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RIO, 20 (OE) - Estamos
vivendo neste momento, a

mais grave crise de que já
passou o Brasil em tOda a

sua história da República.
Caminhamos aceleradamen-

Jango concorda com a reforma
"Veira de Mello"

BRAStLIA, 20 (OE) - O das desapropriações em ti
Presidente da República tulos da dívida públiCa.
concordou com os termos
da emenda Vieira de· Mello

:�;:t: d�ef;:�:m:;;��ia� "omunistllssedista preve pagamentos � . # I U

amea�am
n10Cam�O

•

BRAStLIA, 20 (OE) - O

Deputado Augusto do Ama-

��I:':��������CiO�a a il��
de Moca/nbo. "Frisou que
fazia a denúncia, atendendo'
Il;pêlos, �il.deJ!l�cnlt.as que

:à;i:j�:�os a::::\o�on�
nistas. Salientou ser psta a

Terrorismo da FNL causa a morte de 18 pessoas

pelos estudantes. O pessoal
da embaixada, todavia, con

seguiu momentos depois, re
tirar-se do prédio que ain
da continua nas mãos dos
invasores.

Indicação do Embaixador em Paris
não sai antes dcfim do ano

BRAStLIA, 20 (OE) - O govêrno brasileiro mostra
se disposto a retomar as

negociações com a França
a qualquer momento. Entre

tanto, acrescentou que o

assunto ainda não foi defi·
nitivamente equacionado e

que o Brasil não tenciona
brevemente- fazer indicação
do novo diplomata.

MOSCOU, 20 (OE) _. A
União Soviética já pode lan

çar num futuro próximo na

ves cósmicas capazes de

girar em tVl no da Lua, Mar
te e Vênus, segundo opio
nlão exposta ontem pelo

Concílio é pela
Liberdade
Religiosa

ICIDADE DO VATICANO,
20 (OE) - O Concêlio Ecu

mênico discutirá hoje uma

declaração sObre a liberda

de de religião. Será feita

uma exortação aos govêr
nos pal'9. que observem jlJs-·
ti(':l e igunkladf'�<ll':l ..

com

todos aqueles q.re eqff ma
t�ria religiostl, seguem SUd

Jdv!Jl.u. ........ ;:.....II::IIC..,.,.·;_�..:....:..._

professor Clovis Tcegotaro- -------------
witch, di"to, do d'pa"a· JK Afirma que sem recursos a _

menta soviético para me- \f;
���:��;t�'��:���:::;u ''',: "Aliança" não pode fundom VOlacaO �O
agência TASS.

�:�:a�i:::::�:�n�:��� nrramentoPaulo que sem recursos fi- U '"
napcelros a "Aliança para o

Progresso não �uncionará".
Saiientou ser imprescindivel
a ,liberação dos recursos ar·

çamentários cedidos pelO
Presidente John Kennedy.
para a dinamização do ór

gão.

te para um desfecho que se

não for ritimado em tempo
virá a abalar em têrmos

-Ó,

O mcuror patinador atual da República Federal (la Alemanha, Karlheinz J..osch,

consagrou-se Sexa-Campeãu Nacional, no último encontro desporÜvo em Pirma

seus (foto). Losch tem 21 anos de idade, recebeu seu primeiro titulo de Campeão
aos 15 anos, e aspira a um sucesso total no próximo Campeonato Mundial.

CARACAS, 20 (OE) - É ve .e está trabalhando nor- de terrorismo, causou a

J A f" 'P V
.

�M I
apenas parcial a greve ge- malmente nos principais morte de 18 pessoas. Outras

an9O .•rma que.o a'.s ."Ye a'd eis cal decretada pela Frente centros comerciais e índus- 73 sofreram Iertmentcs, cet.

Nacional de Libertação. A triais do pais. Recorda-se culando-se que 150 cornunís-

maioria dos trabalhadores que a Frente Nacional de tas foram detidos pela Po-

Grave Crise da História Republicana --=n'=o"at=oua=O'd,m=d'g=co.L=ib,,,a=,.o,=,mn=o,o,:=ato,=liCia.===

Estudantes tomam de
assallo a emb. Britânica

foi restabelecida no pais.
Todavia, a mesma emissora,
horas mais tarde. indicava

que o toque de recolher
continuava em vigor.

Presidente do Banco do Brasil I
em Porto Alegre R-·=f===A==="=·====
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'd
j ., - om movimente zrevrsta os tra sídtda 'pelo MiUlstro qo Tra Silva O Mn'lIstro 'do 'I\a

��n��tale d:U:�a: B�:� �:::��:sE::r:��d:o �:� ����s q��r!:r��:�: �a::� ��!��en�co�:ar:��to p�� ar, HlIrroso!'indicações, encerraram seu gada os USineiros ccncor Açucar e do Alcool regres U

Ministro vai �:��:aCO�,�oP'O�;'�;�;:i �:�:i:�nda hOJ' ao Rw d,

curaflo
ao Ama�á Câmara vai Votar Código ,0:O�0��,�O�:It;;; ::;.B::

RIO, 20 (OE) _ O Minis. de Trânsito �: ���:ej:s�a����n�. a��:; SAO PAULO, 20 (OE) -

tro da Guerra Gal. aJir Dan-, SAO PAULO, 20 (OE) _ que. têm passado o Brasil, ritmo de sua recuperação. com a supressão da €xpres· É esperado hoje na capital rtcano de desenvolvimento

tas Ribeiro visitará no dia 5: segundo o Deputado Nico. atras,�ram a votação da ma- A irlrormação é ela díreqãc são: "ou por tnterêsse 50· paunsta, o Sr. F9l.lppe Her- econômico. O. certame será

de dezembro a1cJd!l4e ama. lau TUna, a Câmara Federal téria. O sr. Nicolau TUna, da Casa de Saúde são ?p' cial",le:�á�nova j-edacão aql rera. .prqstdente do Banco inaugurado às 20 horas na

páense de .CJevelandia. Na deverá votar nêsse período viajou esta manhã para a sé, 'onde o conhecido oorti- artigo t47· da mesma õons-: Interamertcano de nesen- Faculdade de Direito de São

����i,ãO�n�:e:��;:r�t� d�i�:� :�.�ra������/o;jL� Pe:���e��e�� _c_ap_"_al_d_a_R_,_p_Úb_li_cá_,_.__ p_o-,s�_o_,_'_'t_'_in_,,_,_na_d_o. t_itU_i,_ã_O.A execução do pla_._,_o_l'_im_,_nt_o_,.,.qu_'_"_m_pa_'_ti._p_au_l_o. _

!:.", �:� ��;��::a n:�;o�::: �it;Ód;;Op:,�;�:�:a�' T::: O' N U' A pro' v a P r. 0')- e t o Brasl"lel"ro ,deciais e praças do destaca- nista informou que o códi-
menta militar de Clevelãn- go já esta elaborado, mas

URSS lanç�;â 'u,,��;�� Desnuclearização da América Latina
'

em tOÁrnc da Lua
�:O, 20 (OE) - O Govê.r· da comissão politica da As- de desnuclear�ação da amé- mais uma iniciativa do Bra- é de autoria do Brasll, pas-

no brasileiro recebeu com sembléia Geral das Nações rica LatiIVl, isto foi o que si! na luta pela paz e pelo sando a contar logo com o

grande satisfação a decisão Unidas, aprovando projeto declarou esta manhã o desarmamento. Como se sa- apoio de outras nações do

chanceler Araujo Castro. be, o projeto de cesnuciee- Continente.

Acentuou que o projeto é rização da Amé'rica Latina
---------------------------

LONDRES, 20 (OE) -

csrce de 300 estudantes for

çaram esta tarde as portas

da Embaixada do Iraque
em Londres. Vários andares
do edifício rorum ocupados

governo brasileiro, não co

gita, pelo menos até o fim

do ano, submeter ao gover
no francês o nome do novo

embaixador. A propósito; o

J(inistro do Exterior ínror-

tu que a amisade s'ranco

senetra é muito acima de

�quer comentário e o

_

Ultimas
noticias

RIO _ Para uma pet-rna
cênctc de vát-íos dias na

Guanabara está sendo es

'parado hoje no Riq o Pre

[ddente João (Goulur·t. A-

1110 devera vtsí-ar Volta ae

jmannã. o chefe do Govêr

conua e sexta feira será.

l11omenageado em Nllero1.

ROMA _ Reivindicando me

mores salários. decla ra

ram-so hoje em greve -ór
24 horas os trabalhadores
em transoortes de toda a

Itália. A -!la rede, afetou se

riamente as atividades na

'índús+rtas- comércio c re

partições públlcas do pais.
SãO PAULO _ O Tribu

nal Regional dtl Trabalho

de S. Paulo· julga tarde o

dissídio coletivo dos
mcr·ciárli.<; de Sancos, que
continuam em greve, o

movimento. foi IniciadO

segunda feira.

RIO _ O itamar<lty d""l�
ta j·morocedente :>. vin ·1.'.

de Pe�on para o Brasil

BRASILIA - O general
Levy Cardoso! foi nomea

do Interinamente p�ra ')

Comando do �egundo exer

Cito. sediado em São Pau

lo.
BRASILIA - O ministrO
lia Fazenda encamlnhrm

exposição de motivos ao

presidente Goulart lledln
-do melhor estudo I)a cria
ção da policia federal. ora

Submetido ao denarlo. a

qUal tem diversos Inc.:Jr.�
'Vernientes, Inclusive � au·

lnento considern!'l
ldespesa.
'WASHINGTON - O Pr.f'�

sldente Kennedy convidou
'hOje tOdas as demalA � fl.�

çàes do mundO" unil"em�N'

, �ln;e:;� ���: 7���1 J��,�
:lb\�.'.���I,·:I�i/�:a���:�

� lit�.� 'f•. ;';�; .,
..'<,

definitivos e ímprevístveís
a' própria estrutura da Na

ção, comprometendo todas
as suas atuais conquístas e

entrevista coletiva a im

prensa o Presidente João
Goulart. Mais adiante reve

lou que, assumiu o poder
com. a consciência de que
iria enfrentar a crise eco

nómica social e politica e

que se continua insoluvel le
vará, certamente, o pais a

desordem e subversão.
•

arruinando as suas imensas

potencialidades futursas. rs-

to foi o que declarou em

Situação no Iraque
é de duvida

BAGDAD, 20 (�) - São
as mais desencontradas pos
síveis as noticias sôbre a

situação no Iraque. Uma

emissora de Bagdad decla

rou esta manhã que a calma

Projeto Está Pronto
;,,1;>�'S1�r;'\J 20 ·'(OEl - no de t"f.l!ornla .a�rtiria c�· títulos eia divida pública.
Depl� de vertas \':](?s de bera a um coregtudo ínte-. Não poderão- "Ser dosapro
discl.1ssôes o Presidente grado por brasüetros índí- priadas por ínterésse social,

João Goulart considerou cados pelo Presidente da Ire- pequenas propriedades agrt
proveitosos os debates que pública e aprovado pelo Se- colas, trabalhadas por egrí
teve ontem a noite com os nado. O pagamento seré em cultores e seus familiares.

Deputados Vieira de Melo e .r
_

Tancredo Neves, à emenda

de reforma agrária elabora

da pelo primeiro. A emenda

prevê a modificação do pa

rágrafo 116 do artigo 141

da Constituição Federal

PRESIDENTE DO BID HOJE
EM SAO PAULO

cipar do forum Latino-ame-

Prossegue a greve da Sorocabana
segue com os ferroviârios

reivindicando cumprimento
de acói"do salarial.

SAO PAULO, 20 (OE) -

O Pacto de Ação Conjunta,
que congrega ferrOviáriOs e

outras categorias profissio-
nais, distribuiu comunicado -------

informando que se não fôr
sOlucionada a greve da Soo

rocabana até as 22 horas

de hoje, os ferrovjários da

Santos Jundiai cruzarão os

braços a meia noite de ho·

je. Acrescenta que se depois
disso a situação não fôr re·

solvida, irão entrando em

.

.1· t
greve os empregados das

InqU I Ina O demais ferrovias, até a pa·

.

caJi..,õo ,ocai do Estado,

Por sua vez, a União dos

sera' prorrogada
P",o,já,ios da Sococabana
desmentiu a informação de

que haja maquinistas deti·

�BRAS:iLIA, 20 (OE) - O credo Neves que o relator dos em sua sede com oab· _

lí�er da maioria na Câma- OUves Guimarães, deverá jetivo de Impedir seu retOr-

,'à, se. Tan""do N"", dse p""coe ainda osta $O' no ao tcabalho, A 'CO" do

.c:;r rw[�Ik1� ,\��:�',o�?mpr: ���";:�o=� �
Plojeto dt'flnit,ivo 'A mat.é

)"w j(j [oi lipr' >J o. ?ela
Comiss�o iiI"' JI,,,,.i. a da Ca

BRASíLIA, 20 (OEl -

Sorocabana
paga Polícia

SÃO PAULO, 20 (OE)
O serviço de transporte da
Sorocabana continua intei
ramente paralisado: Os pre

juisos já. atingem a um bi

lhão de cruzeiros. A So�a·

bana está pagando a'nda as

diârias dos Policiais da

Fôrça Pública e Guarda CI

vU, na base de 800 cruzei·
ros.

Observadores politicos in

formaram que poderá. ter·

minar até o fim desta se-

mana a votação do orça·

menta da União. A votação
está sendo obstruida por
falta de quorum.

do

res Espano·Cubana. O acÔr·
Tr,. fõr i1.<:sinndo em Havana
no l.iILimo dia jll. BpOS 15

di",;., de n�gociaçõc:'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Satélite de Comunicações
W'\Stfl�G1'�, 20 - Oj-; - ,\s sUpilirfícies I;llerais do Uma. vez que" órbita não se

!tua Conselheiro JUafra, 160
Telefone 3022 - Caiu Postal. 13'
Endereço Telegráfico ESTADO

DlRETOrt
.

Rubens Ramos

Domíqgos de Aquino
CIIE AÇAO

Antônio Fernando do Amaral e Silva
nEDATOR-SECRETARIO

Pértcles Luiz de Medeiros Prade
REDA1:0RF.S
Osvaldo Melo

Pedro Paulo 'Machado
!'UBUCIOADE

•

Osmar Antônio Schlindwein
SEtI'tF.T,iRIO COMERCU.J,

ni�'iilo MlI'rint
nEP'TO_ OI': ,,��f"Nl'l'lHS

Major ViI gilio Dias

COl.!\BOH!\lM)RRS
Prof. Barreiros Filho - Prof, Osvaldo R. Cabral
- Prof. Pa.ulo Lar!o - Prof. Fernando Bastos
- Prol. Alcides Abre\l - P!"of. Othon Gama

d'Eca - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa _ o-t. Cid GO:"\2ag'3 - Major Ilde
fonso Juvenal - Wa1tl'r r.anee - Flávio Alberto

IdA Amorim - Arnaldo � 'l'hingo - Doralécio
Soares - Pro!. Osmar visam"�'''''''•••'1(";rotJkt:ts S:9daiIt IZury Machado - Lázaro BArtolomeu

ES}ior-tis
Onberro Nanas - Maury BOrges - Gilberto

\l' Paiva.
Artt'S Pli!tficas

I
Jair Francisco Hamtiis _;_ George Alberto Peixo
to - Thor Mnrbouces.

Crm1ieaS
Silveira de Souza - Enson Nelson àe Ubaldo
-. Raul Cal-tas stuio -:-.Marciho Medeiros Filho
- J, J. Caldeira Bastos - Luiz Henrique da
Silveira.

I'Rlloral1l1t 1Iusical
I1maT Carvalho.

"\rteseLt>tras
Salim Miguel - Péricles Prade - Silveira de
Souza.

Eco"omia
Oswaldo Moritz' - Equipe Pac. Ciências Econo
micac - Ilmar Carvalho.

:\'oticias da Polícia J\JHitar
f\'Iajl:>r Edmundo de Bastos Junior

('.oml'nl,lri"s
JoflO Nilo, Linhares

Infonnação Agricul"
C. ,Jul1luncrn-,

.'"

REf'.?ESENL>\NTES
Represel).tnções A. S. Lara Ltda. Rio (G-B' Rua
Senador o--.U1tas 4[1 - S" andar
São I'aulo - Rua .Vitória 657 - conj. � l
rflftf) !\it'r,-re - I'HOPAL _ Ti' r·'I. Vj' entc. -:lS6

Relo Ilflri7.1I11tf" - SIP - n,,;, dv:; (':;cijé::;, IJO
5.')8 - 2 anelar.
Aqentp<; e �'orre5p(lml('lll('S ('m tC"':Js os municl
pios C>.e Santa ("ll;[;'in:1 - .'\nc. .. C'os mediante
CUnrrd{O (I.' n('()�·ct{J com a tnbela em \·igor.

AS�IN.'\TliRA A:'\liAL ("1'$ UnO,O(1 - VENO.'\
AVULSA Cr,� �n.f1ll.
(,\ llil'\'çã" não se l'eSllunsahilin p"los cnllt'dtn,;

,'miii,[ns 11''''; arjj�us asslnat[ns)

F._\ZE." A.'iOS l10JE
EllCOnl_l',,_sc·cm festa o J'"

dn noSSO ·,,>tlmado mnig:o S�

Jorro· I-",,.oldo Dcnelll e de 5,ln

exma. e�Dô·�a d. 'Iarlelle Abr;1-

h,:m Bpl'tclli. com o ,,,I,,,enio

de· Um robu8to meninO qtle na

pi" batismal l'ecebeu O nOJ1H�

dl' ·J..\Y)(E AUGUSTO.

oeO�_1riJo m. )I�t{'l'uidn'de Cflrmela

DUtrll,
:\0 Jnyme .-I.ugUsto e ,eUS

�enitorcs pS ct1lnpl'iment(lS tle

dr. _ Rodolfo F. l'iTlto da L""

'.n. - Carlos Alfredo l�il;a·l

IH. - )lário ],(;1)(1.
IH. - X;lo- �Iom

Ir.·- "jls,rn I,auro IlrCd:\

fir. - Júlio C��ar )lan:ri1ill!ot

.

da Lu�

tir, _ Xjcnl,'u Iliconcili

sr, _ Jair Saturnino lIeiJ

lira, - Lia Arruda Ramos

ti.la, _ RUI{' Xunes C;.rd""o,
o ESTADO.
SHTA sn:u. SILVEIRA

tem ",uis Um nnivel'sário llHtU

lho,,, da gentil :,rta, Stel" )1,,

ris Si]\·cira. dileta [ilha ria

S'-n, \·'·u. '\utlln1eta SllvOJjl':t;
I'C"�Q"s hasla"te J"'ln(:i<lnndn�

i.
Embora 'cQm algum nl!,,�,;-.

rcg-istl'amo� O nasclment" de

Um" rohu�ta I1ICn;n" q"C' na

)li .. batiSnwl recebeu" nOme

d" ADnJ.-I.:\.-I.. fllhinhl ,I" 11(,"

50 itu�tl'e amil!(}"", ,-I.t!,\an

Sant'h�", e ,Ie "ua �"rÔ-

A anivcrs"dnnle elHb;>r"
l'om "Ii',,�o nOSSO" cU11l11l'i",e:,_
tOs; cXlen�i\'o� noS seus fn

milinrcs,

A Adrian". 'l"e é netinlH .. ;"

)IOSSO partleuja" amigo
. Jayme Abraham e de su.' "x-

ma. S";I. Lalll"1l. r,.,,- ..

Hlul"mos ,;otO$ fclici,l."l<'l, "'!\�!DfI \\�
CQii!l(cGit,.,lfaut!O!lRliPt

:, I'J O!ot.lvr

Pu: fll!KlII:l�' .OI"". <l' a

,,,,,;I;
P/WTEJA seus

ou-tOS
use óculos

bem adaplodos

atendemos com e)lotidão
suo receito de ãculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO lABQ�ATÓRIO

� comecirevos ' .. Sociais
,�. L� ,..

�. �.'. \� .\ ..__....._,__.
--------�--------------�----_. '

�

.....

----)(----

dom'l rle '\eronâ"t!U,1 e Espa- O "Syncom" tamb ....m forned muito Iig"jro O seu afllstam,m

t;O (NASl\) - o veiculo eSP1l- ti illformao;õ,,� sêbre n tempera to no sentido leste_oeste. Dês_

ei"I, em forma de Um cilin<lru tura, condtcôes de suns fontes te modo, vtsto tI;o T{'rra., :lp:t_

pereorrfl'á os espacoa 1I;rle�.. i8 de energia" outros fatos ligàdcs tee"rill eomo Um "S"'-tlongndo
nlfTri1t órbitrn (l"IISe sineto!'"•. I$to ... '�t-lIS eunlpamentes e metll. sêbre o ,\tlânUtn

5il!nif!c" que o s"tHI',e ('OJn-

pletarã Uma revolul:iv. em (Ôr_

no da Tern em .lfll'o1i;lrnnda-
rr«'lite 2.t lfu"UT," meSmo tem__---------....--....--...,
po I!astn pela Ter'':.l para dar

T",lta completa em (,ir.1,) .:� s .. u

"i:<(Y. A!\SillT,. o s;ot':-\i(.� JtWrel-ó'ú
estâcI01TiÍTi() rinm Im'Tlto "",.
a s'I!J('rf1ete' "li: 're':'� 1:""'- ",·ste

• (';IR'!), sfIltft O' Ott':Ul.', Atli.ntico

{'nlft u An'le" <! ,\ A",l!ric'a tio

lolé, recepcons convidados para os seus 15 anos -

O Brõsil etá "Mis& Elegante Bangú"

---)(---

1. - Procedente do Ri{) de Janeiro che-

gará hoje a nossa cidade, o/ Senador e ver Ies'sa carnavalesca denominada "Seu-
Irineu Bornhausen ctace ck Momd". - O ecotrtecímentc �

lá no 'último sábado de janeiro.

----')(----

i "

_, 1;'1 - A b9nita setrrrora Amilc-ar Cruz

Lii1H) r Heloisà Helena. em elegante reu

rtii'ifJo' deu nota alta, usando modelo em

��tct°çl�i:e���d�Smã������:dOd:rr';;:
Y�rk.
J "

�---)( --

12 - Em pró dá Sociedade Ampa
ro aos 'rubercuiosos, realizar-se-à sábado

próximo na cidade de Joinville, nos sa·

Iões do "Oil1<-lstlco"; mais um movimen·

'tado desfile :.Bangú. Entre doze srtas.

da sociedadi, será escolhida. "Miss Ele-

gante· Bangú".
.

-,---H----

13 ...;. E paI' falarfrtos em BangU,
tambem sábado pfó4imo, em "Noite em

Black·tie" nos salões do Querência Pala,
ce acont.ec;e-rá desfile Bangú, com srtas.
de nossa soçiedáde exibindo a nova ]i.

nha. Eiizabeth Arden, a maquiàgem ofi

dai de' "M!ss Elegante Bangú, esta rá

presente com os produtos lançados para

primavera verão

-,---){--

14 - Tambêm festejando aniversá·

rio hoje, a bonita e elegante sra. Dr. Nil·

fon' Cherem (Eliana. A sra. Cherem que

figura de destaque no mundo sOcial ele·

g�te �e nossa cida?e, os nossos cum·

pnme",�' i I
, ./ ' .. •J --Z:-,--)-I.------r-

o "Uitude pl"",'j'hl" jj... "s,.
I'om" é de :l;;.98f krH, allllr"

eunetente parã a;t:lr ("IY!"�ll�
nhll r)!o \'lrie' d� M {Im � 1:.. .... ....

rCecheor e Mrllitl!ndt'r s;l1i1l�

de r.Ii"m strHtil(iiht>!ni\enté; en- ��---------------------------

f re " Afflta (' (JS E�tnd(1!: Uni

dos, l'tlJt .'('7. ;tIéa'fl{fldif " tJ(t

�;(ãfl'�JHd'h,osltté'rh,cJ1l'dE'
rállf'f�'" cê'rca;de�O \)or

�en'l1 '"' 'e!fl� t'l'fI (·otl).'<'nir:o
o;iiestntft�ei-fflta1'l.

O' (#ttiêr'ftO' da J.'édet>H:irn .ti,

Ni�étia � daMo it"JtO'ltlln1f!
�ontfl!tUf(io ao pr6Jl'to. refn'\i
tirá.., I'$tlttllYtian«'nlo 00 "N;,,�s

}lor{"rt",'Ittrlll!'{l'_.fIlIetirltno>le
lr.OWfI! tffl'ttladil� ,/Uii1.-i«!" "aS

comBllfl� rtf1t _fi;tj de $.-

Brusque, 16/11/63 Fpolis., 16/11/63

:�I:;:S� d1Sn�°dad���:�o�;í� _� �� = ---_

rias�r_ffiSt..l�õts.
Ao "KjngsPQrt" será doo,l., "

.ni�,,;ão históriCa de iniciar"

primeira nH"nsagem �'ia sat{Til�

<entre os COntinent{'$ AFricanoS

.'io próximo dia 2;1, UU IlOUCO

depttis 08 Esfalfo" l"n-jdf>S 11.1:_

o:ar"o ,!O ('51'11.1,'0 um n,"'" ",,_

I,oHte "SyncOm', ,·om" 'lUa:
pretendem ('$i�"l"leter o 1";
melro d(l de OUftt-tti,if"lwiiu fS_

pnciàkl' ('dtif II Aí!itil,
Se o Iilnt;�nt{t t;,'I!� ,Ô$lto

.nu'fc!on a Admir(l!;{nu:":it> Na-"

Su[.

"�ync!)m" estâc r-ecobertas de

�'e8;::r:!I,::a:n:::l:t�:s'S:�)eP:::
as baterias de níquel-cádmio.
I'or caUS;o de sua grande alti

tude, o "Syneon'i' estarli exnos

til ltO S'_' 99 por e("ffto do teM

pó, o qu!!, pe'rfuitirá umll reear

f!á QUase eerrstsnte dI!.!, lfnl{',.{,,�

r,i d(> Um sineronismo perfeito
co'nt o rno'Vimento de rotação da
Terra, o "Syncom" não permane
.."rã tOlatml'nte estacil.tio
para Um mesmo ponto da su_

pezHctc terre.'tre. Mo\'er_se_ã

2 - Circulando em nossa cidade o

cronista social do jornal "A Nação" de

Blurl1enau Dario. Ao cronista erfl foco
os nossos vetes de feliz estada na ilha

----'(��

3 - Peta radtonat estamos sencto i�l.
formados, que o Brasil tera sua "Míss

Elegante Bangu", em festa realizada. n?s
serões .co Oopecabsma Patace. coill, I'e·

presentantes de todos os Estados. Rí-

r beiro Ma�·tins o criador dos desfiles·
Bangu e chefe de relações públieas da

afamada Indüstria Bangú, esta \ movi ..

mentando o pais com a promoção que
será realizada somente �m 65..

4 ....,.. Na turma de Bachàreis de Di.
reito da Universidade de Santa Catarina,
também receberá diploma no prÔxi.lllo
dia 8 o sr. Aderbal Rosa

---)(---

5 - Em re'Cehte reunião social a

elegante senhora Mafia Leonida Veira,
deu nota alta com um modelo em tecido
Bangu (gaoardine), na cor azul turqueza.

---'J(----

6 - Agradecemos ao simpático casal
sr, e $:-a. Celso de All1:lfti.da Coelho (Lucy.
� c#tão 5Jue 'pos {Oi \n,',;,)adO off'receil'ld,?�,
'iCU apo.r(�menlo.

�
• ,

---l(--"--

"'l.9 110' graus ao nort(' e sl'l

d:. Ih.ha do Equadur, maS será

REPRESUHA(ÕES A. S. lARA, há 34 anos "roporcionando Ir mais
efi,ienle (obertura publidttÍria Ir jornais de Iodo I) Braiil, ampliou
sua eqltipe lipedaliloda e o!eiflJ novas repttstnta,ies da rádios e

iornai�, P'Ofl obter, B1I6wriot de S. Paulo e Iii' (os print:i,ais "ti

Iros publi(iltÍrios) {onfi, a sua represenla,õa à maior firma do gf.
nere. f nofe: s6 OpeJlIlI'IOS tom UMA emissaro e UM iot�1I1 de

roda cidade. P'e\1I intorrml�iP.s nlste jorll'Gl ou esrrevl pllra

REPRESENTAÇÕES A. S. lrARA
R. Vitória,. 6S1· Ien]. 32·Yel. 34·8949··S. Paul.

PARTICIPA0 O
C.ARLOS SCHLINDWEIN E

ZENIR DE "QUINO SCHLINDWEIN
e ..._,

i'1A.JOR ANTONJO NUNES PIRES E

WANDA KOWALSKI N. '\PIRES

tem o praz-el' de participar aos parentes e pessoas de suas

relações o noivado de seus filhos. I

Osmar J\ntüruo e Vanda Maria

confirmam

DR. SEBASTlhQ MOURA
cnWRGlAQ.DENTISTA

Ex.Dentista do Semjnário Camiliano - Pio XII de S. Paula

Tratamento Indo:ar pela <\lta Rotação -::. Prótese

HORARIO. Das 8.30 às 11.30 e da<; 14 às 18 horas

2's 4's e 6" FEIRAS ATÉ A� 20 �o.

RUA NUNli':R MACHAno, 7 'ESQ, JOÃO PINTO

CLíNICA mURNA E N'OTURNA

O SynCom' d,,�Hna_se " r,,_

Iran�mitir Chamadas tcldôni

cu enl dois sentidoS, nlensa

genS de teletipo OU fac-siml1e�

��m n:ftSI�:al:i:�'a��I���;':I�! __!',:___ _:_:. '- -'-....,.�
(.om 1', foi lam,ad"a 14 de fe-

flu:\se síncrona do "Syncom" é

flU<e o satélite estã quase seni-

I }Ire diSponi.,el <'Om(l um c](I de

l:omunlca(õeS, Conlrariamen\'e,

(IS sltélitt'!1 as�ínCrOn08 estiio

I'
rl�ntro do alrnnce dl' um pon·

to qualQucr da Terr;l

alguJn tempo em elida "ln:1 de

fiuasre'·olu,:o"ie's.

o "Syncom" será 1antado .Ie

Cabo C"na\'(�r"I, nü Juri'!: d ..

um fOguete "Delta" de três {'-"

táglos, 1fUe' o colOCará nUma âr

bjlll de c(lrca de 221i km. l:m

InOWr-fOguiltedcntrodosatélf
,e- o elcvarEi então a sua altltu

de finl", entrando nUma órbita

'''1sn� IIp HUI",.. ''-'UOI'JU!S "lnlnfJ
de Me"ambique, nà AfrJca O

rientai. O motor "erá crdriome

trado para entrar. automàtICl\_

mente em f'Iln.:tonamento cêrr.;l

15 ...._ Alias, nada m.elhor e mais bo·
nito se espera rta noite de Hoje no Que·
l'ência Palace, corí1 referência aOs 15
anos de Iolê da Luz Faria, O jantar te
rá a responsabilidade do Hotel Querên·
cia, a dacoração e os finos doces, está a

cargo de dona TeIma Scheffer

de :;: hor�s e meia apus o la11- tiinado conterrâneo jornalista e professor
:;'�::��cln �l�::�ont;'�r P;���i'; Gustavo Neves, acaba de receber justo prê-
de rádio en\'ladoH da 'J'erfa. mio que ,bem evidencía o. cvnceito que mere-

J1O�::I:S;::::�x: :";;�:it�B:: cei' no seio da imprensa, pela !ma nomea ..

mil do contrôle do veículo cn- ção por unanimidade, pará o elevado cargo
trará em funcionamento, a fim de Presidente do Consêlho Fiscal da Federu-

::st:�nd:::aO�?d�co:: c�:::' ção dos Jornalistas.
dll 1,6 grau H, diàriamente. nl" Escolha muito bem recebida, prind·
�u;�d:S::;::o�::;:'� �t1s:�i:'�� pa1mel1te por todos os seu� coléga� dêste
'JIIltndo jatos de nitrOg:(,nlo c Estado, quando essa nom3Hção recai no no-

}I{'rólIido ao hidrogênío, êSse �l me de um dos mais brilhontes profb:sio.;'ais
;i:l�em:á:�. c::tr;�:r:. s:tt:�: �J do jomallsmõ tatarinense. :
fie processar norm.hnente, o ;�'t� -,'t�IJro e Qireri,do ;tmigo e coléga ilu$-
fiatêlltc aJclnçarã a sua JIOsj- � abra('o. ,';._ .�.
t:ão permanenU, um ponto a

I
.

_ _ ._._ __._�_

uns .to graUS de longitude ol'sb'

�êrc;t de 18 dias apô!I 0118'1'''.
me"to. O sistema de f:ontl'õle

será ent50 ulJ!i;udo para iml'o
dir que o satélite se deslAp8
r r;o�ê-Io ;lpontar aS Suas aa_

tenas na dlre�ão mais fa"orlÍve1,
Segundo esperam (IS elêritJlI_

tu, o IISyncom", depois de S

dias dlegará a. Uma posição
qUe pennitirii o iníciO dos les_

tes de comunicações transatliin
ueas.
o "Syneom' também forneee

'11 em. de diilnetro e- 39 cm

de ::r.ltura� 'Sell' �tor_fogDete

7 - No Amencan Bar do Querência
Pa.lace o Deputado Armando Calil pa·
lestrava num gmj)o de amigos.

--.--)(---
8 - Logo mais estará se reunindo nos

saloes do Querência Palace, a brotolãn
dia para a festo. de 15 da elegante Ialé
da Luz Faria. Acontecimentos Sociais
deseja ao broto em questão os melhores
votos de felicitações.

---)(---

16 - Foram vistos esta semaria jan·
tando no restaurante do Hotel Royal, a

tonita Jussa Cabral acompanhada do
Deputado Genir Dietir.

---'-)(---

17 - Em discussões em reuniões
sociais as apreciadas telas expostas no

querênela Palace, sob a responsablllda·
de da cooperativa dos Artistas Unidos
de São Paulo,

---)(----

18 - ,Amanna c'ometltatei o elegan
tE: cock·tail, aferecido as Elegarites Ban·

gü e sras., Patronesses da festa "Noite

de "Black;tie".

�-)(---

9 - No próximo dia 30 nos salões
Lira Tenis ,Cluoe, realizar·se·à movimen.
tad« soirée com a apresentaçã.o do de/>.
file de "Personagens de Filmes Celebres"
A promoção esta a cargo de senhoras de
nossa sociedade cuja renda será em pró
da construção do Ginásio "Nossa Se.
nhora de Fátima

----1(---

«BDIDEI»

o

"O ESTADO", falou por todos nos que tra

balhamos nêste diário, quando notic�ou, OH

tem, o aniversário do jor. e vett!ador Domin�
gos F, de Aquino,

Não será entretanto demais_, acrescen

tar nosso júbilo ao dos colégas, abrindo es·

paço nesta coluna para mandar ao dign\)
diretor-gerente nosso grande abraço, rogan
do a Deus pela sua felicidade, o que faze

mos, aquÍ, estendendo êste desejo á sua ex�

celentissima família.

JORN. GUSTAVO NEVES O nosso es-

A ELFFA CONTINUA TRABALHAN
DI!) As realizações da Elffa, no govêrno do
Estado continuam em rumd sempri! ct"es"

cent•. Além de outras' tantas iluminações
que vem inaugurando em várias ruas cen"

trais (luz Mercúrio(, insmlou ill1mina�ão
na rua Santa Luzia, na Trindade, comple
menta�ão da iluminação pública da rua Pa
dre Schreder, também no mesmo distrito,
além da montagem de 5.400 metros de cabo
de alta tensão para Canasvieira, concluindo..

SI! 61 wecho Santo Antônjó, 11 enp,1ídá ,d�.,
��g�m'c;,��

,

�' ". jo,;';" �"

10 - O Departamento de Publicida·

de, do Clube Doze de Agosto, vai promo·

RESTAURANTE
CONFEITARIA

lANCHES
PIZZARIA

-8IR-
Florianó�olis ,

"

Rua Tl'ajano - 21 - Eone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1'omte sumam untversae

congrcgationis filiorum Is

rael, Fazei o recenseamento

de toda a congregacêc dos

filhos de Israel. - Exce

lências; sr, Diretor do De

paTuunento de Estatistica

srs.
- Estranho poderá

parecer a muitos que, seno

do a palavra estatística re.

lativamente moderna, pois,
pelo menos na Itália, não

vai além do ano de 1989,
remonte esse instituto aos

mais distantes e quase apa

gadOs tempos da humaní

ríede. E - o que não é me

nOS digno de nota-não só

inspirado em ambiente re

ligioSO, senão que expressa

mente ordenado e imposto
pelo própria Deus.

Salomão, o grande rei,

prendado, como sabeis, de

grande saber hum/mo, e

muito mais do divino, seno

tancíou. no Livro do Ecle-

CINEMAS
Cariazes do Dia

- CfNTRO
são josé

Fone: 3636

ás 3 e 8 horas
.rames Cagney
Pamela Tiffin

- om-

CUPIDO NAO
BANDEIRA

- cmemaaccçe _

• _ Censura: até 5 anos _

rit.z
Funv:

és 5 e B hOI-"S

Masaímo Seratn

o PRíNCIPE .REBELDE;

alastes, que "nada ha novo

debaixo do sol"; e, reror

çando a afirmativa, assegp
ra que "ninguem poderá di
zer; Eis aqui está uma coí- E, dos que podiam ir à
sa nova, porque ela já exís- guerra, exatamente 603, 550
tiu nos seculos que passa- homens, - salvo se trote,
ram antes de nós" (Eccls. como aliás parece muito
I, 101. São. estão ai - pa- provável, ainda uma vez,
ra citar apenas um exem·' de um numero simplesmente
plo-as modas, sobretudo re- convencional O .quarto. en

mininas, no seu constante fim, ao chegar à terra sro
val-e-vem, aparecendo, bri- metida

Ihanro, desaparecendo, pas
sando de um pais a outro,
dizendo-se novidade o que
muitas vezes não passa de
autentica velharia?
Pois esse ê o caso da vos

sa utilíssima e tão prestí
mosa instituição: quanto ao
nome, relativamente recen

te; mas na essencía e fina

lidade, vencendo, já não se

sabe quantos seculos de
existência,
O primeiro. exemplo de

que Caça rnanção e histó

ria, isto é, a Biblia, o twro
mais antigo que existe, ê o

da ramnía de .raeõ, ao ser

transladada da sua saúdo
sa Canaan para as terras
do Egito, onde o seu filho
José, - cuja. virtude tanta

prosperidade lhe merecera,
- despojado da sua tuní
ca de pastor, ali. brilhava
r-cm todo o esplendor da
beleza.

TEM

Nüo eram muitos
membros de que se compu,
oha. A despeito dos anos

já vencidos do patriarca,
"todas as almas � notei o

emprego da palavra ...,.... ai·
mas pelo de pesspas - to
das as almas da. casa de
Jacob, que entraram no

Egito, foram setenta". tGen.
46, 27). Todos, pois muito

bem contados .embora al

guma duvida quanto ao

modo da contagem, e to

ctos mencionados pelo pro-
pr!o nome .

O segundo, o da partida
dos Israelitas do Egito, até

3435

a primeira estância da mon
- Censura: até 10 anl1s'- I tanhn do Sinai. O livro do

FO�1e; 3435
FECHADO PARA REFOR�

MAS F. INSTALAÇAO DO

CINEMASCOPE

- BAIPPO'
gloria

Foni!: 625?:

às 8 horas

waíjer Chial'i
Bt'linda Lee

Gino Gervl

Sylvla xosctna
- em

MULHERES DE LUXO
- gastmanüojor. �

--'- censura: até 14 nnc-, -:-

império
F')H6: 6295

ás 8 horas

Marlene D1etrich

A PECADORA

- Censura: até 14 nnos .-

rajá
ás 8 h:m\...

Yul Brynner _ Rnl Min'!o

OS FUGITlVI)S DE

ZARHAIN

PanaVision - T'·cnlcolni'

exoeo. que ft refere, diz
que eram "perto de seis
centos mil homens da pé
(alguns não estavam em

condições de fazer a vía

gem desse modo), afóra os

meninos" (Ex, XV, 37). E

já o dos Numeras é mais

precioso.
Desce a pormenores. In

clui o numero de ramntas
e casas, e nomes de cada

um dos varões, -vdesde os

vinte anos e para cima". O
numero de pessoas interes

sava, bem como a saúde e

as boas disposições üsícas.
atenta a larga peregrjna
cão que os' asuereeve.. na

da menos de quarenta anos

de travessia pela. península
sínaíttca, e. os povos que
seria preciso submeter ao

chegar à terra da Promis

são.
O terceiro, -ao recomeçar

a viagem, pa�tindO do Si

nai. Esse, baseado já na

anterior experiência, apre

tsenta·se como um modelo
de método e de precisão,
Promotores; Moisés, Arão

e os doze principais de Is

rael. Objeto: "cada um se

gundo as casas da sua pa·
rentela, e- todo o numero

dos !ilhas de Israel, segun·

- Censurs: até 14 an(!.� _ L......-.. _

ICHEZI�HO. NÃO!
CAn: 7.1�O!

E O TRABALHO FOI FEITO EM POUCO TEMPO PORQUE VAlMET ÉOTRATORQUEAPRESENTA

O MAIOR RENDIMENTO EM S.UA CATEGORIA. ARA O MÁXIMO, GASTANDOOMINIM'ODECOM
B\JSTIVEL.SIMPLES, ROBUSTO E VERSATI L. COM OS SEUS 41 HP O VALMET É TRATOR PARA

TODA OBRA:ARA_ APLAINA GRADEA_ SEMEIA, IRRIGA TRANSPORTA ETC. DECIDA-SE AGO-

E- ete que racnne o co- RA POR UM VALMET' PEDINDO UMA DEMONSTRACÃO NO REVENDEDOR MAIS PROXIMO.
nheclmento, pondo diante

.

e
dos olhos a realidades das

.

coisas. E eis porque não

I':': :::p�7;=oà =�:.
�

. .

,

'

-,

:::;o,D:��i'a dc�,:::e�od��,� TRATOR W�[!,rnIIIT RAStLEIRO
pastor, que conhecia as

,

suas ovelhas, e as suas ove-

lhas o conheciam t.ro. 10,
L4), manda que também a

elas vão os que o represen-
-----------------

;:::;e�::�:e�,�:;:�::,;::: A Igre.ja de JesusCristo dos Stos dos Ultimos'Dia�
sttem as casas de rnmtuas: costrne svseem. Em julho aennroo-ncs orgulht._�1\S
per domns; que se não u- O CÓCRUOLODOMótI�oB�RNÁ� de 1961 comute-ou o CÔ1'U tb apresen+ar o ;r,agnífl"o
mitem a um conhecimento -

(J St'U trigé:::imo segundo c61"9 rio tabernáculo mór-

:::s��o ���m: ca��le �� O côro do tabernáculo mór- �:�v�l��1r�� d� �rr�����ãO'd� �n��r:��c����:���C�;�;�ét�.:
em parttcutar, pelo nome mun de Bült Lake Olry- ser o progrnma contínuo re a: cooperação g-<'tltil 'das
nomlnatlm, E é justamente Ujah. é um dos conjuntos mais vell1,! do' rádio aune- rádios de. Plortanópbüs. -::\,
nessas palavras que se íns- corais mais stngularos. -I}.

piram o livro do "Estado qualidade suprema da sua

das Almas" e demais livros música o tornou ramoso

paroquiais, que não poucos em Iodo o mundo- príncí
servidos já tem prestado palmente na América O')

a linhagistas e mstortado. Norte e na Eur-opa ocntcn-

taL Eug('ne Ormandy· m:l

eSlro ela n'ltàV.f'1 orques(r:1
sinfônic'l de Fiadelfia_ que
recentemente completou. di
versas gravações em cun

jur.t" com o cõ,'o mÓrm�ln.
o chamou de "simplesmel1�

do as suas casas e familias,
desde os vinte anos para
cima",

Como quer que seja,
honestidade do trabalho,' a

precisa e rigorosa exatidão
dos informes, sempre que
passivei, e fazendo sempre
o passivei, é o requisito ba
sico e indispensavel da es

tattstíca. Os algarismos es

tarão ali não para serem

interpretados, senão serem

a expressão rig-orosa da ver

dade. Nada de calcules ca

b3US ricos.
O preto no branco. o que

é, é. Não há, não pode ha
ver outro modo que induza
a bom governo, seja este
temporal, seja espiritual.

"Um habil capitão _ dts
se o hera! de Rocroy
pode bem ser vencido, mas
não deve ser surpreendi.
do". Na véspera da bata
lha de que iriam depender
os destinos da França, eí-Io
absolutamente tranquilo;

"e sebe-se que, na manhã
seguinte, foi preciso des
pertar de um profundo so

no esse novo Alexandre".
Por certo. Mas não ha es

quecer que Coi o ultimo a

recolhe-se e só o Cez de

pois de se assegurar de to

das as medidas que lhe pu
dessem facilitar e garantir
a vitória.

Ora, para evitar
surpresas é que foi ínven
tada a estatística.

E jâ reparastes, srs., que
é à vossa ciência que re

correm os sagrados evan·

gelistas para descreverem
a genealogia de Jesus Cris
to, - aliás confirmada por
Tecito, nos seus Aanis (Ta·

cito, Anais, I, IH? São Lu·
cas fala expressamente do
censo estabelecido pelo imo

perador romano, para ull}
levantamento minucioso e

integral de toda a populn·
ção do imperlo; ato esse

que levou José e Maria a

empreender, 11 ultima 110m,
a fatigante viagem de Na·

zaré, onde habitavam, a

Belém, tronco da familia,
"por se completarem os

dias em que Maria devia
dar à luz" - �m que os

homens, preocupados com

os grandes problemas, que,
muitas vezes, pouco ou na·

da resolvem, pudessem se

quer imaginar que esta

vam colaborando para que
se realit:assem o que, com

tant,os seculos de antece

dência, havia sido anuncia·
do pelos profetas.
Continuai, pois, nessa no·

bre missão de indubitavel
alcance social.

ToUi.te summam congru,
JrilUonis tiJiorum h;rat>1.

Tcndes um trabalho vasto.

e paciente. Mas sois os

obreiros de__gue _� cada ins·

tante pode !ançnl' mão {l

administmdor il\'Ísndo c

clarividente.

•

te magnific'J.""

Entretanto· n posição in

veja.vej' que é-.>se córo ocn�

pa atualmente não veio fa�

cilmente da noite para o

dia. é o rt.'sultado de qUR�
se um �éclllJ (le continua
prcpal'ação e devoção.

FJ:ll 1867. vinte Imos (\

chcgada dos pioneiro'!
mórmon:, nas terras ari
jas de Utrih· êles complp�
turam a con3truçào de um

gl'�nde auditôrio para se

reunirem ,'i' ouvirem os

conselha.i dos seus, dirlgpn
teso O audirôrio· cuja ("l

pacidade é de 8. l=essoas·
tornou-se conhecillo C')1ll0

o tatY'rnàculo m(Írmon. É
de fonma oval. coberto por
uma enorme cupull1'" q'.t€,
lhe empresta uma acú"ti::a

excepcionaL Pode��!-" escu�

tar de uma extremidade n

queda de um pequeno pr�'

go Ilerrub<tda na extl'emi�

dadc QP:lsta.
Como :l mÚl!ica é pai·te

integral d,) sua rcligi:l.f>. "�

mÓl'mons organizaram um

CÕl'O JX'rmanente que se

perpetuou aTé os n{)3�-:'i

dias, Tod.os 0$ Domil1� h'

ãs 0930 dn manhã· o cô,-"

mos 'eSpe:ra,�ça cm n�ll'eS"1\,
ta-lo log() l1,o-,�.:>mcço '.:"

Os candidatos são cuida

õosnmcnte �colhid'Js e u-

ma vez aceito!'. êics abra- convirn.mo-jo a lei' noss«

cruu uma missão que du- próximo artígp na semana

riu'á muitos anc7S. Divc�'-
-

que vê':l1.. Se quiser s:Ü),,�

ricano

sos dos seus membr(;� Cll�

fusão da Columbia Broal!

meçara:n li cantar mais dt'

20 anos atrá". As vêzes· a

participação se torna uma

atividade ri!!. !a�nília intei

ra. Exemplo. 1.

mais informaç� ,d,) (',)'

to ou da_ Igreja e:l('r.�a

uma caqa' ·iI·. _c'li)':a P,-,SI:)!
450. ConvidamCJ�!" lam\',';!I\
a asústir nCê'Ósa.S r!'IUliõ.�.4

nos D::mingos !l[! rl1� T,"�

nente Sih'cira 58 l° n_� !) :.iO
e 19:30 hora".

Exemolo til)\cO e {) tln

familia 'Albel'u; �ccl�s. r:'!�

presentada no côro pelo
Snr. Eccles. seu filho Al

bl'rto e ...ua ('sposa
NADA DE

REBITESIA!ualmente 2 côro con�

ta, com 375 vozcs, tôda.s e�

lns contribuino() gratuit<l�
mente com sells esCôrço..;
Na vida particular, elas �

xel'cco:n as mais varla{l".,-;

proflssõe::;.

Ambos o 1l11le--;t.ro e se'l

a�is1entC' �3() profesl'iorp.s
de musica na UniveNida�
de d(! Urah. Outros são dou

PTS Não Está Comprometido Ainda
Com Nenhum Csndidato a

Presidencia da Re�ública
BRASfLIA, 19 (OE) - O

PTll não está compromeü
d ontmta com nenhuma ean

dldatura fi Presírténr-in da

ne-pflblk:l�fiTln:!ti\'n foi
r�itn 1)('].(1 ,�r. nout{'1 (1(' An-

drade, lembrando sei mui

to cedo ainda para cuidar

do assunto. O líder do PTB

na Câmara Pederat veio a
São Paulo, para urna i-cu

nião de bancadas fed('rrll e

estadual paullsta dO Pl'B.

ALUGA-SE
N:l pr.iin d(' (';mrls\'lf'irns, timo. casa mobiliada, com

r,1gi10 f1'('.lls. I;r'!ur!,'itil. :í�lIn encanada,· instalação cl�trica,
"ruütÓrJn, gflr-.l�pm f' 11m pomnr com árvores frutíferas.
'J'rr.l.nr (·,:.m a sm n{)mln�Of; ii ma Teresa Cristina, n" :'«n
- ;K·:rn;,Ho

Associação Beneficente dos Pintores
CON \' 1'1' E:

('flnviflfL�C ()� srs, sooio-" para a Assembléia Geral a

l'NI1i7.�I!· _'I{> nn pr,)ximo dl:t. 23 (10 corrente - sdhncto llS 19
homs, () ru:'.l Prrlro Soal'f's n" 15

Exija em seu car70

Lona de freios "COLAt>AS'
_

;;;,::: d;:I�o��:P'OV" ,- --T-ER-R-E-N'-O------
A UlRETORIA

CA5A DOS FREIOS
Rua. Santos Sa11ltva. oiS:!

tol'es. con-eletricistas· ad�
FSTREl'J'(.)

v')gados um padeiro· um

�������s.c outras várill.s iloi'-""'-;;",,;-..........--.......

Pàrece incrível qu(' um

grupo láo heterogêneo c,'

mo ês-;c possa se amalga
mar num conjunto de V(l�

zes tã{l harmonh'sas. Tal

vêz as oalavra.'i dn Srn. Do�

mlhy H. Mltchel explicam
() ·"uccsw do córo do taber�

náculo môrmnn:

"Venho cllntand') no cõ�
rll dcsdl' (JUL' Ill'� f�'nnei 11"

VF:NDF. Sr-: ::l lohlS n:l Vila Continental. n::l Estreito,
medl·mlo 1::1 por 35 ('ntl[l. Trrtlal' ii. rua Marechal Câmara,
lfl7. r:STP.F.ITO

-- --------'---------_

Ginásio Antonieta de Barros
C4UfrANJf \ N.\CION.\L DE EDUCANI).\RIO�

CIlATUrros
De ordem da Senhora Diretora, comunico aos interes,

!'õaclos que, de 18 a :10 do corrente, estará aberta. neste Oi·

n(l..o;lo II !nscriçllo pnrn. os exames de admissâo 11 l' série.

DoculllE'otar;úo eXigida:
Ccrtid?io do idll'de tmaior de cato�ze anos)

Atcst.'\Clo médico c de vJlcina.
Cott-iflcndo de conclusão do curso Primário.

Tn{ormnçôl's mais pormenorizadas na secretario do

Ginãsio, na l1.ln Vi{'tc,r Meirelles, todos OS\?laS uteis, dn:;;
/'!.nn i'1 .. 11,00 11or3s.

(:fI;�'.io AlllOllidll de' B:uro!<. em Flo.ri<móplI!i<;.
Ifl dI' n()v,�mhro d(' l�G:l.

AUP.t::LY-" DF. MEl.LO fiO'f'TAnO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Carta da Alemanha _II Pesquitaf ou Morrer�' �o,.::�:��:���p����"u.,,"".". "" ,,�'"u

.

.Ed Zohlo - 7,0 onoor coto I�; fone i,4"14.
PESQ1(ISAR OU MORRER

Pr-ofessor 01'. ne-

mann M. oecrgen

Em outubro reuntrum-se.

progresso e o crescimento
econômicos. e o progresso
e c desenvolvimento cientí
ficos. Provaram Os peritos
lia OECD, a premente ne

cessidade dos gcvêrnos as-

em Paris, Os ministros da sumirem maior iespcnsa
OECD, sucessora da OECE. bilidade no ampo da poli
(Orgimização etc Admlnia- lítica. reconhecendo a. fun

tração do Plano Marsnatn. cão vital da pesquisa cí-

responsãvet neto tomento enttüca. não será posslv=I
das pesquisas cíennncas colocar a ciência no devido
em seus pai-res. debatendo lugar .. -den-ro .do progresso
relatórios do inglês Chris- de desenvolvimento eco-

tofher Preeman, do rran- nômíco de um país.
cês Raymond Polgnanj e Pesquisas cientificas não
do sueco Ingvar venmí- SÜ,{l apenas Obrigações cu.
sono sob o título "As Clên- turaís em geral,: capazes
eras Econômicas e a POLÍ- de revelar, aprofundar e

tlca Governamental". b aperfeiçoar O sistema de

Comí+é de Pesquisas Cien- valores esvirituals domt
tificas da OECD. discutidos mantes na respec-rva !;O

Os relatórios, reconheceu a cidade. Pesquisas ctenn-
estreita ttgacão entre o ficas têm até maior valar

para o progresso econôm>
co do que (JS próprios in
vestimentos de capitais.
Uma politica visando for

menrar pesquisa presto o

melhor serviço, ao tomen

to da exçansão ecouóm.
ca.

A Iuja tradicional dos

Minb;tros de Educação e

Cultura com os do Mínjs
térto de Finanças só tem

senüdo e rravada nos ter
mos tradicionais, que eon

siderscn "educação" I':wes
quisa". "ciência" e "cultu
ra" em geral predicado de

prestígín e ornementacã.o.
Os [rês pentes afirmam

que o objetivq principal.
de cada politica, que é ga
ranttr o crescimento eco

nômico, só será alcançado
com os. Instrumen-os. anã-

As Industrias do ano 1963 de Sta. Catarina
lolé faria hoje no Ouerência apagará 15 velinhas

48 CRIANÇAS
da Cidade de Uru�ualana. hc-,
menagearam o Almirante Mu_

_

rllo do Val.e Silva, COmte UD
60 D.N.. enviandO pDr inter_
médlD dO CaP. Fragata --< Dilo
MOdesto de Almeida, CapitÍío
dos portos do Rio Urugl';'li; Um

CinzeirO de prata com a figu
ra de Um gaucho. NaqueIa ci_
dade, aconteceu muitoo casos

de parulizia Infantil, De' lá
apelaram �arn o Alte. Murllo

soliclt!,ndo prOvidêneias com

vacinas sabln. Por telefone o

referido Almirante entrou em

cOntacto direto cOm o gove-r_

I1ador I1do MenegUetti. COm O

apôio da. �A-B.-a� ef'ian�All da_

quela cldadc :foram v/lelnndas

AS SENHORAS

Sônia DauX: Teima SChnéfH;
Marita e ll�e Damlani. \';;0

pre'Star grande colaboração: ''''

barraqUinhss de "Borbolcla�
em Festa'" oferccendo �en:i1_
mente. doces; salgadinhos e

etc. Ont'em; a Senhoril. Yir"l
nia Borba. entrou em cOntactn

Com as re;feridas. scniton,s;
qUe vão pre$tiginr a R"dp }'r_

mlnina de Comb/ltc no Cfon,·,,,l'.

AS l:-mUSTRIAS

nasrendus nesta Cnl'iL,!; nO f;m

de Janeiro do I'r"xl,,,,

Dlplomns e �1�dnlhng "!fol,r"
ao Mérito", Ser"o confp,'id"s
as Indtlstri.�� pionp,iras de S"a_

tu Cuta!'inu. ('[ue ",,,i< p�''''d''
ziram e e"lr,,) ",,' evi'll'neh.
Flo";nni>poli�: Bl,,,,,.n.lll; Jo_

Invillc; Brllsque; It.llj�1 e nu_

tros Mu"ieíplns eStar!i� l'etpre_

S"nl<\do", Uma p"omoç,;n desta

Coluna,

o GOVEIt:-l.\JlOR

Cel50 Ramos, rC<"f'!l<'i"nará
pro'>XlmO din ,·;n! ... c � .. !(';

Palâcio; Og l'rcsidente�

F ..der"çõ{'s dns jndU��l'i".,.

JOVEM (;U!IWA
!'Olé Lu�. I:"rl�; filhH d,) "l'Isal

Fernando Faria; hoj"
donaní. convidados nO Que_

ri<ncla Palaee Hotel; com Um

jnntar comemorando 'JS seus

bonitos q\llnze anos, A mcia

noite; dançar" 9. prlrr.eirav"l_
sa com seU pai" a Sel!l1roda
com o Dr. Pnulo Kun<ler Hor

nhause'll.

PROCEDENTE

da Cidade de Xape<"f.. ;
lando na JOIACAP; o

PaUlo (Arlete) da CoSta Ra_

mos.

° CASA\.

Dr. Francisco tAnita) GriJIo;

Srn: Dr, Luiz cancs da Silva
e Sm; 01', Walter Mor;l?;
MaUrO Capela e Srta yara
Senna; MiltOn Cnpela e Srta
Carmem Ribas; Zenon

casal

nandes e Sra; Oscllr Capela e

Sra; Renato l1ila e Sra; M"j�r

/yrton Capela e Sra. I)r. NEW

tOn Borges e Sra; Dr. MariO

Costs e Sra'; Dr, Antonio Sb.f

ia e noiva Eliane Mendes; 1)r,
Celso Moreil'e e Sra. Dr JHilo

Cordeiro e Sra; Manoel

ç�lves e Sra,

será Paraninlo do e.,,�arnent:l
do Sr. Umberto Grlllo �om a

Stt.lt, l1f.e Ana Franco que vai

acontecer dia 28 próximo;
�idnde dl/ I'ih-to Alegre,

O SERViÇO
dê TUrismo e Rclaçõ�, Públi_

cas da Comissão de DeSenvol_
vimento dn Capital; está des_

tribuindo importantes rot .. lros
das praias rlc FlnrianÍlJH,lt�.

A SRA ELTANA

Cabral Cheretm; h('>je;

o SR. CHARLE!5

Edgard MOritz. lol no:n('nrl�

uelo presidente J.G;; �finlstro
do SUperior T�ibul1 .. l· <:lo Tra_

bgJhD_

A CEGONHA

,·Isitou o casal João Hll.rold

(l'rIarletne) Bertelli. na Mt
ternidade Csrmelll Dutra, O

11Ienino será batizado

AUGUSTO.

o MEU

cOntinUa destacan-

'10 oS bonitos vesti,J"a 1'i<l.�\I;i
le das Or('[uídeas: Il 31'11 0,',
julio Doin Vleir". �"m ""'ij(;_
lo de rend>! rOSa m,nj,.�ô; �rA

.J"ek!<On Kurten. e'11I cPlim ,1e

"Cfl" l'uru; mOdêlo ,!,,:,íl,ho';
T.. "c%inhu Amim;' mod"i,· hran

�o com uJllicações de i .. ",la

loordllda; Dorlg Ma'líncl. 1I10<lê_
lo <le renda 'vermelh:> 1'el>or,1a

do. ("lIltinusrej"

TROCOIJ

de i,lllrle ",ntem,

d ..a!e matutino; Vere�ndo( 0,,-

minj!Os Fernandes de A'lnlno

('[U .. recebeu muitos cu!\\pri
n,entoS ]leIo neontecimen:""

• Iocol> P,\SS,\RELA

Os SRS, Carlos Passo,!1 Jan;Or

.10h V"lcntinl; Lui� HenriqUe

Gonvea: �llvio :\leyer e AI

fre,lo Teixcirn SObrinho.

n,lni"trar .lUlas para \I C"n

CU,'50 do BDneo dO Bl'1I�i� �

inaugurando Idll<le nJv�..

REGRl':SSOU
df' f';"o Paulo;
J'éricles pradr 'llle porfíripo'l
<lo )!"nnde jnntnr ore�e�i<ll). ao

Dr. Hoherlo L�""rl!,,'e; [)irrtor
,lo DNF.I�_

1',\RANINFOS
do en�nmento de 'rhai� Helena
C01,lner e Murllo C�r;,,!a; dla
vinte' e Oito d� d�um,hro �

NOivn; Dr. Orln"do Goldnel' e

Sra; Ten. Ed�on Or],'n,'" c'o

üner e Srta Astrid M,,�"I: Dr,
Teododo Atl/rino e S"A; 01'_
Lothárlo RO]lhfueh& e Srd; Dr

José HU!&e e Sra; Dr
.

TaYllres e Sra" Arad 'l'avar,·s

daS NC"'e5; Chr.rle'!< F:dgard Mnritz'
e Sr .. ; Newton AI'neidll e SI'a

Dr. Culombo Snlle� e !'\I''';
J,ln�S pOlli e Sra: AtWo

Frunp:: e SI'U; Joaquim �!atias

e Sra; Dr. Antenor Tav,,""� e

Sr,,; Ade",,,r Taval'e6 e Sr.!

Noivo; Dr, Prisco Paral�o

O RADIALISTA, Ney Neves;

trocou de idade no dIa nuinze.

MUSICAL BAR
rs.JJA trf\1 BIIM PAI!ISA TEl'lPU COM SUA ,,'AMtLJA - Rfo;UN1()ES SOCIAIS

D'1NÇ,'lJ""T";S alQVETEI� - F":STAS I),,� /, ... lVER:-;llRIQS - CHA

DANÇt\NTES - E'J'(.;.

Uses e concertos
I
eêabora- (sem pasta) oo Brasil. S1'.

doo pela pesquisa. educa- Amaral Peixoto. apresenta-
cãc.. Instrução. e cultura, rã ao presíden.e João
'La'mentam os ,perit,os a Goulart a idéia de cria-

ausêncíu quase cu-npleta de cão de um Ministério de
dados estatís-íccs etucidatr- ciências nesse grande país.
VC':i. Muitos Estados conhe- A:,; correntes políticas h
cem com precisão o núme- tlinoamericanas. que [ul-,
1'0 de galinhas que possuem gasn o pagamento de
e dos ovos que ela'); põem. "royalUes"', patentes e )!-

Desconhecem, porém, o nú cenças de fabricação uma

mero dos engenheteos e espécie de "neo-cotoníaüs

cientistas, atuantes em seus � rno''. de "exploraçác', peloõ
países, As incontestáveis países "capit.alisras" não

relações entre a soma gas- devem esquecer que sem a

ta em pesquisas e o grâu pesquíza científica. cai-Is-
de lndus-rtalizaçào e crea- sirna, em cada caso. e cus

cimento econômico de um -eada por 10ngG� decénios.
são provadag pelas pro-
prias cifras.
Nos países alj-aments" in

dustrializados os gastos
com as ciências cresceram.

no último decénio. de m a

neira ver-ígtonosa. Em mé
(lia pagam êtos mais de 1 %
do valor do produto social
bruto. nêese campo.

Os EUA. em.ea. gasta
ram 3%, a Inglan-rra 2.5%

Japão, auécre. TiJlanda e

República Federal entre
1.5 e 2%. a India acenes
0·2% e quase tocos Os paí
ses em desenvolvimento me

nos de 0,25%.
O estado francês parti

cipa nas despesas cten-í
ficas com 78%, nos EUA
c:·m €6%, n;) Inglaterra
com 61%. O Govêrno da
A!emanha Oci(if:llral ('entrl
buiu CO:O 52% do total dos
ga"tos em �'squ 2ft, r eJ1-

não há nem "royalties"
nem patentes> nem licen

ças de rabrícaçãc. que pos
sam ser cedidos pelos pa,

ses atraeneme industrtali
sedes. aos países em d'l

senvotvtmemo. "Exportar
ou morrer" - é uni slo
gan íusuncedo. reveethlo
de excelentes argumentos.
Mas. para poder exportar
em quantidade e qualida
de, para melhorar consran
temente o valor da renda
nacional, nada mais impor
tante do que a pesquíza. e

clencta. ccoroenacao !te

rodas �s fõrças il1tel,lgences
de u.r.a nação,

------------- . ,--_--

E' FACll VENcER NA VIDA
o BANCO DO BRASIL S. A, possui os empregos mais

cobiçados do nosso pais: ótima remuneração. excelente as

sistência social, garantia de futuro tranqülo. De 2(i a 29 do
corrente estarão abertas inscrições para o concurso de
ESCRITURARIO.

Aproveite a ocasião, inscreva-se no CURSO TÉCNICO
BANCARIa e seja mais um funcionário do Banco do
Brasil.

INSCRIÇõES E INFORMAÇÕES no COLÉGIO CA
TARINENSE (local das aulas). de segunda a sexta-feira,
das 8 as 9 horas e das 19 às 20 horas com os professôres
HENRIQUE JORGE RICHARD e LUIZ ADOLFO OLSEN
DA VEIGA.

<ffi;============

PREVIDÊNCIA S'" �l.- L �I

'-'- a. ev.f.n t1.hUt.r�

Escola Industrial de Horianópolis
EDITAL

" 1") De ordem do Sr. Diretor. laço público que estarão

abertas as Inscrições aos Exames de Admissão ao Curso

Cínusial Industrial, desta Escola. no perlodo de 28 de no

\·cn,1.II·I' li (j d .. dezembru do concute ano, no horário ,de
7.30 h às 11,30 h, devendo os candidatos apresentarem, no
ato da inscrição, os seguintes documentos, com firmas re

çonhectdas:
a) Certificado de conclusão do Curso Prtmérãa ou ates-

tado aquívalente;
b 1 Atestado de vacina passado pelo D.E.S.P.;
c) Atestado médico passado pelo D,E.S.P.;
d l oerttcão de idade;
e) 6 fotografias 3x4. de frente.

2') Só poderão tnsorevcr-se candidatos que tenham 11

nnos completos, ou venham a completá-los até dezembro

de 1964.
1'1 Não serão aceitas inscrições condicionais.

4°) As provas serão iniciadas a 10 de dezembro do cor
.

rente ano, obedecendo o seguinte horário:

10/12/63 - terça-feira - 7,30 h � Português (Elimina·
torta) � Nota mínima 5 (Cinco)

12/12/$i2 - quinta-Icira - 7,30 11 - Matemática CEI�.
minntória) - Nota mínima 5 (cinco)

14/12(63 - sábado � 7,30 h � História do Brasil

16/12/63 � seeuoce-reíre - 7,30 � - Geografia do
Brasil.

OBS.: Média Giobal de aprovação: 5 (cinco)

jalorlanéuclis, 20 de novembro de 1963.

Visto'
Antônio de Freitas Moura

Diretor

Glauco Rodrigues Corrêa
Secretário

27-11-63

ItU-M.AR(A� t PA IEHU1
Ag�ole 1111'1&1 di< l'rupnellilde JoduSlrlaJ
(1l/,/..:IU\.o cl." rlmn'Úb. }lIU,ente." �e mve:m,:t1v. r""J�e:, ..:u:

"""ci4,,':', tttulo, ':e "taoeU!�fTle1liO, Insignttu, Ir(UJlJlo dt

.....opt&Ucl.fttUI II marc(U de ezportaç(W

nuo idneute Silveira, 29 - l° andar -

SALA' ....... IALTO� DA CASA NAI' - FLORIA"'O
POLIS _ CAIX" POSTAL 97 - fONE 3912.

tífi�a�· enquantJ aE empr,'- lil::AJ3lL1T;\ÇAO PROFISSIONAL; _ (Art. 170 a 175
sas :9articu!u.e� financiam do Reg. Geral da Prov. Social). "A Reabilitação tem sido
até 46% das pe'iqu�zas ci- frequentemente chamada "a terceira fase da Medicina",
entificaE. N.{\ Japão. a eC0- que se segue à medida preventiva, à medida curativa e
nomia ,!':rlvada a,poia 8S à cuurgia. E' o periodo que medeia entre "a cama e o
ciência� 'com 63% do total trabalho".
gasto fl) pais. O "CENTRO DE REABILITAÇÃO DO I,A.P.d." em

Qual é. de atOl'do com:Js Pórto Alegre (RGSI) funciona da seguinte maneira: Inicial
três peritos· o objetivo de mente o segurado é encaminhado pelo médico fisiatra ao -------------

uma p::litica de ciências? -setor administrativo dQ CR, levando consigo a prescrição. ANOTE _ I:IIARDE' - VISITE1°) um b�lanço de situa- na qual o médicO indica a incapacidad�, o diagnóstico e VU.

�!� �=;���a;����:����{�;,-����:::=::::�=oca:�=e�i�t: DURI-BLOCOS
futãvel

20) um plane.jarnento do.�

objet!v,Js a serem alcança
dos, a fórmula 10 progres
so econômico e as contri
buições necessál'ias da par
te da pC!squiza clenrifica...
Dizem os .pel'itJs. que as

economia.s nacionai!'j dos
paÍ!,es d� OECD. em con

sequência da !'jituação de
pleno em!lrego e aw:nent:!
de l)l'odutividade, SÓ podem
garantir maiores progres
.'lOs p!..'la pe-;quiza ciencifi
ca e técnica e sua a.plic::.l
ção na vida econômica.
Política de ciência nã';

visa apenas o laboratório
a cátedra cspecjali�nda e

ílil·etament.e ligada a uma

de[el'minada pesquiza. m�.s

,sim toclo o sisü'ma educa
cional. Cillcula-se. nos úl
tilrncs 50 an:)s, um aumen

to do nível cuHt;:al é res

ponsável em 50% pelo au

mento de produtividade do

povo yànkee. A cmsequên
c�a de&ias afirmações é le

rificada pelo fa,to, de mui
tos govêl'nos já tel'em 01'

gani$ad',> ministérios �e

cicnciDs e c!e cJol'denação
de pesQuizás científicas.
Aconselham ,os três ,peritos
um incentivo da varte do
E:<;tado .. para que a econr

mia privada subvencione

movimentação, onde se avalia o grau de incapacidade ií

sica. Após vêm €IS testes adicionais. Assim, por exemplo,
em casos de sequel'}- traumática do M.S. ê usado teste· adi

cionaI onde pesquisam os grupos musculares afetados,
Nesses casos, em algumas provas ê usado prova muscular
funcional.

Uma vez feitos os testes principais, é feito um comen·

tário sõbre o caso, levando·se em consideração, os testes

r as provas musculares funcionais. Após então, são pres
critos os exercícios de que deverá constar o tratamento.

O tratamento compreende UIl,l programa onde o se

gurao.,) é devidamente instruido do que o afeta ao mesmo

tempo que lhe e explicado as finalidades dos exercício!5

que serão empregados, a fim de despertar no ,segurado, a

necessária e indispensàvel coope.ração e os exercicios não

sejam efetuados de uma maneira automática a que viria --'----------------

prejudicar a motivação do paciente .Note,se que esse cri·
tério não é adotado para todos os seguradOS, tudo depen
de de um estudo minucioso de cada caso.

No caso de tratamento de um Paraplégico, por exem·

���\ eoxe;;�i;:dOa�:osex:r��i�v��;;r:!��ãO,�ri�i�:�son�� �
se a"ssocia os exerciciOs passivos auxiliados pelos pesos e

os ativos vencendo a gravidade e pesos, Procuram, nesta

fase, aumentar o limiar de fadiga.
Na terceira fase temos: Deambulação e fortalecimen·

to muscular. Exercicios em barra paralela, escada e bici,
cleta,

Caso de Hemiplégicos. la, frase: Coordenação e deam·

bulação, Exercícios ativos no colchão. Barra paralela e

escada, Degraus de abdução.. Flexor dos dedos. Na �a.
fase: Fortalecimento muscular e aumento da amplitude
de movímento. Bicicleta, Triplex, Roda de ômbro, Roda de
Punho Pesos etc..

Caso de QuadriPlégicos�: - la. fase. Exercícios passi,
vos 'assistidos no colchão e ativos leves, 2a, fase: aumento
do limiar de fadiga. Exercícios ativos no colchão. Triplex,
Pesos leves. 3a. fase: Deambulação. Barra paralela. Anda,

deira. coordenação, 4a. fase; Fortalecimento muscular.

Bicicleta. Pesos.

ANUTE as vantagens; mão-de,obra ê reduzida em

10%; o tempo de construção é 70% menor: material

mais barato e só precisa de 2 a � �m. de rebõco. �
part:!des não deixam passar cuido, umIdade ou calor e tem

,Jurabilidade ilimitada,
GUARDE O endereco: - Escritório à Rua Felipe Sch

midt 34 1° atid1lr, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga. '"
VISITE II. �asa modêlo. ao lado da fábrica e cer.tiii"

se' pessoalrneIlte� de Que você mesmo já pode iníciar sua

CCI_O'ltrucão.
DURIEUX & CIA, LTDA

Fáo�ic8 de tlocos de cl.ment.o � tijolos de concreto

com 'malores somas ainda Um caso de LOMBALGIA, no C.R. segue mais ou me·

as pesquizas científicas. nos a seguinte orientação: la, fase: Exercicios leves passi
Todos QS planos educacio- vos e ativos no colchão 2a, fase: Exercicios mais acentua·
nais dos govêrnos devam dos pesquisando o limiar de fadiga. Barra de Link, visan·

portanto. ser elabol'ad:)s te' do diminuir as contraturas da musculatura lombar.
julgatlGs s::b o aspectO (lo Numa outra oportunidade teceremos maiores co·

crescimento ecúnómicJ li mentarios a respeito do Centro de Reabilitação do lAPC,
longo prazo no Rio Grande do Sul. especialmente no qu� se refere a AO ADQUIRIR OOIS LITROS DE PARK LANE DURANTK

''''''''R 'f'FlntF.f1 Iln N'II\'>\I HfI'TJ.'1 "pi '�!'>I� """',.,,,, ..1.'
Assinalo. -aliás. aquí ccrh Oficina Pré·Profissional e na importante missão do Servi 1!:STE Mi!:S VOCf:: LEVARA INTEIRAMENTE GRATIS

============_-:_=-=-=--=--=--=_=-=_=-=_======- :'"::t:"f:'_::'ã:':._,_:qU:,�o.:_M::i:ni:":;r;) ço Social do Centro de Reabilitação junto a_o_,_,_,gu_,_a_do_', UM_A_,_U_T_IL_fS_S_IMA__E_M_B_ALA_G_E_M_DE_B_O_L_SO__

com encaixes -

PARK LANE
MENSAGEM ,ESCDCÊSA
00 BOM PALADAR,

EM

2-EMBALAGENS
A SI/A ESCOLHA

O VELHO PARK�LANE MA�ÉM
SEMPRE JOVEM O CORAÇAO

Expresso C R E S C I UM E N 8 E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA _ SANTA CATARINA

ENDEREÇO iELEGRAFlCO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo _ Sanla Catarina e Porto Alegre

..
- São Paulo Rua João Teodoro, 67') - Curitiba A\'.,lguaçú, 2117 -Jone 1.2171 -,J>ô�to Alegre Rua 7 de Setembro, 691:- fone 7818 - Florianóp9lis Rua Padre Roma,-5h
2�()1 - TlIbar�o Rua Lauro Muller, �O - [(Jlle 1:l7!) - Ararartg·yá Pra_ça Hercí_lio Luz, H32 - fone 23 - Laguna Rua GU.5tavo Ric?ard 514 -,; fone 131 - JoinvilIe Rua Abdon
2117 - fone 7(;5, '

,'"
CAMINIIOES PROl'.),tlOS PAR� MUDANÇAS

,_���..
'

a'.·f .. ;
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:!1/11/63 "O l!1STADO" O mail antigo dijrlo �, S�,!!.t. C'atar!a. ' . .

I.t..

EM FLORIANOPOllS:

xito a Concentração r"acional
de RADIO-AMADORES

NA GRANDE VENDA
deNATAL

VOCÊ
GANHA

A VIlJa. concentração dos argentinos e uruguaios.

Rádio-Amndores , brasilciro�, Com a presença das dite

reuOlU, na capital catan- tqnes da LABRE do Rio

llell5(l, nos
níus J5, 16 e 17 IJI'UIIUe ,da Sul, Paraná, São

356 Ilficci01�aclos de 13 Esta· Puulo, Bahia, Pernambuco,

doS, inclusl'Je amo._,j_oa_"O_'_,_A_'_',,_'ajU e Braaílíe.

Nõvo Horário de Missa

A par de um bem dosado
programa social, o radio
amadorismo nacional trou
xe substanciosa contribui

ção, através de teses e tra
balhos que emprestaram à
classe maior união e desen

voltura, tendo séde doa tra
balhos as modernas instala

ções do Ginásio Charles Mo·
ritz, da Federação do Co
mércio de Santa Catarina.

pela difusão do radioamado
rismo, responsável, com os

colegas de Florianópolis pe
lo planejamerlto e execução
da reunião, assim se ex

pressou sôbre a recente

concentração: "Com o ecõíc
e colaboração do dr, José
MUI'UO da Serra Costa, pre
sidente do Conselho Seccio
nal da LABRE em nosso

Estado� dos radioamadores
barriga-verdes e da unida
familia labreana brasileira,
não tivemos dúvida em fa
zer de Florianópolis o pon
to de encontro de uma con

centração que muito influi
rá nos destinos da classe.
"O número, a diversifica-

do Parto será celebrada to-

A irmandade dê Nossa dos os domingos às 19 no

Senhora do Parto evísa a ras. e não como vinha acon

todoS os fiéis que u missa tecendo anterionnente às 8

!l8 Igreja de Nossa Senhora horas. REFORMULAÇAO dASlCA
JÁ EM BRASILIA

VENDE-SE , Paulo Gevaerd Ferreira,
tiltular da LABRE catari
nense e um entusiasmado

UlÍm CASA i\ ma Almirante Lamêgo, préxlmo 'a Praça
Laura MUller, (Praia de Fora).

-rratar ii Av. Rio Branco. n" 100_ Nesta

-

ção de teses e trabalhos de
ram bem uma idéia do dese

jo dos radio-amadores bra
sileiros em deseneotver e

ampliar o organismo a que
estão filiados, prestando
desta forma maiores servi

ços à comunidade, expon
tãnea e desinteressadamen
te, como é do conhecimen
to de todos.

REFRIGERADORES
CHAMPION

Basta comprar Cr$ 5.000,00 À VISTA OU A

PRAZO em qualquer das )ojas de a Modelar para ganhar
um cupão que lhe dará direito a concorrer a êste monu-

mental sorteio

"Um dos pontos capnaís
da reunião, e que foi objeto
da atenção de todos os par

ticipantes, foi a refonnula

ção das normas que defi

nem o radioamadorismo fa

ce à legislação vigente. Foi,
então, elaborada uma no

va sistemática, que já se

encontra em Brasília, sub

metida às autoridades com

petentes. Modificando legis
lação anterior, a regula
mentação produto da VIII'.

concentração é o pensa
mento dos radio-amadores,
cuja atividade, estribada

unicamente no sentimento

de fraternidade humana, é

paradigma que nos vincula
na atividade de servir o

próximo."

E você ganha sempre o prêmio maior nesta

promoção em que não há prêmios de consolação, pois
TODOS OS PRIÔMIOS sAo PRIMEIROS PRIÔMIOS

a Modelar tem 4 lojas para servi ... lo:

MOOAS _ UTILIDADES DOMtSTICAS - MÓVEIS. MAGIE BOUTIQUE

COM CHAMPION N'A MODELAR A SUA SORTE É DUPLA

Kennedy não viria ao Brasil
RIO, 19 (OE) - O sr. fonnações de que o Embai- a noticia da próxima visita

Averll Hariman disse ter si- xador Hariman, tivesse tra- do Presidente Kennedy
do absolutamente informal zido ao Presidente Goulart, Brasil.

a conferência que manteve
com o Presidente Goulart.
iNada tenho a revelar, disse,
pouco antes de embarcar
em seu automóvel com des
tino ao ltamaraty, onde

conferenciaria com os mi

nistros Carvalho Pinto e

Araujo Castro. Por outro

lado, não são corretas as in-

CAlDElRt, VENDE-SE
A OlA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem para vender

urna (1) Caldeira Er1e City, com tubulação horizontal de
3 3/4", com' capacidade para produção de 2_800 kg hora va

por, com !drça de ISO HP.

Possui uma superffcie de aquecimento de 132 m2.

A caldeira está à disposição dos interessados à rua

Laura Muller, 1.650 - Tubarão - se.
As propostas deverão ser remetidas ao enderêço su

pra citado erü enyetope fechado, mencionando "Proposta
para compra de Caldeira".

A Companhia reserva-se o direito de aceitar uma ou

rejeitar todas as propostas.

Participação
João Haroldo Bertefli e Marlêne Bertelli, têm o grato

prezar de participar aos seus parentes e pessoas amigas o

riascimento de seu filhinho, JAYME AUGUSTO, ocorrido
r.a Maternidade Cannéla Dutra.

Fpolis_, 20/11/63_

mente por uma só Iamílía, nos bons

tempos em que o Rio de Janeiro era

uma cidade habitável .. _

'remo-nos referido, em vários arti

gos para êste jornal e na conferência -

"0 Conflito dos Séculos", recentemente

pronunciada ai, na Casa de Santa Cata

rina, ao tremendo esfalecimento de nos

sos velhos costumes familiares, uma de

cujas exacerbantes causas reside na co

munização dos prédios residenciais. pês
se perigo procuramos livrar, assim es

crevendo ou falando, as nossas belas ci
dades catarínenses, mui particularmente
a capital, onde os tais "arranha-céus",
vão já proliferando

Cesário Prado pintou o quadro da
vida interior dos lares localizados nês
ses prédios residenciais coletivos, com

as vivas cõres da sua hedionda reetída

de; furnas de. novo gênero, em cuja
construção diabólica se esmera a mo

derna arquitetura, muito ao mvet das

cavernas, em que se defendiam "dos ani

mais ferozes, os nossos ancestrais troglo
ditas. Volta para a sua Cuiabá, volq, sõ

zinho, esperando que a famUla tam,bém
se resolva à mesma transferência ... � Es

ta, de regra, a vida; êstes, de re

gra, os costumes do lares nesta velha e

legendária Sebastianópolis que o sr.

Carlos Lacerda procura to�r novamen

te habitável a poder da abertura de
imensos túneis e de avenidas amwas
que possam descongestionai' um tr.ftnsi·
to superlativamente dificil, complicado e

perlgosíssímo ..

Corroborando as declarações dolo
rosas de Cesário Prado, falou, como�Úlo,
o Jurista e apreciado poeta, desembar

gador Alfredo de Assis Castro. Como o

seu confrade, sentia os mesmos proble
mas, as mesmas angústias. Perdera
também um filho, seu primogênito, o

q1,te lhe aumentara a amargura da Vida
entre as quatro paredes de um alojamen
to em habitação coletiva. Com lágrimas
nos Olhjl8 � a VQZ embargada pelos sctu

-eoe lamentou- não-lhe ser possível, como

j3�e��·�:i� ����o'a D!::it:t���iadOdeR:�te\:t�
r�lInjd:\ na sala ocupada, por em-
,

.��\'

préstimo, num' dêsses "arranha-céus" do
Rio de Janeiro, no ultifo sábado vibrou
de emoção solidarizando-se com os seus

ilustres confrades.

Destarte, já não estou pregando no
deserto quando me refiro ii. necessidade
de adotarmos novos rumos nesta mete

rialita civilização de �ue somos copar

tícípes.
Não é 'mais possível conterem os ho

mens tementes a Deus e amigos dos seus

semelhantes, o íntimo desgOsto que lhes
causa a uthização de tantos elementos

de progresso, trazidos pela ciência, num
senndo quase exclusivamente comercial,
sem atenção alguma ao problema educa

cional, tanto da juventude com de to

dos quantos são atingidos pelos des

propósitos que avultam na aplicação de

instrumentos de difusão de idéias, re

legados infelizmente a um abusivo plano
de grotescas exibições e desprimorosas
exaltações do 'sensualismo e da arte

completamente returpada.
Mas agora, somente à intervenção

dos poderes püblíeos podere modificar

hábitos que se radicaram nos . proflssio
,nais dêsses diversos setores da ativida

de social, a tal ponto que todos supõem,
desprendidos de maior exame, que são
tais hábitos, fruto maduro e opimo da

civilização. _ rolando tudo, assim, para
o abismo das mais profundas contrafa

ções que a História tem registrado!
A Federação das Academias de Le

tras do Brasil, - _d!ls):.e, modo. foi teatro
de um quadro vivo da reação que se

deve operar contra tão. deprimente es

tado de cousas, quadro vivo que t,ermi
nau com uma saudação em versos rt

mados ao Desembargador Carlos xavier

Paes Barreto que festejara na ante

véspera o seu aniversário natalicio.

O que nessa poética sa,udação houve

de notável foi o fato de ter D. JuUa ca

lena pedtdo- ao seu ilustre confrade que

lhe devolvesse o afetuoso e respeitoso
beijo com que o mimoseara numa ree

-ee análoga-, realizada; no ano passado -

))\SO porque tal beIJO rõra envolto na �
�all���I'�Os comentários. b tcmpOta'

1- ;:�
'''"'...·i"'':í�.....�'''��''''f, :1&

....

1;,L-�

fLUMINE JANUARII
- Arnaldo S. Thiago

Assim designou-a Marfus Lobo Leal,
emérito_ latinista, em seu livrinho "DE
LATINORUM SERMONIS PRONUNTIA
TIONE" que ofereceu a minha filha Emí
lia, de quem era professor na Faculdade
Brasileira de Filosofia, com a seguinte
dedicatória "Dominicella AemUiase a

Sancto recebo, ut zelum in latinam Iín

guaro habeat, ofert euctor".

Que motivo poderá rever-me a todas
essas referências numa língua morta,
como a latina, ao ter de escrever sObre
fatos ocorridos na outrora mui heróica
e fiel cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro? E' que nessa antiga língua
gem melhor se pode caracterizar o que
é hoje a também antiga capital do Impé
rio do Brasil e da atual República, em

que se converteu a nossa pátria, hoje
tão paganizada que uma das mais popu
losas de suas cidades tanto se parece
com a antiga Roma dos Césares!

Outra não foi a impressão que me

deixou a sessão de sábado ultimo da Pe

deração das Academias de Letras do Bra

sil, a que compareci para dar conhect
mento à casa do trabalho que escrevi

para êste jornal sõbre a verdadeira da
ta do nascimento de Lauro MUller, hoje
conhecida graQBS à paciente pesquiza do

Desembargador Fontes.

Assegure ao seu carro SimCII: -- Chambord, Rallye, Jangada ou

Présidence _ a manutenção correte, criteriosa e econômica. Traga-o
às nossas oficinas especializadas. onde Você encontrará serviços
têcntcemente orientados e executados segundo os padrões de

qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados ... Nossos tócnicos e mecânicos são

formados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in

ternacional. Êfes sabem como cuidar bem do seu carro para men

tê-jo sempre em absoluta forma. sempre rendendo o máximol

Peças legitim,as - TOdas as peças utilizadas em nossas ofi-
cinas são garantidas pelos rigorosos testes e ensaios a que são

submetidas no Laboratório de Qualidade da Simca (onde eac tam

bém lestadas as peças originais empregadas na construção do

carro), Não há peças com defeitos, não hé falhas imprevistasl

Sarviços eomplatos am todos os modllos do linho Slmca: RoIIV9, (hombord,
'résidlnel I jangada. Mecanlca, 'funllarla, Eletriddadl, Estofamento.

Na aludida sessão houve pronuncia
mentos interessantfssimos dos senhores

acadêmicos, muito a todos comovendo
o de Cesário Prado, contíste, delegado
da Academia matogrossense ná aludida

Federação .

Despedindo-se dos seus 'con�rades,
Cesário Prado descreveu o drama de

sua vida no Rio de Janeiro, exíguamen
te recolhido com a familia a um dos

detestáveis apartamentos que se multi

plicam a todo transe, substituindo os

edifictos em que tais apartamentos se

EU;;GANTE, VELOZ, eLE PASSA ... E: UM SUlCA.
... .. . .. � � .

MEYER S. A.
CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Sehmidt,33

"
,

lorianópolis

OFICINAS
E

EXPOSIÇÃO
Rua Fúlvio Adejei, 597

'ESTREITO
•
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UDAToa

PEDRO PAULO .MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

.j8 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESI'ORTES.

ta '·I.'..lflc8r se .tI.!J harbatanu
do tubarão azul Ja o.ratl;dha
• reesme espécie empregada na

China 0-0 pr..pal'O da __ de
barbatana de- tubarjo) - ro

dem se .. usada!! na GTã_Buta.
oha para o mesmo fim.

HlrBndo seu fadinho ,Ie pilha lar. com Uma camisa meiO ebe.
o tol'Cedor, ainda não eurtclen-. botoada, Demlna.__o uma satla>.
temenle saUs�eito, ple�a_o 1l0�.,. fuçàn empolgan�. E depfllfioIolha
O1lvidos e procura oUvir o qUI.' para uma mela dúzia d", em.Jo
4b:em os 'seus Idclos no veeuà- SOS; a.ssll!teutu qUe ao quao se

rio, Est� tnvllriàvelmente, ÍI!._ entende, estio e5perançOBI)II na

Iam sempre a mtlflma coisa, Niio "pelada,", O pretinho não so
Interessa ao neaau torcedor que tnteeeasa que ,He não jug. Dada
o craque de eue pre411eçii.o, nue nem tão pouco que aquela ,.-r
pOlaut milhões no banc,., e mul_ tida Igualmente não. vale "ada.

Universidade de Santa Calilr.ina
mV15AO DE MATERIAL

EDITAL N° 25/63

CONCORReNCIA PúBLICA N" 24/63

PBDPQS1!& PARA o DIA 5 DE DEZEMBRO DE 1!I63
tOll aparlamentos compradoa te

• Jogado mal. 1l1li0. na ver_

dade. não fnterealla, O treina_

dor flue ganha aali.rl!) alt!) de_

lIlaIB e hio ae sabe POr'lu,', fia

eDtrevlsta e di": "O tin,e nio

eBlive bem. No. próshn.l \ nn)QlI

pl'JJCUfar melhorar.
Sob outro ângulo da hlstólla

• upUca<:ão da derenta, talll

béJnéampnrlldanoêrr3e,,_
ybaeentemente, no d1)� outros.

O JUiz por 'e:r;:emplo, camp�ii.\J

il_o, permite, i""o\Unlãr'U'"I'n
te•• ,,!tórla de um timo! por ter

falhado, E assim por djanto
E' Inegável qUe o I"utcl,nl e_

"olulu, eemu tudo mrvida. Du
de entio nOVIIA dl)\ltr1nus e SI,

temas foram ap.lII!C"jH.lO. Só

ACaba ° jÔA'tJ e o pretlnhll ... 01 ..

ta chateado dia eaneb.daS qo.e

levou. Nio ganhou aplauSOll.-.n

dinheiro, nem ceba nen...._

lIIaS 'Ifinal "eab:a aeeltamlo c"n_

"lte para jogiT. como rentma->o

"ante. no time de uma outra 1".8_

Q,uina. Depois disso temOS de

achar o jogador pl"ofisatnnal um
$('r e"igente,
Mas temos de deiXar e:llatjf

a coetrcvêrsta, Qoe f_ri..'"

de bom �em ela 1 TanlM'tI �o

011 erros, CuRoO podemo. eeee

jar que deupareca1M. C__ 5e-

fiam conse",oidall ri"'�.. e

�o15 sem ll8 'alhas. Mm • do..

lêncja. e", suma sem ódlo.e ... -

mOfo

c'Do D.N., do 1lIO)

o Diretor da Divisão de Material da Universidade de
Santa Catarina, devidamente autorizado pelo MagnUlco
Reitor. faz ciente aos interessados que se acha aberta con
corrência PlibUca, aprazada para às 14,00 horas do dia 5

de dezembro de 1963. para reforma parcial do prédio da

Faculdade de Direito desta Universidade. sito à rua Este

ves Júnior n° 2, nesta Capital.
• Planta e especificações detalhadas poderão ser forne
cidas pela. Divisão de Material da U.S.C., nos dias úteis, no
norõrío das 14,00 às 16,00 horas.

Divisão de Material, em 21 de novembro de 1963

Josoé Fortkamp
DIRETOR

23/11/63

URGENTE
CARR JA.OI ES

�.

E8VIE SUA CONTRIBUIÇ10 PARA A CAMPANHA P�Ú·CRIAHÇ. 'DEFEITUOSA, À ENTIDADE FIUAOA DE SUA
Assoc:iaçio de Il.$siH�n<:i2 .à erian�. Dcf�ILII" .... - A.A c J) Ib Prof

J
.'''uod,ç�u Ven1;lIllI>U(,nA de ft.ssi,u'nno, it C".n�., rer

Ascenclino Rc:is, esq. Pedro Je TnkJo. S.r, Paul" RI!,",,", Espinháro, 7)ú - Rccik
Auoei.çio ena da Esperança- Rua .lmperolrJ� 1"""poJ.jin3, 9 . S�nfD.. ",w.·i.ç." SouH6ri" .ln{.n,iI ente \'�nl��Av·.r."Jrr�, !("I".'2· �

��a�A�:"��Rui:���"�' _�OS:�(:. Sr. Casa J� .'ii,cri. �l��::��!�:.nr. Cmrin. de Re.hililaç.io- R�a G.L. Bimnu)\!

• ssodJçio Mjo�r:I. de 1L::.f>,li'a(;l" __ '\'�n;.h �(,,""> l
Ti.� 'tQr� �"i�n() r f:";,jotcrAp'., < R<"':'iii1a'i(,1(>_gJ�

Pc:na, 2698 - Ildo Horizonlc, ""E'�.i�;��,w.d:R.eCUpo:r1ç.V<l.Qi3{1çapóU" •. lí,iCi:II." .. ��FACILIDADE DE PAGA·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FESIlVIDb.DE DE SANTA CATARiNA,
PADROEIRA DA AROUImOCESE,

E no ESTADO
�CONOM1Á & F1NjlI'fÇAS

OIUEMTA(ÃO DA FACULDADE DE (IENCIAS €CONOMICAS
DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINAa procisêo dfrl'erAo postar

se nos pi.soteios fflt.s ruas 'do

. tr!lje}o r!lara '�flstir.em ?t
�ma paçsagem.

- v ,

O pr�sfíto obedece�lt O

segu.nje itirlerã:tlo: - Rua;
TenerÍte' S'íll/élta, AlVa:ro de
Carvalho- F'.eUpe SC�:'i1itlt,
Praça XV barà baixo. 'ru
maneta ao lado da-Pretattu
r-a e Catedral.
'As varas do Pálio seria

carregadas pelas. Mereüscí
mas AUtor'dad�s especial
mente ccnv.dadas.

Para a solene procíssõo
eonvdam-se todos Os fiéis

e a população em gera l.

Sendo costume, aliás,
muito louvável e ptedoao.
enrenarem e ornamenta
W� Os f!é's as ruas e ta

ena-te- (l�S :-af:'l� e'11 ctr

cunerêncías semelhantes· o

mesmo S� pede e Espera

PQr ocasião da ptocssâo de

Santa Catarina_. glór-josn
Padroeira da Arcutrãocese
e oo Estado.
Desde jã ti po-ecamos

bênçi?os a todos quantos de

quat-uer !" do concorr-e
-v-m ,;,�r' r arIh- da pr-o
"·s°5..� ds. e::cel"9. Padroei-

DOM JOAQUIM DOM1N

OUE!$ DE OLIVEIltA· POR
MERCll! DE DEUS E .DA

SAN'FA SE APOSTóLIéA,
A}tcEBISPO METRÓPOLI
TAN"q, FRELADÓ OOr.'iÉS-

���6' :g:����: e�?
Aos que o presente E

d�tãl vi�em. snudacâo
paz, e bênção em J<:

sus Cristo.

:Fazt�os 'saber que, -le

acõrd, Mm a praxe esreoe

leolda; e p'edede doe né's
celebrar-se-á no dia 25 �10
corrente. feriado estadual
por decreto-lei: de l� de ju
lhO de 1933, a resuvidaoe

de santa Catarina, Virgem
r!! Márt'r Padroe'ra da Ar

qu'd'nr=se e clr, F�t"1do· pe
lo rrtodc que segue:

1 ---'- "Ao 10 nov-a. SOLE
NE MISSA PON'T!FJCAL: .

2. ...... 'As 16 horas. PRO

CI8S40 COM A IMAGEM
DE SANTA CATARINA,

para a, Dual ficam c rnvo

csdos tôdas as entidades c

im.itllíçfes catótícas
Capital que nela
tomAr ,=-"rte. de.�'p,:naC,j-
1">'entE' rc.,la .';'Ii'!"u'nte for
ma A n<'sta oruem;
Cruz prO(,�,1sian'31.

po de anj;nhe,;,
ração (le Jesuf
Orfãs. CrUZ'3d1n:1'JS,
gregB çé�::; Mariana's

IUT ... ORI[NTAÇIl.O NAU '.I'UtA EM(NDOUO Df CONCEITO' EOl'lNIOn ISOU.""

f'Co\tr5rMcoot cem; Êi'i!st. co:intlllve'
a slft �I!.Jlzad6' do P'l'trXtfl'/f1' atI'�
('rn·�CatMal.'

FEUtENCIA DE clEPo.'C1A9)'
EC01f<YMICAS QUE sf.: nEA)JI

ZARAH NovlmBRO tJ&4 FOI

n.!!hQlUljA rkRA 'tER LU_,

GÁft N't� 't ttANtnmo ES
r,(no P't" CONftrNICÓ IW8i_
TRt: AMIGO rA'Pl!l�� S'ALlENTf:
Ttft: m:L�GACÂ(J SU.\ t.\
CUCr1Alf1íJ' CI1!Ncf.l\� rtdN"o
AttCA'S NO PL�ArtI(f n.-\. il.'E

GUNDA c�E!Rts'Cfi\ pt' A
nIiAçOS DUAllffl DfM ur.

lho déSe'tl"f'olvtc!& }Jefa de'�,::-fJ
çiio Catartnense presente 3 II
ConCl'r.;ncia rl'alfzada em R.,-

Segundo colheu nOSSa repor_

j�gfm, a Fnculdade de Cli'n

daS Éconornicall da Un1versida

de de Santa Catarina será a

patTociOlladora da IH Cenrerên

NOl'(CIAS

eife,
Conforme noticiamos, a nossa Faculdade se fez pre

sente a II Conferência Nacional das Faculdades de Cíên

ores EconOmicas realizada em Recife de 9 a 14·00 corren

te. Deste conclave acaba de regressar a delegação catarf

nense, que teve destacada atuação, integrada pelos Pro

reseores Alvaro Selva. Gentil, João Batista Luft. Fra.ncise0
' ...mo, Nereu do Vale Pereira e Edward Navarro e os re

wl':nd€ls contidos em relatório apresentado ao Diretor da

Pnouldade serão divulgados nesta coluna.

o MaiMtt�d Re1tM- P'l'ofeistlr'
João Va\'jd t�ei'l'Mr:. Llmil, r('ce-

A delegação cRtarjnense que

partlelpetl- da rt Conferência

Alv�o Seh'a Gentil, João 111'

tista LUfI, EdwlIlI'i! Navarro,
�lBroAl'eanjtrGfI�eNl'
rt'Íl dO Vale Perefra.

beu do DtrctlN "II Faeult'râ"t'lI!' d{f
Ciências EConôn'll.:aç oh I'a_
f'Uldade do RI'c1fe {I �I'g"in((' te_

d!l Nacional de Faeuldil'df'S de

CiênciaS Ecorlôrnica'!! de' !'frdn

ntlrasil•
,,'sta notiela- 1l1,1c;ar.:Jra p"

ra ti centro urilvefsltâ'rio 00-

riafiõpolltnn'o é fruto de' tr!lba�

li'gramil:
�T�UO GRANDE I'RA�EIi
AMIGO QUE TERCEIUA CON

Stom dili'lda' nUllto tit.w a lu

erae os ellt�dloSos de aHsUntoS nsron-

RELATúRIO

DEPARTAMENTO CEllTfAl DE COMPRAS
EDJIAL Df CCUOR_ POIUC! N° 6J-024

Senhor Diretor,
A Faculdade de Ciências Econõmicas da Uníversidade

-te Itecíje, usando das atribuições que lhe foram conferi
::1\S pelo conclave de Pôrto Alegre, convocou as suas con

+e-es de todo o País para debater os problemas retacto-
� com o aperreicoamento do ens.no de economia.
2 - A nossa. Ieacutdade se fez representar por um&

delegação constituída, pelos professôres que assinam o

presente relatório após indicados por V. S. e aprovados
pela Congregação.

3 - A viagem foi ín+er-rompída por uma estada de um

dia na cidade do Rio de Janeiro a rí,n de ser providen
'ado o en-amínnamento do processo que trata da cría-
3., do curso de ciências contábeis em, nossa Faculdade.
'ois de acelerar a sua tramitação pelas vias normais e

", 'et:nles, a delegndlO plei"e_-:,u e conseguiu u:na audiên·
cia ct.rJ: 8 senhor Minis'tl'o da :Cdu�aç3.o e Cultura. que nos'
-ec0'1:leu gentilmente e sem protocJl0 e:tam1nando pessoaJ
mente a clocume'l1tllção, determinand(l ao seu Secretário

que providenciasse com a máxima urgência, a resignação
de um relator para que o processo em questão seja apre
ciado pelo Conselho Federal de Edu�a�ão na próxima reu

nião que será leyada a efeito nos primeiros dias de de-

o Depart�o Central

de Compras, torna púÍ>litia
que' fará realizar, no ena-

17-13', às 10 hora-s,í na sua

séde, 11 Praça- Laura MUller,
n' 3, CONCORR�NCIA pc.
BLICA, nas condições se

guintes:

d� _. Ufh., ...... QOtmtklilde 1.

�- "'- 1&s8 �m má
quina! oom � ga1tetas.
UnidM'Je' - um - Qtjà'riti·
dade 4.

xxv ""'" Osdétra simples.
Uni� .=. um - QotmU
dade 351.
JO®'J. -""�tb pa1"3 aV'i·

sos. lJ�e - 1lttl ..;..

QuaJ1ti4Nfi -= 1.

x:ftr1t -= :Porfll- �
com espea& e! c'àbi&!. Uni

dade --= um-=- Quamk1sM 1.
XXlJlII - Balcão, de 4 m.

com dUas prateleir'ás mó·

veis, com 0,40 x 1,00 m., Uni·

dade - um - Quantidade
-1.

XXí:l� - Tamboretes, 4

pés, assento rédohão, ]:jor·
racha nos pés, 0,43 m. de

altura. Unidade - úrt'f -

Quantidade - g6.
XXx - :esfahte�' cotn

prllteleiffis' IfióvelS', dê í,so x
1,50 x 0,42 :ri'i: Urtldade -

um - Quantidade -- 2.

XXXI - Taljilleiro, pura

prreià: de 0,8'0 x 0,88 x 0,070
m., pata estudo! Geográfi·
cos, régua .la:teral, de altura

0,08 cms. Unidade - um -

Quantidade 2.

XXXII - Mesa cotn tam

po inclinado, prancheta des·

lizánte, ao centto, de 1,80 x

O,SO x 0,75 m. (desenhos a

�disPosiçãO dos Sr� ,concor·
rentes). Unidade - um -

Quanttdad�- 15.

� Quádfb de ce·

latex para exposição, de

1,50 Ji {mO Ifi.-, com moldu·
ra aZul clara, laqueado. Uni·
d!:tde _ utn - Q(umtidade 4.

XXXIV _ RégUa de 2,00 x

0,10 tn., graduada. UJUaa:de
_ um Qu�idade - 2.

XXXV - '�siríhli Slm'jJ1es
de 0,60 x 0,40 x 0,75. Únida·
de - um - Qua'ltidade -

6.
XXXVI - Mesinha dupla

individUal de 0,60 x 0,45 x

0,78 m., cotn três lados fe

chados. Unidade -- um -

�àntidaBe ...: 45.

XXXVII -"- Mesa de labb

fat.ótio, com 2,00 x 0,90 x

O,9ió m., coberta· de fórmica

braflca., pés laqueados em

brattco. Unidade - um -

Quantidafl'! 1.

xxXvIII _ Estante bai·

crosoopío. Unidade - um

- Quantidade - 1,
L - EstOjo para dísseca

cão microscópica. Unidade
_·um - Quantldàde 1.

LI - Expirõrrietro. tjní
dade - um - Qmmtkl&de
_.'1.
LII � Cetxés surõas. UnI

à1:ide - um - Qua:ntidáde
-2.

LIn = ü:ixas cIarns. Uni·

dade - um - QU:1ntídade
-2.
LIV - Caixas repiques.

Unidade _ um - Qua,ntida:
de 2.

EDITAI.
,OE LEilÃO

O DOUTOR OSWAL
DO ARÊAS HORN.
Ju:z' de D.l'eito d�, Va

ra de Famí1-:a e Su

c,es.sões. n()-. exercício

pleno do de

Juíz de n:reito :::"

Vara Cível' desta 'C'J

marca de FlcrianópJlis
Capital do Estado, .18

Santa CanTina.
forma da lei.

FAZ SABER ac'� que o

prE'st'llte edital de lei!àO
vitel:l1· (,lU dele cQnhe:i

m"nto ,t'verem, que 110

DIA: 21 DE NOVEM:BRO
bÊ 1963 'AS 14,30 HORAS

I � OBJETO ,DA .cON
CONRR:ê'NCIA

r - Carteiras duplas dian·

teiras. Unidade' - um·:'_�
Quantidade 15.

II - Carteiras duplas tra·

zeiras. Unidade - um·

QUantidade 15.

III - Carteiras duplas
centrais, cam ranhura para
caneta, sem. tinteiro. Únida·
de - um _ Quantidade �

90.
IV _' Carteiras indivi·

duais, coril assemto oorf.}u�·
do, mesa. de 0,00 x 0',4fJ m.,
com canaletes ptita láPis,
, inclinação máxima de ..

0,02 cm., as.sento e encosto
anatómico. Unidade -' um

- Quantidade - 25.0.
V - Carteiras indiVi·

duais, tipo mesa dupla. com
t:ês lados fechados, de

0,65 x 0.40 x 0,76 m. Unida
ue - um - Quantidade
1".
VI - Mesa de duas gave

tas, frente e lados fechados,
fechadura Yale, de 1,íO x

O.�II fi.. Unidade - um -

()fantidade 2-1.

V:::! - Qua:dI'ÕS verdes
com molduras brllnc'aS, dií·

pias na parte superior, coin
cOl()tex entre as dut'LS re·

gU8S superiotes, de 2.75 x

1,00 m.· Unidade - tilii -

Quantidade - 38.
VII - Armário com por·

tas corrediças, com 1,10 x

1,50 x 0.40 m., vidros cla
�os. Unidade - um _ Quan·
tidade - 22.
IX - Mesa dupla, de

1,50 x 0,70 x O.RO m. Unida·

de - um ---- Qt1antida:de 15.
X - Coletores para pa

pé:ls u<;Bdos. Unid9.de - um
- Quanti6ade - 26.

"1[1 - Apagadores de [�l·
t.ro para quadros. Unidade
- um Qunatidade 38.
XII - Escrtvanmha, com

5 gavetas, frente e 19.dos fe

chados, fechadura Yale, de xa com duas prateleiras,
1.35 x 0.80 m. Unidade - fundo fechado de 1,50 x

um _ Quantidade- _ 4 0,42 x 1,00 m. Unidade -

XIII _ Cadeira acadêmi· um ---- Quantidade 7.

ca, assento anatômic6. obra· XXXIX - Armário alto,

ço-mesa e grade sob o assoo- corri 6 prataleirás movedi·

to, para pa:péis e livros. ças, portas de vidro, fechA"

Unidade _ um - Quanti·· durã Vale, com 1,50 x 0.42 x

dade _ 42. 1,80 m, Unidade - um -

XIV - Poltrona girató- Quaptidade - 5.

ria, estofamento plástico. XL � Mesinha simples,
Unidade _ um _ Quantida· de 0,60 x 0,50 x 0,60m., pés
de 1. de pauto, Unidade - um

VX _ Poltrona com as· � Quantidade - 10.

sento e encosto curvo, não XLI - Esta.J;ite, com 2,00 x

estofadas, assento bascoU' x 0,50 x 1,00 m .. com prate
lante, soltas. Unidade - um le1ra.s e fechadura Vale -

_ Quantidade -96. Utifdade - um - Quanti·
XVI - Poltronas fi:ms, dade - 2.

assento estofado em plásti· XLII - Mesa Grande pin
co. Unidade _ 'um _ Quan. tada de azul, com 3,00 x

tidade _ 6. 1,00m. Cnidade - um -

XVII _ Cadeiras sim'P1ês; �antidade - 3.

estofado plástico. Unidade XLIII - BancOS regua
- um _ Qílantidade _ 12. dos com encosto reforçadOS,
XVIII - Armário com com ferro, com 3.00 metro&

Partas corrediças, de 1,50 x Unidade - um - Quanti-
1'.50 x 0,42m., vidros claros. dade 6.

Unidade _ iIm - Qual]-ti· XLIV - Fichário de aço,

dade _ 16. com, 4 gavetas, oficio. Uni·

XIX _ Sofá. com assento dada - um - Qusndade
plástico. Unidatie - um - 5. ,

Quantidade _ 3. VLV - Piano. Unidade -

XX _ Caixa para papéis um _ Quantidade - 1.

de expediente. Unidade - XLVI - Radiola. Unida·

tun _ Quantidade _ 1. de _ um Quantidade _ 1.

XXI _ Mesas simples, de XLVII - Máquina de pro-
2,0" x 0,9{J :t 0,78. Unidade jeçãO. UtUdade _ um .:_

- um _ Quantidade - 17. Quantidade 1.

XXII _ Mesa. de centro, XLVIII - MicroseGpio
onda, Unidade _ um - com 3 objetivas e 3 oeula-

"'�antida� r�� res. Unidade __. mn - Quan·
f

� }çXIU _ jÀrlllárlo tJ:i3.?-· tidade L

g!.
.

�lJida. xtIX - Mesa para mi·

NOTA .
....:. D9sejando 3.

GrIl

e')
Arqll'dicce�" :::.ssociar-se

ao DIA
GRAÇAS,

pl"Cl;<>;ei"o-amente.
di! DE AÇAO DE

C(JI'_-
qll-2 Vf;m {1�.p'llgando oBra.
":iil e aor:,ve!tancio. o gran
de concurso de flé's- e ;t

presença das JIietetkslma<;
I?utorldades· será a proci;�
são ,,,,n:err?da C'lm ° sole

ne C'9ntO do TE DEUM eD'!.

de gr3.ças a Deus pe
benefic'.os com tanta

LV - Balanças para pe·

sagem de alums. Ulfidade -

um - Quantiliàde - 1.

LVI - Medidor de altura

(Toesa). Unidade - um -

Quantidade - 1.

LVII - ArmRr'io de fero

roo Unidade - um - QIla.Ii,
tidades - 2.

zer.'lbro.
ninas, A�SDCi:lção de SaE

t8 1'erezlnha, Ass-;::aç:.o.O'
de Santa Z-ta· Dam<ls c!.ê?
Carictade. Apo1LOle,do (Ia

Orado. OrdEm Terc:ein1

Assim tudo indicIa que o curso poderá ter início no

próximo ano letivo, dependendo, naturalmente, do pronun
'., da Congregaçiio e de outras medidas comple·

mentares.

4 -A reunião de Reci!"> iniciou·se no dia 9 do fluente
com uma sessão preliminar, dando oportunidade' de apre
sentàção de credenciais e na mesma c,ata, à -noite foi reg·

lizada a Sessão de Abertura sob a Pl'esidencia do Magnifi·
co Reitor da Universidade Professor João Alfredo da Cas

to Lima. Nos dias subsequentes os trabalhos se desenro

laram de acõrdo cpri1 o temário organizado e programa
estabelecido e, por último, a sessão de encerramento que
foi presidida pelo Diretor da Faculdade de Ciências Eco
nõmicas, Ptofessor João Duarte Dias.

5 - Os resultados dos trabalhos serão publicados sob

e. forma re anais, merecendo destaque pelos seus significa
dos e importância os que se apontam nas linhas que se

guem: -

.....,,_ quo tis ctirs'Os dê fôrrl"::-aç2.0 mantidos pelas Faculda·
des de Ciências E(.'onômicas devem ser o de economista,
contador e atuária;

- que o cu.rso de economia deve ser estruturado de
mmleira a formar especialistas em micro-economia (admi
nis�!'ação de emprêsas ,públicas e privadas) e em macro·

econ-'mia (assessores eCGnõm�cos, financeiros e administra·
<ivos);

- que o curso de economia deve ter a duração de
-inca (5) an0S, c,'m U!!l ciclo básko de días séries co-

mur.s dos demais Cl�rsos de formado profissional,
- que o proje:is�a - economista especializado em pro·

'iet0:; econ5micos é um profis;;ioria1 nltB.ll'ente especializa0
do. sendo. por conses:uinte, aconselhável somente para os

ql!e apresentam 'orte dose de conhe�i!Y'entos sõl)re I!I, teo

fia - econômica e dos dois campos da; economia (rtlicro
c macro);

- que' os cursos de administração pública e Pfl-v&da,
sejam de formação OI! nãD, ministrados Iara das F'acul
dades de Economia não devem ser considerados válidos
para nenhum efeito por constituirem um esbulho à. pro
fissão de economista e a respeito do assunto foi encami
nhado às autoridades competentes uma manifestação;

,

- que as Congregações devem envid.. r esforços no sen

tido de estruturar a carreira de professor conforme optE#
visto pela lei de Diretrizes e Bases- de Educação Naclonal.

Continua

Feminina. Ação Ccl.tóli�".
Abrigo de Menores. ColégiO
Catarlnense, Congregaçôes.
Marjg_nas Masculina,,· 11'

mandade,]. Ordem Terce:rit
Masculína. CarrJ Tr:unfa1,
Clcro. Pálio Bandas de Mú
SiC3, e povo.

liberal'dade recebidos.

Flari9nópoli.�, 19 de' no

vembro de 1963.

Em nome e J)or arelem.
do Exmo. Arceb�sp:l Metl'G
pulitano

(as.';'.) .M'Jns. Frederico
Hcbold. V'f"ál'io Geral 0

Cum da C�+-edral.
Com. Newt�n da Luz Ma

cuco· Provedor da Irman-
dade do Sant:ssÍlno Sacr'!.,.

o :porteiro dos auditórios
dêste JuíZQ trará à publi�
co !,r.egào de venda e lei

lão. a quem mais der e o

malar lance -oferecer· de

hem abaixo de�cr1to. pe

penh'jl'�do à HERMES AlI·

TO PEÇAS LIMITADA, nOs

auto3 de Ação Ord'nár1a

cte Cobrança. lJI'ocess'o n"

270. {!tte lhe mo'i'e, c'onl! a

BffA2'A'U"rÓ -;f PEÇAS C \-:
TAltrNENSE & ClA Lrd't:
''Um motor' de c-mrt!hhã,!

marca "DODGE" (HAE
TER. 1120805 - 1). em

b'?m estado· de oonser.va

cão, avaliado em Cr$ .

ao.roooo.
..

E, para que chegu-e "Íf)

conhD'clmento de todiJs

m,ndpu e:lr9cdir o p:'€';en
te ed'tal, que será af'xa

d()· no lugar de C'JStume �

publ'tado na forma da lei,

Dado e passado n.est�:
Cidade dr;>- FlorianópO'l's.
Capital do Estado de San
ta Catarina, aos vinte e

um d:as do mês de outu

br.6 do ano· de mil nove

centos e B>e.;:senta e três
Eu, JAIR BORBA; Escd
vão e Sub�cl·evo.

OBSERVAÇÕES:

I". - Os móveis, cuja ma·

nufatura não esteja deter·

minada nos itens acima, de·

vem ser fabricados em ma

deira de imbuia, cedro ou

canela, de primeira quali
:::ade e envernizados a bo

Ant"" da supra-menc;o
nada hora as referida:! As

soci,ições e- e'tltidade's
reunirão dentr0- e no aJla

da Catetlr81 aguarda.1d:J
ca.9J �mac_-9J!lgar...,que l.h.'? .

fõr re.>;:ervado e cO-'.m.pet!r
_

no pré.stto.
Cada associação ,deve'rá

api"esentar-se com Os re�

'pectivOO ,estandarte's e dhi'

tlntivos.
O préstito defilará con-'

tínua, lenta e ininterrupta
rtlehte, isto é, sem qualqu:
patgda nem -n�errupção �':

marcha, ao s:rial eh Dir.r-

toro
OS flé's e f9ríli'ias q:;e

noo puden.m acempanh9r aeoLA IIWS�Do-..ASiL

2" .

.:... Os preços devem

ser para móveis postos e

armados nos estabelecimen

tos, até o dia 2'5 de feverei·

ro de 1.964.

3". - A qualidade da ma

deira deVerá dOnstar das

propostas.
4: - Os móveis deverão

ser entregues, no Ediflcio do

Colégio Normal da Cidade

de ARANRANGUÃ.

II - FORMALIDADES

1 - Os interessados de

verão atender as seguintes
fonnalidades:
a - apresenta:l' cWcl&rà·

ção de conhecimento e SUb·

missão às normas do Edi·

taI n° 001·28·1-1963, publica
do � Diário Oficial n° .

1.226 de 6 ue fevereiro de

1963;
b - Os envelopes, con

tendo propostas e documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras, até às 8 horas

do dia 17 de dezembro de

:1963, mediante reoibo, em

�ed::�����::nt��ta Q:Si��:
do por funcionário do De

partamento Central de Com·

pras.
c � As· propostas serão

abe�s, às 10 horas do dia

17/12/1963, e na presença
dos proponentes ou seus

representantes legais.

CIRURGIÁ DENTISTA
"tende ",ómén'l ",--,ri, hUfU morcaOú dUt> d o!: 12 horl\
Método p�:cl'!óg'-:::" moderno'especlalizodo p'i1.ro criufI

ç<l.s
1.. lta (atuçÕa
Aplicação rÓjJ1c&. dt" fluor.
Atende �nhoras e crlCJnças.
t da:; 15 às 18 hora!.
u,., ',fi" loro•. 30

OSWALDO AR�A& HORN
Juiz de Direito

In - JULGAMENTO

No j.1lgamento da con·

corrência serã., observadas

as disposicões do art. 23. do

Regulam�nto aprovado pelo
Decreto n� SF·25.os.61!3B2.
A concorrência )od..:rá ser·

anulada, uma vê!: que tenha

sido preterida formalidades

exPressamente eXigida pelas
Leis e a omissão importe
em preiuizo aos concorren·

teso ao Estado ou à morali

dac1e da Concorrência.
O Denartamento Central

de Compras, por sua Co

missão Julgadora, reserva'

se o direito de anular a

Concorrência, caso as pro

postas apresentadas não cor·

resnondam aos interêsses
do Estado.
FlnrlSln6nnlis. em 13 dI;)

nOW\,,,hTO de H163.

(Rubens Victor da Silva)
presidente

..

Na qualidade de revendedores aufo

rizados, podem6s resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
.Iocê encontrará - com certeza • a

peça ou o acess6rio que procura, a

preço de tabelo, genuínos, testados
em .Iaboratório, gdrantidos pelo mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu lnlernotional, tere,

mos o máximo prazer em atendê·lc...

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS

COMmCIO E
REPRESENTAÇOES

FULVIO ADueCI, nl _
ESTREITO

Um terçO" fi. v·lsto e o resto
12 prestaçõeS juro.\:
d!t n{)€nJI..5i I %

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

ruel no coman'

'PIa do do 11.°
Exercito

RIO, 20 (OE) -

..

e

·Defesa
r9 e

Territeriel'I
en o

a. tratar imediatamente de
sUf' transferência para S.
Paulo, afim de assumir o

Comando do II" Exército.R. Para os 1ins de plane
jamento militar a que me

referi, o território braailei
ro é dividido em três Zonas

de Defesa: Norte, At1ântica
e Sul.

P. Qual o território da

Zona de Defesa Sul?
R. A Zona de Defesa Sul

compreende os Estados do

Rio Grande do Sul, Santa

Defesa, e não desejando o

Gevêmo protelar a consti

tuição dêsses órgãos de

planejamento militar, a SO�

lução foi a de se criar, e

início, apenas Núcleo .e

sa.

Comando de Zona de Dele
P. A Quem está subordina

do o Núcleo de Comando da
zona de Defe'sa Sul?

.s-aeve em visita a Fio- Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
t:ste. como se sabe, é um

órgão da Presidência da

República. diretamente su

bordinado ao Chefe da Na

ção, encarregado de prepa
rar-lhe as decisões relatI

vas à organização e emprê
go conjunto das Fôrças 4r
mudas, de elaborar os pla
nos correspondentes e de

colaborar 110 preparo da

mobilização total da Nação
para a guerra.

P. Qual o objetivo da pre-

sente viagem de estudos do
Núcleo de Comando da Z0-
na de Defesa Sul?
R_ O objetivo principal

desta viagem é o de cclhêr
dados para o levantamento
em que se baseiam os pla
nos miUtares que o Núcleo
deve elaborar e atualizar.
Ao mesmo tempo, o Núcleo
busca aproximar-s�dos oo
vernos Estaduais e Coman
dos terrestres, navais' e aé
reos sediados no território
para o qual deve planejar.
Posso também dizer que a

viagem visa a obter melhor de alto signiIicado
compreensão dos peoble- gico.
mas comuns de planeJa- -----------------
mento para a guerra.
P. Qual o itinerário da

presente viagem?
R. Esta viagem cobre prà

ticamente as sedes dos co

mandos militares mais im

portantes do território do
Núcelo de Comando da Zo
na de Defesa Sul e de al

guns dos governos esta

duais, rcea locais em que
no momento estão sendo
realizados obras públicas

estraté-

nenõr-ous o r.euerai Nilo

ouerreíro. Comandante da

zcne de Defesa Sul, sendo,
na oport.unidade entrevista
do pela nossa reportagem:
P. General Nilo Guerreiro

poderia dizer o que é o Nú

cleo de Comando da Zona
de Defesa Sul?

iJ�ES:TADO
- • IUU ""lIGO OIAlro 'ee SAltTA CATAIII""

- •

Florhm,ípolis, (Quinta·Feira), 21 de Novembro de 1963

Ministro Charles Edgar Moritz
hoje. em que na Presldên
cla da Confederação Na

cional rio Comércio, pres
ciglando-as.
No Rio de Janeiro, onde

a linha justa de suas au
tudes cíemocrâ-ícas refle
tiram como um dos cate

gorizados homens do co

mércio barriga-verde. cou

be-lhe. por, decisão unâ
nime dos membros do Con
selho de Represenjantes.
assumir e dír-igir a Conte

deração IN:lclonal oo Co

mércto. cujo alto cargo O

Ievou. ocr várifls vêzes. a

Irepresenrar o Brasil em

'países da Europa e dos Es

"tados Unidos da América
jdo Norte e, ainda, em ou

trcs da América do Sul.
'Coube-Iha. I também. diri
gir a Legião Brasíleíra de
Assistência. como seu Vice
Presidente e- jicr várias 0-

'cestões. a Presidência.
Em jodos êsses cargos. o

'sr. Charles Edgar Morltz
'soube impOr-se CO'!110 clda
dão. pela conduta

.

retüí
nea- pela justiça de atos.

pelo magnífico espirita pu
blico. e, sobretudo: como

catarinense côncto das
tradições da gente barriga
verde.

Hoje. é data do seu na

talicio e. nesta oportunlda
da. quando o sr. Presiden
te da República reconhe
cendo-lhe Os méritos, no

meia-o nara o alto cargo
de MiniStro do ,Tribunal
.Suparjor do Trabalho. às
homenagens que lhe serão
prestadas pelos eeas amt
go e arlmlradore. juntamos
as nossas. praeerõsememe

Catarina. Paraná, São Pau- R_ O Núcleo de Comando

lo, Mato Grosso, Goiás (me- da Zona de Defesa Sul, as

nos munícípío de POrto sim como os demais Nú

Nacional l, Minas Gerais e creoe de Comando de ZD, é

Espírito Sento.
P_ Porque o nome/Núcleo

de Comando? CR. Porque as condiçõe� U rsodas Fôrças Armadas e fi-

nanceiras do País não per
mitem que se organizem
completamente as Zonas de

R. O NCZDS é um orgão
de planejamento militar de

defesa territorial, aprovei
tamento de recursos locais,
mobilização, equipamento
militar territorial e emprê
go combinado inicial das

Fôrças Armadas, tudo den

tro dos limites da Zona de

nerese Sul.

P. Que é uma Zona de

Defesa?

um órgão subordinado ao

de Formação de Oficiais da
PM: Inscricões Continuam Abertas

,
Novamente se encontram no aprovado direito à pro- d� para os estudantes cata- Cientifico e cursos equíva

abertas as portas de entra- moção ao pôsto de Aspiran- rinenses de se realizarem lentes, dando, portanto, di

da do Curso de Formação O Regime será de inter- na vida! Sejam Oficias da reuc ao ingresso em qual
de Oficiais da Policia Mili- nato, com saída aos sabe- Policia Militar! quer Faculdade do Brasil,

dos, domingos e feriados, E ainda mais. Para os no final do seu curso.

Os exames de admissão que apenas têm o curso gi- Procurem melhores escie-

pela Diretoria Geral de En· ao C.F_O. serão iniciados no nasrei: completem aqui o reoirnentos nos Quartéis da

dia 15 de janeiro de 1964. seu curso secundário, pois, Policia Militar da sua cida-
sino e Instrução da Policia. Eis mais uma oportunida- o C.F.O." é equiparado ao de.
Militar, se acha' aberta a ...

:���ã�fi��:::·I:�;2: R e f o r m a Administrativa
��:�;.�.�o �t�·�Od�: ;:n�: Entregue Ontem a Jangonovembro do corrente ano.

Atenção estudantes cata

rinenses, Santa Catarina, o

Brasil precisam dos seus

serviços! Ingressem no t:;ur
so de Formação de Oficiais
da PM. e terão direito ao

ensino, fardamento, aloja
mento, por conta do Esta

do, além dos vencimentos e

vantagens de crs 23.195,00
- Cr$ 23.829,00 - o-s .

24.446,00 - Cr$ 25.096,00,
respectivamente, no 1° ano,
2° ano, 3° ano, e 4° ano,

O Curso terá a duração
de quatro anos, tendo o aiu-

CRIADA A PRIMEIRA UPA
EM FLORIANOPOllS tar de Santa Catarina.

ccnrorme Edital baixado
Hilda concetçâo da Silva
- Secção Acabamento
Oswaldo Moreira - See.

de Bordar

Foi indicado pela Dire

toria da Fábrica o nome

do sr. Hernani :;c.;rr.,� Gló
ria. como Secretário cri

carregado de redigir as a

. tas das sessões.

Etiveré.rn presentes ao

ato da ruudacêo da CIPA
o Inspetor Ar! neves Gon

çalves. do Ministêrio do
Trabalho, representanr!
no ato � Delegado' Regto
nal. Sr. Carlos Alberti da

Silva, Dir-etor d) Departa
mentu oe Acidentes do
Trabalho do IAPTEC e o

, Prestando sua valiosa

colaboração à XVI SEMA

'NA DE PREVENÇAO DE

'ACIDENTES DO TRABA

-LHO a FABRICA DE REN

DAS E BORDADOS HO
'EPCKE nor deliberação
de sua rnre-ona. fundou

em data de ontem a sua

COMISSAO INTERNA DE

PRENENÇAO DE ACIDEN
TES (CIPA). que ficou
assim constttulda. I

PRESIDENTE - Dr. At-

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

O Presidente- da Repúblí
ca ace ba de nomear para
o alto cargo de Ministro

do Tribunal Superior do

Trabalho o nosso ilustre
_"mterrâneo. sr. Charles

Edgar Moritz· um dos au

tênüccs líderes das clas

ses produtora brasileiras

que . na Presidência da

Confederação Nacional do
Comércio. se tem conduzi
do de maneira a granzear
o respeito e a admiração
de quantos lhe vêm acom

:panhando sua atuação no

cenário nacional .do alto
comércio do pais.
Em Santa Catarina. pr-l

melro Preslderue da Fe ....

.derção do Comércio e dos
Conselhos Regionais do
SESC e SENAC. cujas ins
tituições lhe devem asst
eereeee BeI"V1çtrB, qtter-na
sua fase de organização.
quer, ainda, nos dias de

BRASILIA 20 (OE) Ao en- . _

LACERDA 'MANTERA' ENCONTRO
HOJE COM ADHEMAR

tregar ao Presíden+e João

Goulart os resultados dencldo José Rêgls
Secretário - José dos S:P"

eos Livramento
Mêdlco - Dr. Mário V-

seu trabalho sõbre a reror

SÃO PAULO, 20 (OE) - O
Governador carioca é espe
rado amanhã em São Paulo.

Observadores politicas afir
mam que o sr. Carlos La

cerda pedirá ao sr _ Adhe
mar de Barros que explique
melhor as informações a

respeito de seu acôrdo com

o Governador Magalhães
Pinto, sõbre a sucessão pre
sidencial de 65.

ma adnünía-ratlva. o MI-

dhausen

Representantes 1·)&
balhadores

nísrro Amaral Peixoto de-
f:';.-

sr Antônio Carlos Britto,

Waldir ela Sllva FI;res'� Iuncíonárto do IAPC e v

Secção de Bordar responaévei pela Coluna

Coleta Silva _ secção -e .
"PREVID:E:NCIA SOCIAL''''

Bordar publicada diariamente nes

Maria rscnna �a.lrox\·� te jornal.
aee. Rebordar.

verá pronunciar írnportan

te discurso. A certmônta.

contará com a presença,

de tôrla a bancada cresse-

dida na- Câ:mara e na sé-

" Sem'nárlo poro Gerentes e Dire
tores de Empresas em Santa Calariou
Vem enccnu-ando a nndustrla1s e Interessados

maior receptividade n:l no aS-!:unto.
seio das classes produtoras 1 Já for-am realizados i-

_

deSta Capital. o II 5emlná 'CIênticos l'm Blumenau.
,ia Paca a"ent" e Di,,- ',om 52 emp,,,ádos, em PERY NA ÇHEFIA DO EMFA�o���gees:9;:�:�I::�d� ::!:;II!�. n��� ��a���::�; Brasília 20 (OE) O Diário diad'J na Guanabara. O

BRASILIA 20 (OE) Cã-

e o Prof. Deslo Tourinho Capltal_ Oficial da UnIão, publicou mllitar disse que se !pudes ��r: h�;:e�� s:��: e���vem realizandO. O SENAC eStá. MSim.,1- a nomeação d') General se escolher, gostaria deDesde o d1a 18 do cor-
-

'tuakdo de man�ir� a 1.,:1;--
ordInária para ir..ciar a

rente, com encerrament.o 'lhod servir' também ti �s

Pery Bevilacqua para o encerrar a ua carreira no votação dos 4 primeirJ:5

�ic2:todê�te. c:���.��o d�a��� se pat.,"__na_I_.__ �:a���ça�o A��:��,Ma��� ,:�o Exercito

em, ��;••I. ��b�:�::3 ��o �!���:��t:).

A��emar denuncia pl�no" subversivo
visan�u paralisar as ferrovias paulistass. PAULO 20 (OE) D1Z€n- rov18s dq Estado_ A greve <Js braços ao primeiro ml- disca_ A medida visa dar DCT TRA'ÇA DIRETRIZESdo ser dc milh,jes de cru- na S�rocabana que haja- nuto de hoje em solldari- chance ao secr.etari� rio .

::�: :1�or=!���)Sd!á S���= �ont���!;��:r,���o\�i�c:r� :�:::ab:�a.seU:u:!��:Sra: transporte. de promover PARA O ANO VINDOURO
cabana. I) govPl'nador A- sgllarial que foi estabeleci ,por 24 horét'S a deflagr::t� ��õr:�r-occoa�a��. ferrovlarios RIO, 20 (OE) _ Instalou-
dhemat· de Barros d�llun- dó na greve anterior, Os ção do movimento par!:'- se boje as 9 horas, sob a
ciou plano ext1'�mista pa- ferroviários da SantOS - --,--------- -'- .. presidência do Diretor Ge-

:_pa_'_al_is_"'_t<K_I'_'_'_,_f_"_-__JU_n.,.di..ai..q_u_e..i'..iam cruzar Empréstimo Compulsório ��r��os �e�����:f��� _���
REPRESENTANTE AINDA NÃO' Para a Eletrobrás �1��Ob;!��á��d�:;;:;':. ":

FOI ESCOLHIDO

Supk,ntes
U!a COSta - sec. de B .r
dar

nado. sabe-se que a reter

ma adminisjj-atíva, prevê

o funcionamento de 16 mi

nlstérios.
Câmara examinaKfNNÉDV [ A

ONUj
Delegado não pode ir a Londres

LONDRES, 20 (OE) - O
Govêmo da Grã-Bretanha
recusou a concessão de vis
to ao dirigeqte da oposição
portuguesa Humberto Del-

o orçamento gado, que se encontra no
exUlo. Delgado, pretendia
transitar por Londres, em

viagem com destino a Argé
lia.

TERRITO'RIOS PORTUGUESES,
: NO ULTRAMAR I

NAÇc!lES UNIDAS (Nova: de Segurança da ONU. De.

�or�), 2� (OE)' - O relni· seja a Guiné a aplicação
CIO l1nedtato do exame da imediata da resolução que
situação dos territórios determina a cessação de
portub'Ueses, de ultramar, qualquer ajuda ao Govêrno
foi pedido pelo represen- português.
tante da Guiné ao Conselho

jista. várias aulas vêm
sendo !)roferidas p:lr ê�·.;e
técnico do Departamento
Nacional do Semu-· C('r a

Ipr&2n�a de comercí.2ntes,

Taxis mais caros

em Brasília
BRAStLIA, 20 (OE) - A

partir do dia 25 do corren

te, entrarão em vigõr em

Brasllia as novas tarifas de

taxis. autorizadas pelo Con
selho Nacional de Trânsito.
A bandeirada passarã a 70

cruzeiros, sendo o km_ ro

dado fixado na mesma ba·

WASHINGTON 20 (OE) O

rresidente John Kennedy
em carta enviad3 ao Con

gresso declarou que as N.l

.çes Unidas desempenh"l
rram papel /Indisperu;ável
nos assuntes Internacl"
nais durante O ano passa
do.

traçar diretrizes no campo
das Telecomunicações de
correios, para o exercicio
vindouro .Participaram da
reunião diretores regionais
de todo o pais.

RlO, 20 (OE) - A partir'
de 1° de janeiro próximo,
os consumidores de luz e

energia do grupo Llght, t�
'rão suas cotas mensais
acrescidas em 15%, a titulo
de empréstimo compulsório
à ELE'l'ROBRÃA$. Os con-

sumidores de luz é energia -;-:================-7
��:e'':;'ov;:':�d·:e:a::o;��:: GOVERNO CELSO RAMOS

�'::E�::�':R��:ig�,����� :::. Realizações da ELFFA .

formou hoje a concessioná

ria de energia.

EONCURSO PARA TERCEIRO
SARGENTO BOMBEIRO

Br-ailia 20 (OE) Ainda não
foi escolhido o represen
tanre do Presidenie João
Goulart na reunião de
Conselho de Govern3dorcs

da .bacia Paraná-UruguaI.
A reunião, deverá ser rea

lizada sábado e domingo
em Cuiabá. No dia 20/11/1963 - Construção de 380 metros de

rêde de baixa tensão na Rua
Elesbão Pinto da Luz - Bar
reiros.

A Policia Militar. atra- -------

vês de seu Corpo de Bom

beiros. oferece maiq .opor
tunidades ao eStudantE'!
catarlnen-se.

Acha-se aberta a inscri

ção para o Concurso de �_

Sargento do bem quisto
Corpo de Bombeiros da

Polícia MlIItar·.
, Atentem os jovens estu

dantes de Santa Catarina

para o seguinte: A nossa

Polícia MiUtar deixou de

ser a Policia mal _paga dOs -------

�ltlmos ,nos. EI, "m. a- Ainda o levante
gora. o seu lugar ao sol.

ge�,;en,:,��ro d�e 3." �:� de Brasília
34.550.00, acre·;cido de

mais 30% do risco <ie vida
mais gratificação de espe
cialidade, e (lutras vanta

�en:; como salfl.�lo r' ,

f!.!};"J.o'lTlI� E'-

Jango vai a
CUIABA' DESLlSAMENTO DE TERRA

PROVOCA VARIAS MORTES
- Montagem de 5.400 metros de

cabo de alta tensão (1.800 me

tros de rêde) para 0- nórte da
Ilha, concluindo-se o trecho
estrada Vargem Grande-Grupo
Escolar de Canasvieiras_

BRAStLIA, 20 <OE)
Fonte<_; do Palácio do Pla
nalto informam ser pos
sível a viagem do Presi
dente João Goulart, sábado
a Cuiabá, afim de presidir
a reunião de governadores
membros da bacia paraná

Uruguai.

JOHANNESBURGO, 20 ocorrido hoje numa mina
(OE) - 4 mineiros sul afri- de CARSONyILLE, na Afri-
canos morreram, 14 outros ca do Sul. Grupos de socor

ficaram rerldos, e 6 estão ro estão trabalhando no 10-
desaparecidos em virtude cal.
do deslizamento de terra,

fI
r

70% a partir de 1" de janei-
ro de 64,

-------------�---

Brasil terá novo embaixador nos EUA

Funcionários Paulistas não
Terão Abono de Natal

SAO PAULO, 20 (OE) -

Os funcionários publicas
estaduais de S. Paulo, não

receberão abOno nem gratl·
ficação de Natal nêste ano. r----------,
O lIder situacionista na As-

RIO, 20 (OE) - Somente
em Brasilia. No processo. é
nfl tarde de hoje será entre

glle a l' Auditoria da Aero

n<Í.utica. o processo relati
•. ., .?" "l<1'-:'11t(" dp !;rrrgento!'l
n" '�1 ")("nl'nl()� r)" Apl""

RIO, 20 (OE) - O minis
tro das Relações Exteriores
$1'. Araujo OflStro. é espern·
do esta manhã na Cuana-

Brasil nos Estados Unidos.
Como se sabe o sr. Roberto

In'o.",n\.l que o

horário nãn dispôem rle

do movimento,
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