha., individuado na docll_ Metodo psicolóçico moeemo-espec.eüaooo paro Crlul'\

mentacãc junta e plant,a a!'l�_ çll.!>
J-\t!u IOICl.'yQl,
Aprrccçõo tópica de ttuu�.

kada a outras processes i,dên

ticos; 3".- que, dessarte, vem

pl'oprôrapresente:"çiionos-têr
mos da leI3:365, de 21 _ 6_

941,alteradape-lalein 2.786,
21:- 5,_ 956";'4° - que,ass;lll,
dada a 'dlticuldade de-saber 5e

O Interessado" ainda "concorda

com o'prêçO,'e outras surgidas,
requer ·dign'c .. se

. V. Excia. de

determlnar'a e':pedição de pre

cató_ria clt&t6ri� para II coma r

Ca apOntada, afilil.de qUe o r.,-"
venha receber li q,uantia IJfer .. _

eida ou conte�1! õ J1<:f'dtrlo no

prazo e forma legais;.6°-qu".
tendo .urgência na OCUpIlÇ:i?
do imóvel, para IJ ftm aporltad')

reqUer à V. E.:cia., também,
11lande lnjitir a exprOprIante, i_

n�ediatamllnte, na,Ii('SBe do- refe
rida terreno, Independentemen_ ..

te de citaçiio prl!via.do.propr;e
tárlo, nos têrmos do art. 15, I':l
,rágra!o únlcOj do diplOma supr ...

citado, pur'- o que � prOntlii_
ca a efetuar o depósito do pra

ço qu� 'o�er<!ce, Cr$, 22.498,70
(vinte'e dois. �il qUatrllcen�,�
" no'Ó'enta e oito cruzeiros e sã
lellta'cenU.\·os), livre du <IUals
quer' o,u.tr�s .ônú� _� qUe e.�Y\.i:t
SUj�ito ? ��môv.el, Ou declIlT'in

tes déste!6õto, dessarl.e, dan_

dtt ii caUsa o valor de Cr$ 22.
498,70 (vinte e dOis lnil ql18_
trocentos e noventa e oito cru_

:teiros e �etenta centavOs�, e

protestando por todo o gêneto
de provas em direito pe�nliti_
das, D. e A. esta, espera deferi

mento. Florianópolis, 1° deDe_

zembrIJ de 1961: (as.) ALTA_

M_IRO SILVA DIAS, proCura_

dOr da Repú:blica, em exerciclJ.
Despacho de fls. 2: A. Como r""

quer Fpolls., 14 _ 12 _ 62. (as.)

:;�den;;;o F���C��t �:r���:
qUe em CUmprimento ao 1', man
dsdo retrO, me dirigi ao lUgar
Alto Canoinhas, desta Comar�!l.,
eal sendo, deixei de CltllfIbfll
im de Sã ;RIbas, pOr não o encO"

trare fui Iníormallo que'o mes
mo reside no Município de Pu_

p�nduvlI, COmarca de JtaiúP,olia,
déate �tlldo_ E verdude e dou

fé. Canolnhas, 12 de feverej\"�

de H162. (as.) Joaquim Vieira

Lima __:_ Oficial de Justiça.
CERTIDÁO DE FLS. 61v.: C"r

tiflco que me cumprimentIJ do

preGente- mandado, me dirigi ao

lUgar Alto Cunoinhas, MUnicí_

pio de PIIPllnduva, nesta. Co
mllTca, e .lIi sendo, deixei <l� d

tar Ibraim de Sá Ribas, por não
o encontrar e ser informado o

seu enderêçO. O referido é vllr

déde'" dou f�. ItalópoJjs, 6 ;!<l

agôato de 1,963. ,(as.) José de

Tal - Ofic.ihl de JusUça, DES
PACHO DEFLS. 60: Cite-se e

dital Com o prazo de trinta dias.
Em 13 - 8 _ 63. (8S.) Mareon_

<leso E para qUe chegUe ao _cç._

nh ..eimento dó interessado e

niio pvsSa, da futura, alegar ig

nOriiuci",exl'edlo presente,,_
,jltl!J que será puhlicsd" na f.,r

A HORA PRESBIJERIANA,---
Uuç<>. Iváu::. u::. uufTIlflyU::' pe+u LYI--.L!> RadIO Ari1tlo
(,o.llbOIOl de I"jUfl",nojJuh�, os 13 horcs e 30 minutos
A HUkA r'1<t:.�BII tK1ANA Agradecerr,os o ;SUl

VENDE-SE CASA COM TERRENO
Em Saco dos, Limões. Trata. à Rua .Jcãc Mota Spezin,

:jfiJ - Saco dos Limões.

!lU-MARCAS E' PAIENTES
Agenle Olicial da Prupriedade InduSltliil
C�,�"C (I" ""arca", -""uentC:b (te tnvt:1.ção, {wmes co

.'TCj(lt..�, titulo� .!e estabelectmento, tnsigtlta�, Irase� d6
", !'''.j)Q.r.U(1 <1 marca.' de exportu.._;av

:-L"O l eue.ue 'Snveue. 29 - 10 andar -

,ALA � ALros DA CASA �AI'l ._.- fLOklAI"40
-ous _ "CAIXA POSTAL lI1 - FONE 3912.

Curso Preparatório Continente
DARA PROFE�SORE�

DE DATILOGRA'FIA
"\ULAS PARA CONCURSO�

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
,-'RE:-GI N/\SIA,L ADMISSÃO Dl,;RI\NTE o ANO
DAT I LOGRAFIA
._ bcseao., nos mUI!> modernos j..:TOCe$d()S oeoc
l)lüO� ESPECIAIS

J,-,yICIJ:'
Di! Igldo »eio:
PKur "_ IOR F-ERKt:lf<A L'A :->ILv ....

IJI\,I\'RI()� OIURNOS e NOTURNO�

I"uc,,(.· �Ui:l rnscnçôo Ó Ru6 DI. FúlVIO Aducc

J'-- L4 ..II:' M�H' 148 - 1 anoa

, '1I)I..lU(, .:om móqutnae novo;,

OM'PRi. ·SE OU ALUGA-S�
OASA COM MíNIMO DE 3 QUARTOS Ai..UGA-.3:�

OU COMPRA-SE. PAGAMENTO A VISTA zevon

TELEFONAR PARA. 3945, COM SR. FARIA.
25-8-63

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

fi.AMULU
meJhol

. ..Ju'.h_ c r> ·erll,); jJ(�'y"_
Ed Zotuc ' o 'JnC::OI �Pt(J 10 I

VESTIBULARES
Prepare seu vestibular de DIREITO E FILOSOFIA.

Curso à tarde e à noite. Começará 5 de agósto. Informe-se
com o prof. Victorino secco. avo Trompowosky 29, ou Instí

tuto de Educação "Dias vemo".
-----------

EDitAL
EDITAL DE ClTAÇAO DE AUSENTES· COM O

PRA.t<O DE TRINTA (30) DIAS, na forma abaixo:

O Doutor JOAO TOMAZ MARCONDEZ
_C... MATTOS. Juiz Ile DLeito Titular da Va�
ra do'!> Fdtos da Fazenda Pública e Aci
dentes do Trabalhu da Uomarca de Flo
rÍ<l.!lÓPcli:s, C!\pital do Estado de Santa Ca

tnl'.n�, na.- forma, da lei, eLc.
/

FAZ SABER .a, OORVALINO DE SA RIBAS, residente
em (Jurltlua, Caplüll do Estado 00 Paraná., que a FA
"'.o!ó,�_1.;i\ .i:'lJBLllú� I<'EDERAL lhe move uma ação de
LI��aprC'pnação, n-:ls seguintes térmos: P,etição inicial:
.l!;Xlfl�. or. Ur. Ju,z de Ltlreito da '\r,a,_a da l<'azenda t'u
I.hlca. DIZ a União Federal, por seu Representante legal.
lllHa-t,rmado, que vem, perante V. Excia., .exPor e u.

11""1 requ�r o seguín�e: 1" ,;,_ Que ,por Decreto nO .... ,

4U.;)'IO, ue _18 de Dezembr.o de 1956, modificado pelo de
n." 44.4tl8, de 3 de Setembro. de- 1958. o Excelentissimo
Senhor Presidente da Republica declarou de utilidai:le
públIca, para fins de desapropriação, diversos terreno.j
;""uado,,s nê�1e Estado, claSSificados em duas glebas, A
c B, nece-ssarios e destinados à instalação do CAMPO
DE INSTRUÇAO MARECHAL lfERMES. 2.0 - Que en

tre oS terrenos desapropr4adOs se enconÜlR· classifica-
0.::> na gleba,A, o de propriedade de DORVALINO DE
SÁ RIBAS, Sito na região. do ALTO CANOINHAS, Co
marca de Ganoi.'lhas, com a área de 27.286 e 5.385 hec
tares. respectiv.amente, devidamente individuados nos

aocumen!;os juntos e planta Q.ue acompanha idêntica

Q��� �seá�.ap�����r�bt� L:r��:sr�A t�.KU:. p;e:ente"
aça� de desopropriação por utilld'ade oublica de t'efen·
des imóve.s, nos termos da Lei n.o 3.365. de 21 de Ju
nho de 1941, alterada pela Lei n.o 2.786, de 21 d.e Maio
de 1.956, 4.0 - Que, tendo urgência na ocupação d0�
imóveis para a construção prevista no Decreto des()
prcpriator,o, Irequer a V. Excia. mandar imitir à Expro
priante, imediatamente, na -posse aos referidos bens,
mdependentemente de cHaçao ,prêvia do proprietáiriúo,
nos termos do artigo. 15 e parágrafo único do mencio
nado Decreto-lei nP 3.365, p<llla o que se prontifica. J.

g��$tU��.4'g8,���óI��� �e P���fsq��� ��et�:e,ó��s q��nl���p�:_
sas que recaiam sôbre ditos imóveis ou decorrentes da
presente desapropriaçãc, nos tC'lmus do artlgJ 31 d,)
mesmo Es�atuto. 5.0 - Assim sendo, dando à cau'!>a o
valor de Cr$ 67.498,30, requer � V. Excia. se digne de de
terminar, na f.orma da lei, a c.tação do expropriado pa
ra responder aes termos da presente ação,,(lu queren
do, contestar ou defender-se dentro do prazo legal. b ....m

como para todc.s seus doemais tel>mos, atê final! penlt
de ·Ie:--el,a. D. e A. esta, com os documentos junto, P.
Defenmento. FlorianóPcli:í, 31 de outubro de 1961 (as)
NICOLAU SEVERIANO DE OLIVElliA - Procurador
da República �m exercicio. Despacno de fls. 2: A. Comu
r.equel'. Fpol.s. 14-12-61. (as) Walaemiro Cascaes. CEH
'l'.J.DAO vi: FLS. 22v.: Certifico que em cumprimento
a:l r. mandado reko me dirigi ao lugar Alto CanoinhaE,
deSLa Comarca, e ai sendo deixei de citar Dorval.no oe
Sá Riba!>, por não o encontrar e fui inf.ormodo que ')
mesmo r,e-s.de no Município de Itaiópolis, Comarca de
Italópnlis, dêste Estado. E verdade e dou fé, Canoinhas,
12 de !evereho d<= 1962. (As) Joaquim Vieira de Lima _

Of.ieial de Justlça,_ REQUERIMENTO DE FLS. ?1v. rvIM.

JUlZ:. Requeiro seja mandado expedir competente pre
cal.oÓna ao Juizo da Comarca cltaãa a fls. 22v. Fp::lli.>,
5-5-62, (as) Nicolau Severiono de Oliv-eira _ Procura
der da Republica, em exercicio. Despacho de fls. 27v;
Sim. Fpohs, 24-5-62, (as) Waldemll:.::> Ca:õcaes. CERTI
DAO Di: FLS. 44v.: Certifico que ,em cumprimento do
presente mandado, me dirigi ao lugar Alto Cahoin:las;
Município de Papanduva, nesta Comarca, e ai Ijenol)
ddxei de citar l):;rvalmo de Sã. Ribas. nor não o encun ..

�::�ni,f�ã�n;����� �u:e� ����ç�.es�10re��'id;ut��:�
dade e dou fê. Florianóp:llis, ti de agóst(' de 1.963. (as}
Josê de Tal - Oficial de Justiça. DESPACHO DE FLS.
47: Cite�se :por reQital com prazo de trima dms. EI11
13-8�63. (as). Marcondes, E para que ch-egue ao conhe
cimento do mteressado � não possa d.e futuro, alegar
ignorância, mand.el expedir o presente edital, que será
publicad::> na forma. da Jei e__ fixado no Juga r de costu
me. Dado e passado ne:;ta cidade de Florianópolis. a"s

dezesseis dias du -mês de agóslo do ano ele mil n Jvecen·
t:iS e sessenla e três. Eu, (EDISON DE MOURA FERRO)
Escrivão, sutiscrevi. -tO

i,'�' 'Y:.,'.�' J�'��_,����CO�D�,��.f4��;.��il?���

6 - Camioneta Dodge,
modêio' 1951, motor n" 7987,
em mau estado de conser·

vação. Encontra-se o referi·
do veiculo na. oficina do Sr.

Mesinha, no Caes Frederico
---� ----.----.-------

GINA'SIO EM UM ANO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Comércio xterlor : sn a

Catarina Exportou 8 Bilhões

rM participa de S.'minárlo ue

AJfnbetit"�ii.o lIe Adul(OB,
Aniversário da EBtIl'!;ão de

Jlombelros de Blumenau

MlliLar p.llrUci_ Transcorreu a 14 do .corren_

te '" 5° nniver�ário da In6ta_

lação da Estação' de Bombein..a
de Blumenau. A data fOi estl.

vame� ..omem�da !at,ravés
de bem Organizado prOgrama,
iniciado com Missa em Açiu
de Graças e encerrado ,,'),n

iniciado com Missa em ação)
coquetel oferecido na sede

da Estaçiio, às autoridnded

" convidados, Estiveram pre_
sentes as mais representativ,as
!igur�1iS d; .eocledade Jbtum�
naU(mse, faeeedo-ee o Domu.i

do Geral presente na pessoll
do Chefe ao Estado Maior, cet
Ruy Stookl!!r de SOuza,
�Ao Subtenente João Antô_

nio Cabral e seus comandedns,
aS nossas relicitações pela. da_
ta e pelos se-rviços relevante,

qUe viln! prestando ao labu-,

rleso povo deBlumenau.

A policia

pou do I SeminÁrio de Alfa_

betização de Adultos, realiza_

dodella lO de julho plluado

na cidade de Unjal, represen_

tnd.. pelO 20 'ren. Pedro Mar_

tInS Bernnrdlno e civil con_

tratado Joiio Mourn Neto, (IS

quais trouxeram para a Cor_

poraçuO O notável método Pau

)" Freire.

I'romo.;õeS

FOi promovido ac pÕBtO de

�oap�:!�: ;!,�:en�I::::!n�eo�it:, Se�
ve.r<" de Lima: no lJundro de

RádiO Operadores, fOran' 1"·0-

movidOs a SUbtenentes, po,

merecimento, os lO.... Sargen
to' NelSOn da Silva e Joi,o

Pedro de A�evedo CoutinhO

Transcorreu a 1� do corren

e por antiguidade, o 10 Sar�e.
to Abelardo da Silva Ramos. REI10RMAS

.. Vêm de ser reromados, por

incapacldllde fíSica, os Cabos

Alcides Mauricio de Melo e

Amaro Leo,poldo XavIer, e "01_
.

dado� Raul Jesuino Ferreira,
Joio Andrad�, Manael zaca.,

rias Fernandes e Delalde Re_

gis.

f'ol transferida para a RC3er

vu RemuDcruda, no pô6to de

,20 'J'"�e,,.... o Subtenenv

Germano Pedre Paehecc,

DRS. tNNIO LUZ 'e

JOÃO JOSÉ R. SCHAEFEB
ADVOOADOS

Rda· Felipe Schmidt. 21.

Fl0'"!_anóPOU8 - se -

rante o período continuo ou

descontinuo de 15 (quinze),
20 (vinte) ou 25 (vinte cin

co) anos, de acordo com

classificação do Quadro
anexo ao R.G.P.S., ou de que
o substituir ou cornplemec,
tar caracterizará a exist ..... <"

cia das condições de peno,
sicece, insalubridade ou

periculcsídade, escetonec
nos graus máximos, médio

��b=�) !a�:n�f�: �: 11"="""""""""'="""""""======
���:�e���:S9��, �:·1�9: D� UM RELÚGiO

instítuido pela Portaria n- Parágrafo único. E' con-

53, de 26-2-62, incumbido de siderado como de efetivo

Com parcelas inferiores a
proceder ao rexame de Pro- exercício, para o fim me I-

500 milhões de cruzeiros, a.
cesso MTPS -102.315.61, re- clonado neste artigo, quan

pareceu Canadá, Chile, Pa-
ferente a aposentadoria J:' do decorsanta do exercício

raguaí, Uruguai, Japão, Ale. pecial, prevista no artigo de atividades penosas, ínsc.

manha Oriental, Bélgica,
65 do Decreto 48.959-A, -re lubres ou perigosas, o pe

Luxemburgo, Dinamarca,
19·9-80, que aprovou o Re- ríodc em que o segurado

Espanha, França, Irlanda, guiamento Geral da Previ- haja estado afastado do ser-

Países Baixos, Suíça, 'rche-
dêncie Social. virço por: a} auxilio doenç'\;

coslovaquia, Australia, Mo- Art. 10 _ O efetivo exer-
b} aposentadoria por tnvau-

çambique, República Arabe cicio de atividade proCissio
dez c) acidente no traba

Unida e União Sul Africana. nal em serviços penosos, in.
lho; d) doença profissional.
Art. 2" - A comprovação

de exercicio da atividade
profissional a que se re�e·
re o artigo anterior, para
efeito de aposentadoria es

pecial, far-se-á pela existên.
cia nos registros constante:;
da Carteira Profissional do
segurado, livro ou folha (te
registro de empregado, re

lação Qllual de empregados
ou outros documentos ofi
ciais que possuam igual vOl.

lor probante de elementos
que identifiquem o mencio-

na§d�.e;;:::�i�ue haja um ""'=====V""'E"'."'N"'!'D"""'ES-�S"'E"""="""'=='"começo de prova por escn.

to, poderá a comprovação de
exercicio a que se refere
êste artigo ser completada,
em caso de insuficiência por
maio da justilicação admi-
nistrativa de que trata o
Titulo IX do RGPS.

§ 2' - Em Cll,SO de duvi.
da sObre a natureza da ati
vidade exercida ou de grau
respectivo pode o IAP faze:
realizar paricia junto à em·

prêsa para a necessária

comprovação.
Art. 3' - São considera

das penosas, insalubres ou

perigosas as atividades cons-

ESTABELECIMENTOS A MODELA.R S A ���G�:'s:��� �uea�e���
bstituir ou complementar.

§ I' As atividades profis
sionais não constantes do

I' ::.émlo: - Um radiofone Telespark, modêlo Vie· Quadro II anexo ao RGP'5,
nense - 3.463 - Sr. AVANIR DELFINa DE SOUZA .,.... por proposta dos IAPs. cu

SERRARIA Entidades Sindicais, depois
2" prêmio: - Uma lavadora Brastemp - Super Auto: de devidamente comprovado

mática - 5.188 - Sra. CARLOTA PIRES QUADROS - seu exercicio penoso, inra
Rua Augusto Vidal - PALHoçA

.

lubre ou perigoso por perl·
3" prêmio: - Uma máquina de costur� Crosluz - cia técnica efetuada no 10-

3.495 - EZIR MOREIRA DA SILVA - Rua Bocaiuv.l, cal pela D.H.S.T. com a ps,-
205 - NESTA ticipação de perito do IAP

4" prêmio: - Um fogão Cosmopolita _. 9.706 - Sr. interessado, serão incluidas
OSVALDO SILVEIRA - Rua L"aura câminÍia eira por atn ctn MinIstro do-TT&:
NESTA I.mlho u Prl;!vi(�ênC:il;l Social,

ey'. prémio: -- Um rádio SUpE'fSOn - 5.441 ---: ...'?q\ no OICUcü'IllJdo Qwuko.
NADIR B. GOMES - -av. RodavalM, 124 \L 'l'l1B: 'AO P1gU� UIWtr.tb{t

neeos recentemente n

purauos pelo. Departame; -

te E}.;ladual de Estatlstlca
�

vêm revelar Que Santa oe
tarlno exportou para o <.x

terror do pais, no ano

passado, Cr$ 8.375.998.727,01)
e importou CrS

.

4.507.137.959,00, eeusendc.
assim, nossa balança co
mercial um saldo fa"flTli"t.J
de, aproximadamente, qUE.
tro biihões de cruzeiros.
dominou, e da maneira a

centuada, como cem ac .nte
cido até agom, a excort ação
de matérias primas. Basta.
assinalar, para se ter uma

idéia do vulto, que elas con

correram com mais de 7 oí
lhões de cruzeiros, ou se

jam 86% em relação Il.O

montante das nossas ex

portações.

No rol dos produtos ex.

portados, figura em 1" lugar
as madeiras com Cr$
6.358.120.207,00, segufndo-se
Ibes ofumo em folha com

Cr$ 861.500.512,00, a erva ma-

te com Cr$ .

512.662.662.174,00 e a récute
de mandioca com Cr$ ....

259.811.802,00. Em menor

plano, aparecem óleo de sas

sairás, tapioca, palmito em

conserva, acessórios para
tubulação, café em grão
cêra de abêlha, etc .

O malar volume da ex

portação se processou pelo
põrta de Itajal, que acusou

o embarque de 121.805 tone
ladas de mercadorias no

no valor de Cr$
4.364.270_906,00, enquanto
que São Francisco do Sul
re registrou 118.116 tonela
das, com um valor de CrS
3.762.026.621,00.
Nossos malares clientes

foram a Argentina, que nos

adquiriu mercado� no

va1or"'tle CtS .

2.481.184.582,00, a Ingjater
ra Cr$ 2.242.619.135,00 a Ale
manha Ocidental Cr$
1.646.686.194,00 e os Estados
Unidos CrS 619.220.497,00.

Conselho da OEA decidirá sôbre en

vio de Comissão Investigadora
WASHINGTON, - O Conselho da Organização dos

Estados Americanos (OEA) reunlr-se-ã, amanhã, em ses

são privada, a fim de receber o relatório em que a Co

missão Investigadora lhe pede que decida sObre a sua ida

ao Haiti, para alí investigar as acusações do govêmc
haitiano contra a República Dominicana.

Segundo o projeto atual, o Conselho da OEA, constt
tuiido em órgão de consulta, voltará a reunir-se quinta
feira, a fim de chegar a uma decisão acêrca do pedido
do govêrno do Haiti, no sentido de que a Comissão rnves

tigadora se dirija ao Haiti e investigue no local a supos

ta invasão.
Diz o governo do Haiti que a invasão foi lançada do

território dominicano.

ASSINAM O TRATADO DE MOSCOU
WASHINGTON - Mais sete nações assinaram o trn

tado parcial de proscrição dos testes nucleares, elevando

a 46 o numero dos paises que até agora deram a sua

aprovação ao histórico documento.

:€sses· sete países são a Jordânia, Uruguai, Islãndi:J.,
Trinidad-Tobago, Suécia, Laos e Llba,_no. A cerimOnia -Ie

assj�a��a�::,li�i�:;ág:� �ei::����:t:er�� �SSs\���· etnca
hoje o documento. São esperadas amanhã as assinaturas

do Japão; Paquistão e Bírrnànta.

-

d

PREVIDÊNCIA SOCIAL l'
c::L." a.a.n.Gn.��
APOSENTADORIA ESPE

CIAL: - 'Portaria 211-A de

25 de Julho de 1962. insalu

bridade. Estabelece normas

que caracterizam as condi

çoes . de periculosidade, as

calonadas nos graus rné.d

mo, médio ou mínimo, para
o fim de habilitação ao be

neficio estabelecido no artí

go 65 do R.G.P.S ..

O ministro de Estado dos

NeeóCies de - TralilalbO e

Previdência Soclal resolve:
Tendo em vista as conclu
sões do Grupo de 'rrebeuio

salubres ou perigosos, du-

;::�O��::i:�oso ..::,i:::�i! ':: :�q:�"O;y':i;:ti�"9�. S·Lt�::
Shetfield.EII'Jlondll"lIlote ..ol
Di.cO$ li.os e ,ecortodo. de 18" ote 32".

�J:�i�,Hº!"�!9...� C'''.o Paltol. 1125 - PÔl"to AI"1Ite. Tombem em

Pelotas. Rio Gro"H.

DIZEM QUE O, INVERNO VAI
PERDURAR ATÉ NOVEMBRO
MAS OS ARTIGOS DE lÃ JA
VÃO SER LIQUIDADOS

ASSOCIA'ÇÃO DE PROTECAO
A JOVEM

'

- AVISO-

A Associação da Obra de Proteção à Jovem, deseja:t
do estruturar o trabalho de orientação e realização pro
fissional das moças que se dedicam ao emprêgo domés

tico, criou um grupo de trabalho para proceder a uma

pesquisa junto às domésticas, com o fim de interpretar
lhes a Obra e cOlher sugestões para melhor atingi·las
suas aspirações. ,

O grupo de trabalho está sendo coordenado pelo Ser·

viço Social da Obra e conta com a colaboração das alu

nas da Escola de Serviço Social.
As casas situadas no perimetro urbano serão visita·

das a partir da próxima semllIia e contamos com a boa

acolhida e colaboração dos seus moradores. '

Aos colaboradores o grupo de trabalho formula agra
decimentos.

EMPREGADA
Prec:isa-se de uma empregada para todos os servicos -::

que durma no emprêgo. Paga·se bem. Tratar na FARMÁ·
CIA HOMEOPÁTICA à Praça 1� de Novembro, 10. Nest.!..

25-8-63

Seguindo a praxe de não guardar mercadorias de ----------------

m049., de um para outro ano, vai realizar A Modelir, den
tro de poqu"issimos dias, uma promoção relâmpago, para
liquidação de artigos de inverno.

Si bem que a estação do frio perdure ainda, em tõda

a intensidade, e si bem que o prolongamento do inverno

esteja previsto até fim de outubro, ou comêço de novem

bro, A Modelar está decidida a realizar a promoção bota·
fora e com grandes descontos no seu estoque de lãs.

Pelo que estamos informados a liquidação terá a du

ração máxima de 10 dias. Os abatimentos" serão conside·

ráveis, quer nas vendas à vista quer pelo crediário.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ADMITIMOS UM {A) FUNCIONARIO (A) QUZ

TENHA PRATICA DE SERVIÇOS DE ESCRI.!J'óRIQ E

QUE SEJA DATILÓGRflFO fAl - TRATAR: SUL

AMtRICA _ RUA ARCIPRESTE PAIVA NO 15 _ l°
_ FLORIANóPOL"lfS

RELAÇAO DOS CONTEMPLADOS NO
SORTEIO DO 390 ANIVERSARIO

23-8-63

•

fundado em 1947, o Museu de Arte de São Paulo contém coleções valiosíssimas:

quadros de Manlegna, Bellini, Rafael, Ticiano, Tintoretto, Holbein, Rembrandt,

Rubens, EI Greco, Velasquez, Nellier, Geinsborough, Oelacroix, Coral, Manei,

Renoir, ManeI, Degas, Cezonne, Toulouse Lautrec, Von Gogh, Gauguin, Picasso.

Segoll, Portinori - entre outros mestres' mundiçls ,

Se variam os gaslos e inclina ..

ções no domínio do Arte. no es ..

eethe de um bom cigarro a deci ..

são é uma só; CONTINENTAL ..

o cigarra líder do Brasil.

•

uma pref!'!rêncio nadonn) c.". DE CIGARROS SOUZA CRUZ.•

Dr. Aloisio
MonquilhoH
CLlNJ.t;A D.I!:l\I'l'ARlA

f-:atamento tias atecÇÕU
da bõca em adultoa •

crilnças peles metodoa cU
etec e cirurgico. C(lnfecÇ8.0
de proteses parcial.. te
tau.

atende ee 2B. a 88' letra
das 8 às 12 horas e das 11
as 19 horas aOl sabadoa
pela, manhã.
Exclusivamente com h0-

ra ruarcada.
.x.nsult.orlo; Edtflclo lu.

lieta - sala 104 - rua .1ft
ronUno Coelho.

- Nossa história se passa em uma "rodinha"
de amigos.

- A cada um, era oferecida a oportunidade de

contar o seu "causo"
- O primeiro, contou aquela velha "milonga"

do compadre que sempre chegava atrasado aos

compromissos. - O seu relógio, sempre incerto,
não lhe permitia, cumprir com pontualidade os

seus afazeres.
- Em virtude dos múltiplos conselhos, nosso

amigo resolveu vender seu relógio, adquirindo um

outro de alto custo.
•

- Lindo relógio! todo dourado! Seus próprios
amigos o invejaram ..

- Porém, o velho compadre apesar de agora

cumprir; suas obrigações pontualmente, sempre,
pela manhã, chega atrasado ao emprêgo.

Falta-lhe um despertador!
Vendeu seu belo relógio e comprou um desper

tador.

Novos conselhos. Nova solução.
Dirigiu-se a secretaria do Clube 12 de Agôsto,

adquiriu vários cartões do Bingo dos Relógios,
que será real�do nesta Sociedade, no próximo dia

28, às 20 horas, e candidatou·se a ganhar com mui

.to pouco, ·10 belíssimos relógios, ajudando ainda a

construir a Igreja de Nossa Senhora dos Nave

gantes.

ESCRITORIO DE
,ADVOCACIA

ADVOGADOS:_
Dr. Osvaldo Bulcão Viana
Dr. Frederico G. Buendgens
Ac. J. Márcio Marques
Vieira

Civel - Comércio - Traba
lho - Crime

PREVlD.t;:NCIA SOCIAL
Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schmidt, 52 - l

andar - Conj. 5
Fones: 2246 e 2657 - Horá
rio: 9 às 11 e 15 às 17.30

Uma casa de material, nova, à rua Prof. Anaclétú
Damiani, na 21 � Próxima à Avenlrla Mauro Ramos

Informações à rua Bocaluva, nO 83, Nesta Cidade
25-3

TAC - Cruzeiro do Sul
novos horários e novos vôos

AVIOES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO

SAiDA DE FLORIANOPOUS AS 14,30 HORAS
PARA �URlrIBA�J40PAULO - RIO

.,' � �SAIDA AS 13;45- H9RAS
SAlDA' DO RIO PARA flORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
A ,ORA AV�OES DIRETOS EM

,XQOS INTEIRAMENTE' OIHR,NOS
; �':. '

--.,.t'. ,��,..' .. _"; -e..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO� ESPORTES

As el.rníuatórtas c-ast
leiras do certame de rute
b- 1 de salão. reuninc'c '.II
centro do pais, poderi!) ter

por palco o E,'âdi .. ti .1J�

ceteetne.
Esta nottcre nas foi d.

vulgadda rpel-, p�csl!l. ,_

da enucaae
•

�al�nl�
HamJton aerreta. O
a!ctente do entidade lâ <;

mov:mentou junto BO or- composta d-e seguintes Eil

gão máximo que rege;,;1i tactos da Federação: sm
e 'portes n a Brasil. õeven- ta Catarina, Paraná-Esta
.to a resposta ser dada por do do Rio e Espírl�ç, San
es.es dias. Por outro lado 00.
as datas fixada para:::s O Rio Orande d,o Sul Cu-

disputas da fase et.mtnato- m- Estado promotor di'.
ria d.) certame norionaJ sa coinpet:ção necíenet de
lonLta são _ 4-!)-1} ct.. futebOl de salão, aguarda
práx'mo mês . râ o desrech- das eflnunn.
A zona sul-centro esta tórias.

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r- GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VlLA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELH6 - MANGONA .

A.A. Barriga Verde comemorará seu

2. aniversário com programa festivo
Dia 17 de agosto, 'ãs 19:00

horas: início do TORNE f'J

DE BOLA0 - Homenagem
ao Exmo. Sr. Deputada Gen
til Bellani.

Hartwig Beck e. Moacyr
Schmidt.
Dia 20 de agõsto, às 20.0'

horas: início do TOaNEIC
DE XADR:E:Z - Homerra
gem ao Exmo.-Sr: CeI. An

tônio de Lara Ribas, DD

Cmt. Geral da Polícia Mtlt-

Marcadas as datas para às eliminatórias do
Cam onato Bra�ileiro de Futebol de 'Salão

Comemorando no próxí-

Santo_s deseja acabar com o profis-
-

;i�;{::�::1�1E:��;:i���i
sir, ni H�fro leiloando Sp.us craques ��1};J.!�;f�:;��:�Ei�A diretoria do eaa- Pelé. seria le:load-:l no que�. clube representará cação fi. nós feita por sua gem aos Diretores Eurico S. Dia 24 de agõsto, às 21:00�nida, resalveu a p- .n- mercado italiano e espa- contra a Federação Pauiís djretoria, que nos remeteu de Oliveira, Bráulios dos horas: mias)
�plo. terminar om c: pro nhcl. o mesmo aconteceu- ta, pelos incidemes oc.e-n- o mesmo que será cumpri- Santos, Alfredo Machado, a) _ INAUGUR4ÇAO das Dia I" de setembro, as.
flsslona[smo na equ.co, do com ztt-. Ocutmbo. Pe- dos quinta feira. últlmn p.n- do a risca. Ei-lo: SALAS "CeI. João Marinha" 12:00 horas: _ CHURRA.�·
vendendo consequentementa pe, o.imar Mengálvla e -cas'ãc do enContro C,J!TI • _

todos os fabulosos e outns. São Paulo.
.

craques_ Ficou também .dec'rtída
.

.._-_.,

Dia 19 de agosto, às 20:00

horas: Inicio do TORNEIO

DE DOMINO - Homena- taro

e "Cel João Elói Mendes"

cm seguida
b) - COQUET�L a im

prensa Falada e Escrita e

Ccnvtdados
c) - SOIRÉE DANÇAN

TE. Em homenagem ao

"Clube dos Oficiais da p)

Ucia Militar" - Quando 'l"

rá feita a entrega dos pré

Cido Clube Romeo de Curitiba cumpri
menta equipe especielízede da Guarujá
Nos próximos dias dire roo prova cícusuca de ru,c do interior de nosso país. povo catartnense encara o

Lares da Federação Aquá- parücíparam oedsuetes c.o PO!' isso. podemos artrrn-n- esporte do pednl- rncenti-
trca de Santa coíanna !f.-' Santa Catarina, Paraná e lhes que esta é uma ri,1/" vende o ceda instante os

verão seguir para naíat. São Paulo. Eis um rrec.io mais bem organizadas ue corredores contribuindo r-,

,nde se avistarão com <li- tia
_
carta. Durante l,'h[!:,s que participamos. Além dl� sim para que a prova se

tas porsonatídades da crdo . anos já participamos -tc S-J •. surpreenrteu-ncs. .mn- coroasse do maía absriu,o
d: p.t rtuá-Ia c m a meu-c- prQVflSC de ciclismo em to- bêm n simpatia. com qll� () êxno."
bêncla de tl'a,artffi o o-.-.

grama rio ma "" 'l'áfl'i::". (1-

portundade inc";�lSive cm

Que será realizada o pr!
me�a regata' a..f�cial.

A MARCHA DAS INSCRIÇOES
DOS JOGOS ABERTOS

A��(CHrlt';;O�1S1 GU,;;OIlI; IL?O
I)ImlYi

"'-1""(1111

Até o H�omento são cit.Q
os Mun'cijnos tnscrttos. pa
L'() as dfsputas d-s IV Jo
eos Abert·:;,s de Santa Cata
rina, a serem çesdobradoa

PELÉ POI)ERA SE TRANSFERIR
PARA O BOTAF050

o famoso j-godor .t'!'J(-'
do Sant�s Futebol Club.',
poderá !'e tran·fehr. p'�'�
o Botafogo FutebOl e R�
gatas embora. estas p -�,_

biUdades sejam : emotl'l:;. A
diret::Jr:a do Bot.af(Jg:::_, (':"\-

v:ou emissário. à Sant,'6.
como intutito de ne&oci3T
Pelé, em caráter de emprés
t"m'J, até r:l final do Cat:l

'�cona to. oferecendo a-. jeo
gad:r do!s milhões de cru

ze:rQS mensais_

ZITO RENOVOU

g O médio Zito acertou detalhes com' a diretoria, do Clube Náutico Almirante Barroso, para renovaI
&eu compromisso por mais uma temporada_

O "gigante" do alvi-vcrde portuário, permanece
rá assim mais um ano no clube de Camilo Mussi.

}'LORESTA E' LlDER

Com a derrota do Palmeims diante do Olímpi
co, pela contagem da 4 x O, o grande beneficiado foi
o Floresta que Isolou-se na liderança do campeona
to blumenauense, com O p.p. mantendo até aqui &

invencibilidade quando o certarae atingiu a sexta
rodada.

----000--

ntETRpPOL PENSA NO GReMIO

Após a vitória diante do Londrina por 2 x I, que
lhe valeu a classificação pnra. prosseguir na V Taça
Brasil, a equipe do Metropol volta agora suas vis
tas para o Grêmio Futebol Portoalegrense que será
O seu próximo adversário. '

.

BARROSO QUER ZfNDER

A diretoria do Almirante Barroso, está mesmo

vivamente interessada no retõrno de Zíndel> Lins,
ao fut-ebol portuário.

Neste sentido seguiu na tarde de sábado para
CUritiba um emissário credenciado do Almirante
Barroso no sentido de consegui� fazer retomar ao

futebol calarinense o destacado treinador que desta
fonna retomaria a direção técnica do Almirante
Barroso.

----000_

em Joinville. .romvtue,
Blumenau e Brusque estnc

mscrttes em t�doS os 'ro-.
netos. Joaceba em 11 -

POrto Unino 8 - Indata!
2 .c Corupa c Cmcórclia (';11

1 m:_dalidnde. Flol'!nnél)"
ns não partícípu-á �h,iS
embora l'xbto muviroc,l�:)
de 1lrt:. grupo de vereaõo
res junt- a Prcte'tura Mn

niclpal, o .sr. Prefe'to j:i
inform::ou Que a "crba de3-
tinada a Comissão Muni·

c!pal de ES9 .. �'tes, foi I;dS
ta com o Carnaval, num

montant� de um Jlll!.hão
de cruzeiros.

Após a Tealiz�ção do selC�

ta rodada do campeon lto
blumenauense de lute ,:·1.
as tres pr'melra!'; -Iassin

cações t:caram a�lm %t:l
belecides:

10 lugar Folresta CO"l O

p.p.
20 Jugor: Palmeiras c·,m

2 p.p.
3° lugar: Olimpico CC:ll

3 P.p.

A e('[uioe do Avaí Fu�"
boi Clube devera Ee exibir
na tarde do próximo 10-

mingo. na cidade de Itajl.'\.
'en1lrentand". na oportuni
dade ao elpnco local jrJ

\ Almirante Bnrroso.
P".,r esta exibição o Aa

vai devel'a receber 80 m'l

cruzeiro;;·

Continua em J"lnviJl� (,

cresceI' o movimento J.e.<l
reaJizaçã- doS IV Jo't"s
Abertos de Santa Cat.a
rlna. com os qugl!i, pan'.'
lamente. serã- desdobra,l'ls
outras fli!stlvldades i:'SP0r
tlvl)s-s:Jcia;�.

Continua sendo man�lda
em sigilo as bases da re

n ...vação do nõvo contr.'!O
formado pelo atacant.e l
déslo com o Clube Ni ltl
r" Marsll'o Dias.
O 6n'co dpl-alh" que 11

lmpreno;a conseguiu colher
até agora foi que Id6�lo
ren,.vou seu ct1:'npro....mh'So

r por mais dois anos.

O G, E, CRUZEIRO DO SESC
VITORIOSO EM BlUMENAU

o Cicio Clube R�me.) ria
cidade !te Cur-tlba. en;t\,)"J
carta iH) Departamemo
E�PQrtj"o - da Fâl!b G 1\

rujâ tecendJ clogios à rp.a

liZllÇão da V Volta ao MOI

Excur'iionnndo no ú!th,1(
sáb .. do i. cidade de B)um·�
nau r:- Gremh Esporli·'o

r- Cruzeiro do Sesc, de'lb

capital. colhéu um b)�i::Q
triur.f("' frent.e n::o Grupo-d0S
Agulas do Se�c local. PCl;)
express:vo placu':d de 4 il 1..

tendo o. ]lrlmelro. fase t'!t'

minado tambêm com a v�

tória dos rapazes da cap!
lal por 2 a 0_ Os tento� f_:;a

partida furam marcados
por: W�lson (2), Ger,>'n
e Adão ·para os da capihll
e Abelanl,-. e Sepr!ane PJ.
ra eCos lucuis.
As equlpe� fJrmara'!11 a;o

Abelardo. Ademir, S'.

priane e Gentil
A partida---.... foi reali�:l'Ja

ll" Estádio Curt HCI':nr,
do V,asto Verde, pela part':!
ds manhã de domingo. Va·
le ainda salientar a bo'l :l
colhida que teve a d2-

Legação da cap!tal P-l' j.' �.

te ([os membros do Ses·: (��
Blumenau.

'C<1rlos Luiz Paim

VENDE-SE
RADIO DE BOLSO HIFI

SANDHURST 6 Transsistor
última novidade a CrS. _ .

10.000,00 preço de fabrica,
só em Repl'esentaçôes SU,
VEIRA.
Rua Alvora de Carvalh:l

55. Nesta. 23-8-63

Ne qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demoro. Em nosso estoque
locê encontrará - com certeza - e

peço ou o acessório que procuro, o

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pelo mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulte sôbre o seu Inlernational, tere

mos ° máximo prazer em atendê-lo

CO DE CONFRATERNIZA
ÇAO Homenageando os Ex
Presidentes desta ugremtn-
"'o

LIGA SERRANA
VAI PROMOVER

PROVA
CICLíSTlCA

No próxímo dia 25 o [.[;a
Ser: ana de rjescorros v.11

realizar na cidade cte Ln

je;;.em pista asf:.lltarla e dr

paralelepípedo uma prova
cícnsüca cue , !C'!,a_.o 1:;""1'
'curso de 80 qu.Iórnetro-..
A prova se d"}loriiina Hrn.

GRANDE PROVA MO

NARK CIDADE: DE LA.rES.

Aü5 dois primei\-r" CJ:"�'

doS seria otc rtadas d:Í'ls
otctcretes. caborrdr. HUi rvs

prénüc-s menOfc-- _ !ll'« �t 1·

.redores Que SE' ctasstrtcc
rem DoS p�st()S subsequell
t.es até o quinto luga:'_

(!MPEOtlATO
PAUUSTA
VAI
PROSSEGUIR

O campeonato palú�ta
na primeira divisão de çro
fissi::nab; \'ai ter sequpncin
domingo. c::m os seguinte:;
jogos:
Noroeste x Esportiva

Guarany )( Juv.entus _ Co
rintians c Portuguesa P ... :
rr.ein:"i x Comercia!.

Catarina. que serão .](;',._
dobrados na Manche��.'r
em fins do c.-r:en(e 'l1-,�
até meados do mes de "P.
tembro_ Paim. Carlos. Arrldo 11-

NOS TEMOS
.

�

APE(A III
de que você precisa!

No pró,�imo rua 25 a Federaçlio Oatarinen16 de
Futebol de Salão, estará reunida para a escolha de
8U8. nova dirp.�oriB, convocada através de .Edital que
está sendo divulgada pela imprensa local.

Saba-� que o.militar Milton Lemos do ..P.rado,
JfJ conhecido E!,inho, é c<.lndidato a Presidência, pala
chap3 da - �it'_'aÇ[.a.

Representante [t- nesta cidade
G. SOCAS S/A
COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES
Esta tendo rc�rCUS3ãv

rLlLVIO ADUCCI 721 -

em J"'nv'lle das mais õe-- ES-TREITO-
s'lgradá"e'S. � n�" parUci Um trrço :l visla p t) n>�t('

pação !1e P'l::orlal1ópOI�s elO. JI�e ��:��:i)!\,% illl'l
: )44?A J

. �(:g:'":b:rt�'�::::��+á�����_u"��..1��... ,:"",.!.",,,"<{I_.ê:c�'�",,"'-",�::7>:'.C,·....:::,--_��":"__..:!:._ __:.;_;'-;_;.,.....::,
.

.:'.:........::-;.;...,;:.,.;...,.;_...- , ....:i<:J.".�(�.;;}&!j;':'��:!2:��=

ton..e Paulo
Gerson e Ari

Ne!::-:on (Edgar) Wilson. �

aã�, Valter (Pedro)
GRUPO DOS AGUL'\--3

Mauricio
:Ai'rtOll. Coelho· Antônio e

Evaldo

ELElÇAO NA FEDERACAO

TaU e Borba:

sim:
. E. CRUZEIRO

téo brasileiro
quanto Brasí1io_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Criaeão de Escolas:
Regulamentacão

A instituição de novas de vencimentos RLl'ibuifi" transferência pa1"O. o Es-

escolas pr.mártas e a t,re:lS ao professrr, npr cam-se as tudo de Ei!icolas mumcí-
rerêncíe destas para o E�- normas, para a pais.
tade acabam de ser r'.l'.{c1-

lamentadas, pelo decrccr,

bahtado pejo oovema«.n
Celso RnmcfS, �ob o núme
TO 14-08-88/5410.

� r "DEI-A,Rã
. de Flavana denunciou

dia
duas fábricas de pro

qUe metalUrgicoS situa

��!O� 160 quilómetros «o

-tal oubana torem bom

:��eadaS por dois navios

se enoontravam ao lar-

�;ed� ;:ItaRiO�E:O������
��:dO oficial

.

o prqmelro

rnini:O:s����sc�:�osa��:
:� responsáveiS ünícos pm:

este atentado. O ocmuaícn

do acresoenta que e� é ,0
terceiro ato de plrata.n�
cometida contra o tel'nto

ria cubano nos ultimas três

O que prova que os

t�dOS Unidos estão dis

postos a executar novos

planos de ngressão a Cuba.

NADA DE
REBITfS!

Exija em seu e-u-c

Lona de freios "C'OLAI'AS"

_ 60% mais no aprovcrr

ml>ntn rlno T,nna.<;

(UA no� FRI=IOS
Rua SAnto� 8araiva" 453

_ ESTREITO

VENDE-SE
Uma casa à rua Germano

wandnausen. �9. Tratar na

mesma �2·n-6'l

A criação de escolas an
már ías, pele Estado, e

í

e

tuar-se à vista dwna ex

posição justificada da au

t.oridade escolar, onde
contem as seguintes datns

a) acêrce ele prédio on
de deva .;c instalar;

-

bJ sôbre as crianças �llP

se devem servir da escola

inclusive quanto a rreq.rên
ela atual;

c) sôo-e a rêde escoo Ir

iprimaria -üciet resta lu:.l
e municipal) e particular,
d) sõbre a. população do

muntcípm, ri população· PS

colar prrmárfa (7 a 11 :'

nos) e 'a mauriçula primá
ria ereítve, esta por sé-

rtc: .

e) aôbrc a existência Dr)

local de p-oressõres h'l'):'

fitados;
f) sôbre a rece'ta muu

nicípal e a aplicação de

20% no ensino prjmáv'».
inclusive quanto à tabela r

!
QUARTOS COM OU SfM 'OO!O

RUA SÃO JOSE' esquina com a rua C'u\RCIA

cesa com 3 quartos - Jíving - sala de jantar - copa
cozinha - oanhetro socíet - sanitário menor - area de

serviço 2 annarios embutidos - deposito e tanque -

180 m2 de arca construída.

APARTAN,ENTO - Centro - 3 quartos e demaIs
dependenctcs - pronto pare morar.
CASAS �
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26 1
Vende-se em único oportunidade no centro da Cidaa,,: '1
construido em terreno de 22 metros de fren,e por 4C .

de fundos. Ccn.endc na parte terrea - amplo hal! de

Ientrodo - 2 solos - escritório - CjuartO - copo -

coz:.inha - dispensa - qqcrrc de empregada e res-

��2��oe :a���:r;�r;�o�i;�ro5 g����!�r:sd;Ó��;�eiro
RUA TIRADENTES esquina com o Av H. LUz - :3

quartos cemats dependências.
•

RUA CONSI;:LHclRO MAFR" - Duas casas n. 109
e 1 11 ótima opcrtuntdede
RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá
vel cosa de material perto da proís

COQUEIROS - Rua São Crístovõo ao lado da Igreli
Casa de 4 qucrtos - 3 solas - cozinhe - terrenc

de 11,550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito soldo da ponte
quem segl!Je paro Coqueiros. Casa e terreno COIT>

782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Casa de madei
ra pagamento parte à vista resto a combinar.

COQUEIROS - Rua Juco da Loide, .Iote bem situado

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto ao

Hospita� Nereu Ramos terrenO próprio parô ser lotea

do, oreo de , 0.000 mi - Preço convidativo_

RUA ESTEVES JUNIOR - MagníficO l-ate paro resI
dência de podrãO fino.

.'A.RD�M ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pert�
do asfalto.

RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EDUARDO DIAS (MAVKOn _ 1 lO!.

PARTíCIPACAO
.8r. c sra. Flori;.;bel0 S'lva _ Sr. e sra.. Matheus Bos

cardin, tem o grato prazer de participar aos parente�
e peBSClUi de �uas relações o contrato de casamento ::le

seus filhos

Florianópolis. 17-8·63

ISlS MARIA E PEDRO

COlUNA ODONTOL061CA
São Inúmeros os trabalhos que demonstram

que o pntesso da cárie dentária é caudada por
uma descalcificação de esmalte pela perda de ele
mento cálcio com a intervenção de bactérias fer
mentam os açúcares produzindo ácidos e êstes di
solvem os sais insolúveis de cálcio.

Vários investigadores -também demonstraram

que abolindo o uso de açucares pode haver uma di

minuição ou mesmo uma eliminação dos processos
de cárie dentária. Consequentemente é uma enfer
midade que pode ser prevenida. O contrõle desta
enfermidade pode ser obtido levando em conside
ração 4 pontos' fundamentais: a) fluoração, b) hi

giene bucal, C) contrõte nutricional d)· restaurações.

FLUORAÇAO

Indiscutivelmente é o flúor um dos elementos mais
Interessantes na prevenção da cárie dentária, Seria
interessante que tôdas as crianças que vivem em

áreas urbanas crescessem com a proteção da água
fluorat;ia dlatrtbuída pelas hidráulicas públicas.
Aquêtes que vivem em áreas suburbanas ou rurais.
deveriam hubíluar se Q dissolver na água de beber
os comprimidos de Flúor ou empregar um denti
frício que contenha aquêle elemento.

Isto pode nos trazer uma redução de 60% na

incidência das cáries.
Os dentistas sabem' disto e são os maiores ba

talhadores pelo maior emprêgo de Flúor na pro
rítaxíe da. cérte dontarta.

O Rio Gnmde do Sul é um dos pioneiros np
Brasil na nuoracão da água potável. Estão em Iun

ctonamento 43 aparêlhos apropriados para adicio
nar o Flúor à agua das hidráulicas do interior no- �j
grandense. Dentro dêste ano, possivelmente todos

�.os municípios que possuem hidráulicas terão o adi
ctonamento do Flúor às suas águas potáveis.

l-flGlENE nUCAl,

Os dentes podem ser conservados usando-se
uma higtene bucal adequada e ststemajtce. Estudos

realizados em animais demonstram Que uma per
feita escovecêo pode reduzir em até 50°'0 a -inci

dénoía da cárie dentária.
A osccvaeão deve ser realizada seruore no sen

f.ído da murnem genaival para a corôa e não no

sentido horízont ul C(JY''''''O é íeadêncía genetalizadu_
As sucerrn-íes aeiusats são melhores ·flscóvadas �l'
pregando se movimentos circulares. Ultimamente

emn-ene.se com muito sucesso as escôvas elétricas

fabricadas pela Squib. Os resultados obtidos com

êsto tipo de escovas é tmoresstonalrnente melhor
do que: os comuns. Se não rõsse o alto custo das
escoves er-trtcas seria recomendável seu emprêgo
generalizado,

O fio dental colabora também para. uma per
feita higiene dental.

Os pulítos apesar de ajudarem na remoção de
dentrttos alímentares devem ser prescritos cots
trcumetíaarn os tecidos de sustentação do dente,
como gengiva, ligamentos etc ..

CONTR.OLE NUTRICI<;lNAJ,

23-8

Como uma nutrtcão acecuada e oerteíta uode
ria-se oontrotar em cnaís de 90% as cáries dentá

rias, mesmo sem o emprégo do Filiar e higiene bu

cal.

Isto infelizmente é impossivel no nosso mundo
"civilizado" onde tôda a nossa alimentação é de

produtos refinados, enlatados, conservas, etc.
Damos sempre preferência à alimentos grande

mente manípujados de melhor aparência e de menor

ou nenhum valor nutritivo.
Os eurnentos doces são os maiores culpados

pela formação da cáries. As balas, doces, sorvetes,
chocolates, etc" são os maiores inimigos dos dentes.

Alimentes como leite, ovos, queijo, carnes, ve

getais, frutas são alimentos inclispensáveis à urna

boa nutrição. Deveremos evitar pão branco, pas
téis, bóies. tortas, geléias.

A grande proporção dos alimentos são cetorí

gênícoe. mas faltam totalmente em proteinas natu

rais, vit"minas, minerais etc ...

, GINÁSIO CHARLES MORITZ DIA 75 DOMINGO AS 20 HS JOSE VASCONlEI.OS
NA SUA CRIAÇÃO MÁXIMA EU SOUO ESPETAC�lO - - - INGRESSOS /.:.
VENDA �O CIKE 'RITZ E CASA Dj�S FRUTAS. PRr rr - GExAl -

CR$ 200,00 CADEIRA - CR$ 50C,G�
PARA OS ASSOCIADOS DO SESC OS INGRErçOS GE L T\TARÃO 50,00

Vige-nc·ij--ôo--ó'nipfesti
S!O PA{'I,O, -, Tem HU�_ "A lei criad.ora_ do empr.:"_

eitado duvida t>ulre os contri_ limo estu "m vigência de$<l� "

bllintes cm ilHal, 1\ dnta e"lI_ data de sua publicação, O di"UESTAURAÇAO DENTÁRIA

Finalmente os dentes podem ser conservados

por perfeitas restaurações quando verificarmos a

instalação do processo cárie.
As reslaurações devem ser exténdidas até às

zonas de relatica imunidade ao processo carioso.
Embora os cliente:; achem que o dentista desta
forma está destruindo grande parte do dente na

realidade eliminando as zonas de passiveis futuras

cáries, estará conservando o dente.
Sempre as restaurações metálicas são superio

res às plásticas. Estas devem ser empregadas sb
mente em dêntes onde pela sua localização exigem
materiais de grande estética. Portanto o seu emprê
go limita-se aos dentes da bateria labial.

As l'est2uraQÕes à ouro são entre as metáliC88
as melhores- quando perfeitamente confeccionadas.
Quando por motivos econômicos, ou outro qualquer,
for Impossfvel o seu emprêgo, o amálgama de pra
ta nos· dá bons resultados. Conforme estatfsticas
feitas é êste o material restaurador de maior em

prêgo em todos os países do mundo.
CONCLUINDO: Sempre daremos prefeJ:ência a

prevenção da cárie. No caso de talha dêste tn.ta

mento curativo por meio de resturações se impõe
para a conservação dos dentes.

(Ar.tigo escrito ..espacialmente para esta coluna

pelo Dr. ,Haroldo Cauduro, D.D. p?õre$'Sor da 'Fa

cuIdade de Odontologia de Porto Alegre U.R.G.S. e

diretor da "Revista Ga�icha de Odonto�ogia".)

ta do Infoio <1(, \'i�ênciu do

empréstimO COmp"I�'-'rio il)"_

tlhuto peln le; ".e,L;! de 17 de

levou o Slndlouto dO CenuÍ1'ci"

j\llho último. '1'fll" prcblomll
Atncnd.!"tu. do Tecidos, Ves_

tu.\doll li Armarinho de São

1'IIUlo, II cxumlnllr detidamen

te o U!8unto, lendO o oon8u1-

tol'_jurldico da ' ..mtidncle, 6.1'.

O seguinte a re_pcito:
Jayme Paiva Bruna,. declarado

JS de jUlho, lnUS (I lançamen
to e arrecadaçiío do eml',·é,'·.

timo, sCll'undo BXprCijgn· di,,_

poslçiio do art, Tl, § l0, fita_

!'Um condicionadOS 1, Rcgu_

lamc'!tação pelo E�cutl\,O.
TuI rcgubmcntaçüo está con

tida no decreto nO 52.314, ,Ie

31 de julbo, cuja virgência

inldou-se n 2 de- ",�ôsto, qUan

do de sua pUblicação na im_

prensa oficial'

A:� .;El\'iBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Ficam convidQdos os acionistas da Emprêsa de Luz e

Fôrçã de Florianópolis S/A. - ELFFA - para se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará 110

dia 29 de Agõsto de 1963, às 10 horas, na sede social, ii. Rua

Jer0'nlmo Coelho, 32 nesta cidade de Florianópolis, a fim

de fomarem conhe:!il'!1ento dos atos praticados pI!1a ()en.
trais Elétricas de Santa Catarina S/A. - CELESC - "'!'els

tiv-cs ao projeto de incorporação de nossa Sociedade àque
la Companhia e deliberarem a respeito.

Florianópolis. 20 de agôsto de 1963.

J_,(id,) FTeihe; da Silva - Diretor 'PresideaIlB

Eng. Heinz Lippel - Diretor Técnico
21..22023

"Asa1m Beado, para OB Ca_

SOs de retenção na fonte,"
empréstimo só se aplicll ao

p�gamentos efetuados n par_.
�ir do dia 2 de agôsto; Ilntr<l_

----

tanto. 011 rendlm6ntos nufer;_

dOBnOannpaBsa<locconstlln_
tes da <I",daraçiio de ren�.i_

mentos de 1063, serão atlng;_
do. pelo empréstimo".
Sagun'lo esclareoeU ti �on

sullol'il!. do sindiCato, parte
!la confusRo. a re�p(!itll 01'\_

ginou_se em publica�ao
matutino desta cap!tal q\!4l
dava Conl!> dntn: d� p ih

de reg\lloment!> O djn 31 <1."

lUlho_
.

AVISO

COZINHEIRA
PIecisa-se de uma cozi

nhelra, p&ga-6C bem.
Tratar rua Trajano, 43 -

Nesta.

TL - I"f)' ISTRIAL E
CO;.t.,:�r'''1 S. A25·8-63

Comunic:JmJ� aO:1 ,cr.hores acionistas que 8' eu·
contram a sua dl·n �'ção na sede �ocial desta empresa
em Boque'ráo, mun'cíp1o da São Joaquim, 08 dOCUlDlG
tos a 'lU Si: re!er.e o arti""o 29 do Decreto-lei !lo sm 15a
26 �et!'mb"'o de H14!), relativos 00 exercic10 .oc!al t:mM

em30�ú!l � e ano.

BOQUElRAO. São JOruJu;m, 15 de agôsto de 1963

.____ J��O, ?'fRItA,. Dir,etcr-pr�s1dentQ. ....J

�.'t.�:..I>..�:.. >.., ./�( '.'f,�..�...... ,.', " ,�: {-,�� ;.Ji.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aos servidores do Estado se

têm revelado através de l3U

cesstvos atos, como sejam
a melhoria dos níveis de

vencimentos, a fundação da

Hospital dos Servidores
Públicos de Santa Catarina
e a reforma do velho Mon

tepio, transformado e atua
lizado num modelar Insti

tuto de Prevhlêncía, tem a

seu crédito, no panorama
das atividades desenvolvi
mentistas que está exibindo
sob sua gestão governamen

tal, a dígnírícacão do esrõr

ço do runctonaüsmo no

equiHbrio e progresso da
terra catarínense. Essa vi

sita que realizou ao IPESC

denuncia-lhe, pois, a preo

cupação que Ih\' merece o

sistema asststccctat ao saro

vidor e às ramtuas dêss-s

prestimosos e honestos eu

xítíaree da admínístraçân
pública de Santa Oatan
na. Iiq

O honrado Chefe do Exe

cutivo do Estado chegou à

sede do IPESC cêrca dus

9,30, tendo sido recebido

pelo ilustre Presidente, dr.

Heitor de Alencar Guima
rães Filho� que tinha a soe
lado outros auxiliares. Foi

um momento de justo rego

zijo para tôdn a Casa, cue

manifestou ao Governador
Celso Ramos, flor salvas de

palmas, a seustecão
que €ra ali acolhido.

gorizados.
O Governador Celso Ra

mos, num improviso em

que se revelava prufundu
mente bem impressionado e

sob 8 emoção da alegria
com que rôra recebido,
agradeceu as referências

feitas à sua pessoa e disse
do seu elevado intuito de

assegurar aos funcionários
de Santa Catarina o mâxí
mo de assistência possível,
expressando o seu recouhe
cimento pela colaboração
que vem recebendo em to

dos os setores das ativida
des administrativas.

sob grande salva ce ptu
mas.

O Governador Celso ne
mos retirou-se da sede) do
IPESC vivamente satisfei
to com o que teve ocasião
de observar sObre o movi
mento daquela autarquia,
em cuja eficiência e estru.
tura técníco.atuaríaí depc
sita a sua confiança de

que prestará aos serctdcres
catarlnenses os serviços
mais relevantes e sempre
oportunos.
Em nossas próximas edi

ções publicaremos ::"1'\ íntc

gra o discurso pronunciado
pelo dr. Heitor de Alencur

Guimarães Filho, Presider

te do IPESC.
Prosseguindo, disse o emi

nente Chefe do Executivo
que, de par com o pleno
funcionamento do IPESr: o

mais breve possivel tam

bém ainda antes de termi
nar o seu período de Go
vêrno- entregaria, eornple
to e instalado para os ser

viços a que se destina. o

Hospital dos Servidores

Públicos, que constitui urna
das suas predominantes
preocupações admíntstratí-

-o Projeto do Gado Leiteir�
e a Exposiçâo Agro-Pecuária

de J o i n v i l l e
Perante o Goverunôor Celso Ramos e o D1". Heitor Guimn

rães, o Sr. l\lelqlliades Braga assina a escritura publica ue

financiamento de urna casa

das providências prelímína-o Governador Celso Ra- As palavras do Governa
dor Celso Ramos foram CD

tusiàsticamente aplaudidas
'por todos os presentes.
Finalmente, o nobre vísí

tante, acompanhado pelo
Presidente do IPESC, per
correu tôdas as. dependên
cias e secções do eseecete

cimento, havendo tornado
tnterêsse por tôdas as par
ticularidades que lhe eram

expostas, acêrca do movi
mento do Instituto.

Nota digna de realce, du
rante a visita dei Governa
dor ao IPESC, foi o fato'

de, nessa ocasião, ter COI!;,·

parecido ali o sr. Melquía
des Braga, motorista do

Tribunal de Justiça, para a

assinatura da escritura pu
blica do financiamento n-

260 (número referente 10

atual exercício de 1963),
correspondente L eomprn
de uma casa resh.knCial.

. Coube então ao Oovernn

dor Celso Ra�� a I'OIll'I.!:e.
do .dr. Heitor de ãtenca

Guimarães, fazer entrega F

exma. espôsa daquele Iun-

mos astêve. na manhã de res ao pleno funcionamer.

19 do'corr('nte, na sede do to do IPESC"dentroda n�.
IPESC (Instituto de Pre- va organização que. súb.{õv·
vidência do ES�!ldo). ei-i lidas bases atuariaÍs, im

visita especial àquela cu- miu ao antigo Montept
tarquia. O emíaente Chefe Estado, agora ao

'

do Executivo Estadual, co- mais avançados s

='-:F�::p:::::'1 K�::iE
sidente da Instituição di ri-

CORA'ÇÃ'O DE MARiA gtu ao preclaro viSitante
.... uma calorosa saudação, no

Será realizado na igreja de N. S. co Parto um 'rndno decurso da qual expôs, em

às 19,15 minutos nas noites de 22 � 23 e 24 do corrente. linhas gerais, o movimento

Dia 25 às 8 horas missa Festiva com Comunhão geral do IPESC nos exercícios

de todos os devotos do Purissimo Coração de Maria. de 1961 e 1962, até os dias

A Irmandade de N. S. do Parto convida a todos os de- presentes, não olvidando a

votos para maior brilhantismo das festividad�,,_. .x_'_'I._n_"_a_d_a_C_o_o._e_ra_,�_o

Será em Sr.tem�rn a festa �a Primavera

técnico de assistência téc.O dr. João Demaria ce

vaUazzi, diretcr.téoníco do

Projeto Gado Leiteiro to
rnou contacto com autori
dades responsáveis pela
Realização da Exposição
Agropecuária de Joinville.
Com referência a partici

pação do Projeto Gado Lei
teiro na referida exposição
disse o dr. Cavallazzi, que
o tnterêsse do Governado!"
Celso Ramos. é desenvol
ver sob base racional ore·
banho leiteiro de Sunta (;8-
tertna. A intenção do desen
volvimento é aloancar uma'
produção de leite e derívu-'
dos.

Na realidade, comentou o

dr. Cavaljnzzf o problema
aumento da produção rei
teira ao alcance' da bolso.
do pobre, n110 é um sério

problema unicamente, em

Santa Catarina.
Porém, o atual governan

te catarlnense não será SUT

preendi,9v por uma situa
ção mais dificil que a atua'.
As providencias que tomou,
está tomando e planificou
para que sejam tornadas,
por certo vão dar resulta
dos satosratõrtos em 3 R!:>

péotos. que são: aumento

do rebanho com ani...nais de
boas raças leiteiras e de

comprovada linhagem Ie..
teira.

.

Assistência técnica global
e ao produtor de leite, que
vai da revenda de animais
de boa linhagem leiteira;
orientação para fazer pas
tagens aruncrers, recomen

dações para praticar defe
sa sanitária dos rebanhos; -----------------

:�::�r:o��;'�'t�i�u:�� ii':ESrAD tidU�����ã�ei�cn:: dOa;;: -, ,. D filAIS AJ(TIliO DIA:O DE SANTA CATARllU, -e •

tência de orientação. E Florianópolis, (Quinta-Feira), 22 de Agôslo de l!l63

concluiu O dr. João Dema
ria Cavallazzi, um ponto de
muito interesse do governo
do Estado, é a preparação
do produtor de leite dn
amanhã. Pouco adianta cui
dar e atender exclusivamen
te o produtor de Ieíte de
hoje. Este foi o êrrc dos

governos passados em tõ
da parte. O nosso ínterêssc
mãior é preparar os jovens
filhos de ramüías rurais. e

despertar ceros. os osum-.

los e mais sólirln ín'erê-se,
para ser amanbã. quando
adulto um produtor de l�
te adiantado.

Justamente é por êste t.i

terêsse que o Projeto GaDO

Leiteiro vai á Expoeicâo
Agropecuária de Joinville,
conforme as finalidades ro

Projeto, que é um órgr,o

nica á produção leiteira, a

êle cumpre leste áspo t.)

mostrar o que pensa e faz o

Oovêrno do �stadQ pura
melhorar a jecllôria kiU-i·

CACILDA BECKER EM FPOllS

nha das Bonecas Vivas.

Em nossas próximas f di

ções malore sdetalhes f ce

lizando os tradícíonaí
tejos da Comunida _-a·

roquial São Luiz.

vere. em beneficio da assr>

lkID-:iA social da Cornunida

de Paroquial São Luiz.

Do programa constam

barraquinbas. sorteio de

prendas e eleição da Ra-.

Tendo como festeiros )

Reitor João David Perreírr

Lima e sua excelentíssima

senhora, será reattswía nos

dias 6, 7, c S de Setembro a

tradicional Peste, da P,i,'''-

Dna. Edith (iama Ramos dirige mensagem.
às criancinhas de Florianõpclis

Primeiro, me respondam
a seguinte p�rgUnta: acham

que é direito as criunças
fazerem sua Pr!meira C(I·

munhão sem sapatinhos?
Estou ouvindo o coraçã .

zinho de voces responde·
rem: Não!, não é direito.

Então, chegou o momen

to da minha mensagem:
Desta vez, vocês ao COlO

carem o sapatimLo para o

Menino Jesús ('ncher de

brinquedos para o NatClI.
vão colocar, juni'O, uma

sandalhinhas para lima das

minhas crianças qu'" vão fa

zer a Primeira Corr:uuhão,
para que elas nãD fiquem ----------------

descalço, como O co!cçãozi·
nho de vocês acabou i� eh-

Um produtor de ien-,
criador de animais de gran
de linhagem Ietteira, U'1l

produtor de leite que .uíe
animais em qualidad,
quantidade.nhas, pensei bastante em

como ajudá·las, e Deus me

iluminou, fawndo·me lemo
brar de vocésrl.prianças de

FlorlanópolJs.

Pois existem muitas outrasEm sua mensagem iú

criançinhllS da Capital ti'/.

Dona Edith Gama RamQs.

Queridas crianças de Fio·

rianópolis:
Multas de vocês já fiz!;

ram sua Primeira Com!.!·

nhão e sabem a alegria qu'.)

tiveram nêsse dia, qu� é o

mais bonito da nossll vidRo

Gri�ncinhas que ainda não

ti 'Nl am essa felic:dade.

SABADO: SÚPER�BO��A I i' 'I,

NOVA- NO LIRA
NO distrito dos Ingleses,

no interior da !;lossa Ilha,
Dona Edith está preparan
do 182 crianças. Elas .iá
tem a roupinha, r.1as aimh

lhes falta o sapatinho. Cn·

mo são crianças pobrezi·

Esc:utem bem, pois que
ro falar com o coraçãozi
nho de vocês, que tem um Vem obtendo grande re

percussão a vinda do TAM
BA TRIO e JORGE BEM a

esta capital. Foram convi
dados para participar de
uma noite SUPER-BOSS,l..
NOVA, no Lira Tênis Clube.
LUIZ HENRIQUE E BOS
SA QUATRO também esta
rão presentes.
O jovem cantor catari-

nense, que· lançará breve·
mente um LP, estará abri

lhantando com sua voz,
cantando coisas /ótimas no

gênero. As 22 horas come

çará o espetáculo. Breve·

mente êste jornal fará am

pla reportagem sObre a

cantinho cheio d� bondadf>
Escutem bem.

�Ecoam Manifestações ao

Governador Celso Ramos "BOSSA NOVA EM SANT·\

CATARINA. No flagrante Cacilda Becker que dia 3D c�tarã estreando
em nossa Capital com a peça "Em MiJcda Corrente no Pais"

TUia. De RIO NEGRINHO:Desde que regressou de sr. Otávio de Oliveira; Ce

sua viagem aos EE.UU., onerai Ãlvaro Veiga Lima,
Sr. Celso Ramos tem rec�- Presidente da ACARESC; E. U. A, CLASSIFICAM DE

REPRESSIVAS AS MEDIDAS TOMADAS
CONTRA OS BUDISTAS DO

VIET NAM - DO SUL

Prefeito Nivaldo Simões de
Oliveira. De SAO JOA:

QUIM: Vereador Nabor

Vieira Ramos, em nome da

Câmara Municipal. De XA

XIM: Claudin Achilles Stef

faneUo, Presidente do Dir�

tório do Partido Democrata

Cristão. Da ARAQUARY:
Prefeito Higino Aguiar. De

URUSSANGA: Prefeito Ade·
lino BettloL De LONTRAS:

Prefeito Erico Ricardo

Knappmann. De CAPIN·
ZAL: Prefeito Silvio San·

tos. De CAÇADOR: Prefeito

José Kurtz. De NOVA.
TRENTO: Irineu Busnardo:1.

De TIMBÓ: Prof. Artur

Buzzi. De MANDAGUARI:

Lumar BertoU. Do ITAMA

RATY: Evandro Llnz e Silo

va, Ministro do Exterior.

jornalista Tito Carvalh0.
De CRICIUl\'lA: Aldo Caldas

Paraco. De TUBARÃO: Pre·

feito Dilney Chaves Cabral

e João Eduardo Moritz,
Presidente da SOTELCA.
De JOINVILLE: Harry Kor

mann. De SAO JOSÉ: Thi,l"

gõ Albuquerque. De BRUS

QUE: PreCeito Cyro G8-

vaerd, dr. !vo Se11, J�iz Li3

Direito. De lTAJAÍ: Ci'rino

Cabral, Prefeito de Nave

gantes. De LAGES: Telmo

Ramos Arruda, em no'l"13

do Centro Agropecuário. De
PAPUAN: Prefeito Trez�

bido as mais expressivas
mensagens de boas vindas e

regozijo pelo sucesso dos

seus contactQ,S no país am}

go, em benefício de Sam).
Catarina. Apresentamos a·

baixo uma relação das ul

timas mensagens recebi�1as

por Sua Exa.:
.

De FLORIANÓPOLIS: Dr.

Milton Leite da Costa, Prc
curador Geral do Estado;
Ivan Luiz de Mattos, Pres.

dente do Conselho Estadua�
de Contribuintes; verador

José Frederico Peres, em

nome da Câmara Municipal;

Vou rezar bastar,te, uaTa

que cada uma de \,i)(,ês quo;}
quiserem dar UDl;!, sanda
lhinha, tenha um Natal
bem feliz, como merecem

tôdas as rnanças 1]':8S

Que tal, gostadam da mj
nha mensagem?
Estou mesmo ouvindo ,")5

papais e as, mamãezinhas
de vocês dizerem: Nad ....

mais justo: - E estou até
vendo vocês, que me ou

vem, sacudir a mãozinha.
pedindo aos papais: "Eu

tambêm quero dar um '5à

patinho, deixa eu dar, dei·
xa eu dar!".

Muito obrigado a voc�s
t'ôdas e que o Menino .1",·
sus a� �bençõe."

WASHINGTON, 21 (OE). no Viet Nam tio Sul. O go·
vêrno de wa�hington acres·

centou qu� isso representa
uma violaçâf) daf" promes·
sas formais teitas por In

len de procurar uma solu

ção pacifica para o litíg:o.

- O govêrno .norte·ame!i
cano qualificou como al'õp.s
repressivas as medidas ado·
tadas cont' a· os budista�

pelo govêrno de God ln len,

O Mercado da Capital, segunda·feira última, este
ve sob a intervenção parlamentar e bombrilhesca dOo
deputado Paulo Stuart Wrigt.

Depois de um comiciozinho que serviu, peJo menos,
para engarrafar o trâqsito, o conspícuo parlamentar
muniu-se de uma lata de água, S{lbão, soda cáustica,
vassoura e outros instrumentos detergentes, e passou
a lavar e a esfregar alguns frontespícios de balcões.

Não fôra o veemente zelo que o deputado Stuart

Wrigt pôs nessa arrancada em prol da Higiene, aver·

melhando·se nos esforços de remover velhas cracas e

novas seborréias, dir-se-ia que_ o seu gesto tresandava
a demagogia. .

Não lhe fazemos essa injustiça. O que o empolgou,
por evidente, Coi promover, sem mais delongas, uma
reforma de base, com a imediata remoção de graxos
reacionárias e de lambusamentos espoliativos, que J·e·

trogradavam o yelho Mercado.

Faltaram-lhe, no entanto, os aplausos de justiça.
Apenas o Tetêia, plantado em cima de um caixão dtd

lixo, olhando-o de sosláio, comentou aquela dinâmica

saponãcea com palavras de fria dúvida e minguado
civismo:
- E! O moço alé ql1e parece Lr�hã'('iorf

;f�

OUTRA DAS MIL
EMBORA SE PREVEJA UM INvERNO
PROlONGADO A MAGIE BOUTIOUF.
ESTA CONCEDENDO FACILIDADES E

DESCONTOS DE FIM DE ESTAÇÃO

Em algumas de nossa:::

edições anteriores, public,l
mos outras relaçÕE'S com o

que nos foi passivei core
tar entre os milhares de

telegramas e ofícios em

que autoridades e povo :::a

tarinenses, com a chegada
do Governador Celso Ra·

Com o louvável objetÍ\"il
de terminar C0m os nrti�(lS
da estação e. visando a (".

novação do estoque a M,

gie Boutique, - centro do

legftnc1a FlnnRnOptlllf;l>.,.,.

Igualmente nas vendas

pelo crediário está sendo

concedida uma valiosa !a
cilidade: 8 meses de prazlJ
sem q.ualquer acrescimo S J.

br-e o preço a. vista.

mos dos EE.UU. e os bcne·

flcios que advirão do Sl;:ll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


