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NOVA YORK, 9 (O ESTADO) _ ..

Eclodiu hoie um incendio no 80.0 andar

• do edifício Empire State, o mais alto edi
fício do mundo, que conta com 102 anda
res.

O edificio já 'foi completamente eva

cuado e
�

os bombeiros estão lutando con

tra as chamas Que já atingiram vários an

dares do prédio.
Segundo os técnicos o incêndio foi

provocado :--'or um defeito nas instalações
elétricas.

A esta altura o fogo já atinge a seis

andares-
Os bombeiros, após muita luta, con-

5(',;uiram, na noite de hoje debelar, as

chamas f'l'e envolveram cinco andares do
l""':;>i'l'r +rédio do mundo.

Janoo no Caravelle da Cr"7�'-�
PORTO ALEGRE, 9 (OE)

_ o presidente Ooutart

acompanhado de sua te-

Cruzeiro do Sul. especial
mente cedido. com destino

a Guanabara, sem escalas,
onde estará presente as

comemorações do aníversá
rio de sua mãe Sra. Vicen

tina Goulart.

milta embarcará hoje às
20 horas em Porto Alegre
em um.'·CARAVELLE" da

. Celso Furtado Fala Sõbre
O Plano Trienal

RIO, 9 (OEl - o em

baixador R'Jberto Campos,

Desenvoivimento. Na tarde
de hoje o Ministro Celso

Furtado falará sôbre c

plano 'trtenut -4ue coord�
nau 'para o Govêrno brasi-,

Ietro.

preside 00 Gopse!ibana �
Ieee a eessêc de hoJe ao

Congresso Sõbre Inflação e

70 Mil novos livros em Um Ano

Estas pilhas de livros equivalem à quantidade de vo

lumes que são Incorporados à Biblioteca Pública de Nova

York, de quatro em quatro horas. Com efeito, ôl9uela ins

tituição adquiriu durante o ano de 1962 nada menos de 70

mil volumes, escritos em 300 linguas e dialetos, ou seja,
wna mêdla de 300 Uvros em cada quatro h')ras. Junto
aos livros, aparecem os Srs. Gllbert Challman e David

Sherpard, respectivamente presidente da Public Library e

diretor do Fundo Especial para a expan!>ão da coleção.

Astronomia Agora com Televisão

manece alerta ante 11 ,)0-;

MAIS DE 5 MILHÕES A DIFERENÇA
DO NÃO .SOBRE O SIM

uma diferença de mais de cinco milhões
de votos vence até aqui a negativa popu
lar ao Ato Adicional que instituiu o Parla
mentarismo no pais- .�....

Essa diferença progride a cada ins

tante, e fonte bem informada do Tribunal

Superior Eleitoral declarou que üté 5e

gunda ou terça feira aquela alta Corte de

Justiça deverá proclamar, oficiahnente, o

resultado do referendum.

Aviões Americanos
Passam Pelo Recife'

RECIFE, 9(OE). - 'Vá
rios quadrimot;ore� da Fo�'

ça Aêrea norte americ:i.na
passaram pela

.

ase Aúr.�u
do Recife, levando mate-

rlal belico das Nações Uni

das para o Gongo.
T�mbém viajavam a 0')1'

do dos aviões ·várlos che

fes militares das forças
da ONU.

OfSASl'RE EM PERNAMBUCO
RECIFE, 9 (OE.) - De

zessels pestjoas morre��u.'l

e outras :vinte sofreram fe

rimentos graves em éome
quencla de um choque �r.-

tre um caminhão de rom�

ros e um tr.em da reded-
fcrrm-:a do Nordeste n�'

municíPio Pernambuc."no
de Arcoverde.

Cigarros.
mortea

ADEN, 9 (BNS) - As

autoridades de Aden ater
ta.am a todos os habitan

tes dêste território para
que não se deixem sur

preender por cigarros por
teceres de poderosa cursa

explosiva, capazes de cau

Iltr' a mane ou rertmen

t,ôs graves.

lnJorma ,'�es chegadas a

esta c ídade dizem que
avtôes da República Arabe
-Unida estão lançando pa
cotes desses cigarros na re

gião fronteiriça defendida

pelos realistas a leste do
Yemen.

.'
0.4 Uma declaração oficial

. :Iqul emitida afirma que
"essas armas brutais, de

calejados assassinos", te
ram distrlbuidas entre tri-

cito General Pery coas

tant Belllaqua, não rea

lizou a projetada visita a

fronteira do Brasil, com o

Paraguai e aonvte, marca

da para as 7 horas do
manhã.

° G.eneral Bevllaqua de

veria Inspecionar unidades
militares subordinadas a�

2,.0 Exêrclto, naque'a ,.e

gtão mais adiou a viagem.
AIJ que se presu:r.e, a

decisão fOi tomada, em

virtude das ameaças de

greve ,em Cubatilo e outras

regiões da baixada snnti.:;
ta.

, :;-;"-�

causam

-TA{;- GRUZE'IR0'G0'SlJL-71{/b·WI(/';-�
o TEM P o IM_rol6,lcol

(S"'tae do Bo1etfm Geomcteorolóuico. ü
.... BBIZA8 NETTO. válida aEé da 2l,18 M. do

dia 10 de [aneíro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFI!:RI.
...A MS:DIA: 1006.5 mb; TEMPERATURA MI!:DIA
36.4° C; UMIDADE RELATIVA MeDIA: 62.4%;
PLUVIOSIDADE: 25: mms: Negativo - 12,5 mms :
Instavel - Grupos de nevoeiro cumular com precl- �
pltações (chuvas) esparsas - Tempo Mêdlo: zstevet I

explosivos
de

menta em Beihan, tendo no cuidadudosamente ela
venrtcaco que um entre torado. e estão preparando
caca quatro cigarros conu- urgencia panfletos
nha carga suncíente para -

mater ou rcrtr gravemente
a pessoa que os Jumur,
ainda que à vista desar
mada parMam idênticos ao

produto comum. Prelimi
na: mente, as autoridades
aconsc t Iam a popuraçâo
a desrceer-se de qualquer
cigarro que parece pesar
mais do que o comum. O,;
têcnicos acham que tanto
o explosivo. quanto o de
tonador foram cotocacos
no cigarro durante a fa

bricação, O que Indica pln-

chek. ° Senador goínnc
rar-se-á acompanhar eo

esposa e filha alem dos
61"s. Israel Pinheiro, Jo;;é
Maria Alkimin, Ciro curus
e Coronel Vilermando Si;-

Congresso
de Medecina
EmSão Paulo
SÃO PAULO, 9 (OE)" - O

Govêrno Estadual já d�
terminou ii verba de 8 mi
lhões de cruzeiros para
atender as despesas ao 5°

Congresso Pan-Americano
de Medicina do Trabalho,
a reallz:lr-se nesta capital.
O certame ê promovido pe
la seccão brasileira Oa

União Âmerlcana de Medi
cina do Trabalho.

RIO, 9 (OE) _ A forte
onda de calõr que assóla a

Guanabara esta causándo

CALOR CAUSA MORTES
NA' GUANABARA

varias vit,lmas.
casos de Insolação foram

registrados nos postos de

Pronto Socôrro. A tempe-

Diversos

ratura atingiu no dia pa.;
sado a POu(;O mênos de 39
gráus a sômbra. Segundo
as previsôe,-s do orgão têc
nico do Ministério da Agri
cultura o calõr ainda hoje
será mais intenso.

Notícias da Capital Federal
A demora decorre da r�,;

ta de placas encom21:d;�
das pe'a municipalidade,

..

Varias pessoas.

Defeito nas iDstala�ões 8létri�as provo�a. iocendio
no maior edificio do monde: !em �hamas o Empire 8tate

Mais de 370 mortos
L Id "II BRASILIA, 9 (OE.) -

em eopo VI e A'REA PORTUA'RIA DO RECIFE ,. �:��!':!.�� �:'b�:2:�I:':
LEOPOLD VILLE , 9 cO ESTADO) INTERDITADA.. olas ocupad., po' [une'o· BRASILIA, 9 (OE.)

- Informou-se nesta cap�tal que se trava RECIFE, 9 (OEl - Tôda· quando se diris:ia de Natal �ârlos. �st:�;�ct;:t:g����a�OI�I�I�
uma guerra tribal em grande escala no �It:��� ��I:tua��r����nte�; :ent��rta�::��a/ :;ceou::� BRASILIA, 9 (OE.) lnhã nesta capita�, de�r>:lsul da província de Katanga. Guerra rm face ao aclden- violentamente contra o SOTent.e. na segunda quin do parti�par da reuni �� do.s. finais do referendum na Guanabal':lte ocorrido com .0 petrQ-' cáis, r')mpendo-se um do.,; zena deste li': ê que a pr,;: do Conselho de Ministro'�_Até agora, segwldo as infolmações, lelro 1)nn:lmenhlJ "Mur":- tanques. O mar foi 11U11- fiwra iniclar1 o emCfac;l� Agual:c!õl.ra li;! capital f" sâo OS seguintes:
pereceram na luta majs ele :170 indígenas Trocs-Slogan", 'que chCI;;1;u dado de uma call"�3.d:t,.de mento de veiç:ul,os do DI,!' dera! a l-ll'oclamação .Jfi(:l NÃO _ 768 mil 143
d

- �'. � a êste.JpO"rto rebocado Cin gasolina pondu eqtppcl":gu ,tnto FcdC'lal, aI dos resultados do ,l)1":,,Ii., .,

:e;i,t., ��,.� :���. ..,( �

I r, ---;,;: __ 1ace de ter �1nâa ilV;l.t:�,tOdO
o c�us'.

-' • , � . ,,,,1t.-}"tt1�jJi.�1� :-,;-.. :�.. t��.��_t_;.. _Ci.�
de

QOmi���,__�'.'.. ,
.. _

�"�_ i:lllVi - �a
_

mü 1��
_"""''--_.....'''''...��mX�;:'''�4.vI.JKa-fsiH .{_r?-���� ,� _ -" �� ...-;:�"?9Jf;.;,�.-s""*,..t!l.? �. -
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J. K. SEGUIU
Para lisbôa

:�: !��7:tiv: �O���:i�����: RIO, 9 (OEl - Seguirá
de que êsses cigarros pos- �;:a��;i�us���i�oLiS���its�

Astrônomos norte-americanos do Observatório DeorbOrll, sam ser ccntmbanceecos
do Estado de Illinois, aceleram os preparativos para unia para a Federação Arabe

nova erll em que a astronomia contará com nôvo e pode- do Sul ou para Aden.

rosa auxiliar de pesquisa espacial: a televisão. O glgal.- Prossegue fi. declaração
tesco telescópio da tato, cujas lentes contam mais de esclarecendo que técnicos

100 anos, está sendo "daplado para ser operado em çom- em explosivos examinaram

binacão com modema aparelh'lgem de TV, a qual virá com ratos-x os pacotes de

-prop�rcjollar transmissão simultânea dQ que é pezscru- cj:g:an:os, encontrados em

,tadp no e.'lPQCo... 4tTotl.e" ec telescópio,_ Stlgs�i,ui1ido, .b�r de UUl yemenita fe

:Q'���""-"o de .ry:velaçãn .tot..1Jiêa;·�o que procurou- tratâ-

DOPS 2" Exercito alerta:
Greve em Cubatão . o S;�,;:a��'A�'���) ;

S. PAULO, 9 (OEl, stoíIdade de deüearac-c prestadas à. imprensa !l"'�O a Barros vlajnrá para Be!o

° Departamento de O�- de urra greve na U;:;i<1a Delegado Rocha da dclr.- Horizonte 11') dia 11, para

dem Política Social aer- de cubatêo.
.

gacia de Ordern socí.ü, parficípar do forum poli-
Conforme ínroemacoes empregados e empr-egadcH'!"s tlc� _promo."ld� pela Ai}-

daquele Importante setor sociaçao Míneira de Ir�:-.
d.everão manter esta -cr- prensa e, .Pe.la Feder�ç�o
de mesa redonda, na qunl dus. Indústrias de Minas

serão discutidos os proote Gerais. Outro conferencl.s-
mas dos trabalhado�es eh �u:�raába�,G;:;;:sad��c:.�
qu��ap���l�, 9 (OE).

da.

BRASILIA,9 (O ESTADO) - Com o Comandante do 2. Ex" --------

explicando o perigo que
envolve essa arma cns
simulada.

Nova Máquina de Lavar
Também Passa a Roupa

Uma companhia de Dal

Ias, nos L." caces Unidos,
apertelçou urna nova má

quina auto.náttca quefava,
enxáguas seca e passa pe

ças de rouJ�,J:��1 menos� À�
um minuto. A roupa é mo

lhada tntetramonte na cã-

mente para que possa ser

passada a lerro em dispo
sitivo especial. que também
a dobra quando 'sé í da má
quina, A primeira destas

re.vo(llucjQmi�!_h.l.s maquinas
de 'lavar roi lançada no

me.cado em julha deste
ano. havendo numerosas

encomendas pa;;l grandes
hotéis e hcspítats. Na fo

to. um operárjo (em ci
ma) coloca a roupa na es

teira transportadora que
a levará às diversas cê-na

ras: em baixo, um enge
nheiro inspeciona a gigan
tesca máquina.

mara de lavar por meio de

jatos de água e detergen
te a alta »ressêo. Na câ
mara de enxaguar proces
sa-se a lavagem com agua
llmpa seguindo-se a seca

gem no compartimento es

peciaL Finalmente, a rou

pa é umedecida iigeira-

Marilimos: grev,f! entra
no seu 21" dia

RIO: 9 (OE) - Deverá cante nacionaL Enquant.o,
se realizar hoje uma reu- isso prossegue a gre'Ve dos

njão dos Ministros da Via- oficiais de nautica e de

ção, Marinj"la e Trabalho, maquinas e comissârlo.s de

para concluir os estud'lS

sobre o deCl'eto que trat.a bordo da marinha 111')["

da hierarquia s;,tlarlal e cante, ja nJ 200 dia de du

funcionai na marinha mc:'- raçãl).

Resultados Finais da Guanabara
BRASI'LIA,9 (0 ESTADO) - Lo

go após o envio dos mapas pelos tribunais
regionais o Tribunal �uperior EleitoraJ
vai proclamar, possívelmente sábado o re

sultado do plebiscito de domingo e';' to, \0
o país.

Nos principais centros do país a apu
ração já está concluida esperando-se ape
nas a chegada de mapas de localidades
mais distantes. I

Rio, 9 (O ESTADO) - Os resulta ..

votos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE
sr Wolmo: l, fi:l0 de Souza
:-;rta AI1r1il' R·JsiJ.
l11::.r::oo F( t,"'ii DzLmbert F:lizdo

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

fs:"a 'de !nnba "Unidos
da CoiGnlnha"

Flcri::nór(.l,:-; 110' t"cont(' a c,rnovais terr.�e P!'o

jt'lodo S(jl !' 1''''lldra n'l cune\'rt., nocicnc.1 C';m um

ç.,I,,(,v,,1 ",)I�" .(",('1,-, (IUt se caractclizo pelJ bel�z."
(!' 111�, t 1_" de Sr_rnbo sc!mprc bem cO.Jrdenddas ·2

.. I t! I" C,ll'l ,j ...Jic'(da�, que I'ldes f.;S (ln')$

,li � ... c, �rhLLr' trabalhes poro que l)

11,,':0 r:_ 11,1\",1 c_r,tlr,�!C a d�sfl'utor do ;or90 ç'jnc2i'o

'"III çJ" (l em '.ulr> �'5t,::dOs da h,deroc;o::>. Esws E-.

)'1 I � ar! U:J viuu de nossa ç,ltnte humiki.,;

'1'1 1-'I.;Jje,��à.J, ç::, '�'/f'nmçJ e tena::idoG.e tUr)
rI, .1' � ('-m um ún'cv objctivo agradar e e:'lgrond',,-
'1 \ -',<.!:J Il�'i. 1t10'.,j o co: naval oe naSS8 terra. Estes

n1 ,t,y:s 1;:.I::s quai:; na efeméride de hoje nos

�"nt'In'I'> (, 'Julh__:-i. -, pil�tc qUe assinala o transcurs,

,r r ri" C!,') (nl\'� I'orie de um<l esc,.I.J ainda jovem,
Iro '!U( jú'�c impõs 00 nosso corn:Jval, trata �:. 0:1

! ,;, i, d. S ... rY'b(J Un:d 5 da Cclonillh.:.; que tem a d,

'ti, e , I'I� ri óvrl Rr,d,-I�a Silv:l, O pClpular Daseó

[Ilviamv, po:' cco,;jõo de tõo auspiciosa cat:J, {''J

S' II I" "., .i\) em% t,',Ja o Diretoria os noss":.

"111,;' I, "Id, > c r" v t.s p�da eSlo 10\.,1-.1 e:;cclo 11(:',

\ I. , I' ", I �l .:.p'·"�cnle com O me-'.mo de -

r'I',Ln t:) II'" .... opi'e'(�nt, LI no carnaval anterior

I CI ÔnlCa Muderna !
I' 50r lu'z po.�oJd ---,-

p';\lCO a fflstado do centro,
cm \l�ll cf'mitério ,en<.:')'õ.-
1:'3-�e aeguém. AI�l.lt'l:1

() II' �:'J �!,�'; nr'a quI' outr'1ta pa:·tira ",,'1

r Vl'! !l' l('r 11' �\I� ('ompallll;a, J:cstc '1U3

C:, 'IIr 'I lJe::) 1)01'10 dc a,(' m� I1J\,iO: ela, a sua com

c;"e :;�nt;(,;J':1.
n p'l ,'Wc 1'1 t"i,.' t";l- Ela que out:"o,'<J al'!�,-:,-

trmp (<]11 '(Im!]'n: ') V;! sua vida com a vo� c.o

�.:::' :1�II�VI;,n as ll���::�� ���o,os v�;::��.� �):�ro��:��
1', , ... ,'1 n (' _PO'!
él IiI! Em lud,1 1"1 Mas a �ua ,l'ma ,Iélrc

tl 'Tla, c:JI'inllo:;a. o a(l'J"!�
jl:J.nili'! diJ'!gf' t' gove]':1a'
"U.� HtoS.

THlf 1'1'.7AR nE

l.}:"fl', T'AI'!.TrnA

""Iii!

A :'1;>;1I11 "'I'rll-I,zul, ,:"",

n'" 1.1 IJI,n"'l 'W,> "\,

F':) {)!l' 'J IlIn�ll'O p,� �'

f .J JII'l '1'. :1 ])'11': ... f,l' '-( l�l.i l::ng... ::h
"tó :(':''':e c p� r;a.
("':1' "1 ludo (:'a ale�;':l

ff"(';l�dnce.

t,11
I V II I.r",nC) lo'

P" ,r, l ',1;1' d, nu "1-
S: L

(> I' C'j"Jr;,. Ch�:') :»r- tr:�:t 7'" Y��'���"':);a,; �:'l;'�_
�_�l_ �r_,,_'_iP_'_H_"_;J:'O-::d_."_' _

Apartamen10S
em Camboriú

EDIFrcIO' CAMBORIU PALACE

I\p:ul:tnwnll)s di' 1-2-3 j(Jr�nitórl{),> para p!'onla

";:'""',-' i-"\!���.���,
...."

Ü b (A.DO _..;; IJ M.J(� ",ntl� l)\.lJ I'J ..Jc ;).t:o '-,atQri!nf.l
.. _�- __ .,-, .. _, ..

Sociais
. c�,\� U(.._..._�

------------------�------------------

"* � t5 AAo.s. de Rosa Maria
Dia 9 de levereso "A, Noite do Pierrot"

o cnnr-ir
vai ��'J.\'rt"o bonito snmc.t

eauçúc de Alvin 8arb(),,�,
"Si Amór é Isto".

Em pI'! parntívo., o

casal D .. rto IM:lri'l ""'i-

n.u Cn rvn'lho pnrn o i,'

li�ado d� .'SUl 'filhinha xa r-.

1,.

3 - "Noit!' do Pi('I'I'Ot" o

que

nf(JJ'mo\d�'"
p.,!·�t

nuv:' .. \IS snlôl's <lo QIV'
It'I!(,(ll P:du('(; lIol('1 t,

e 1\I:mo";1 d('r(ra�
, t:i :t ,':11'1") do ,(._

�A:l)))Jo !l. Gil, ·.!ilr.'

'lll' d') /1011'1 (':'1

['lO.

() �'l J):I!jro e I' -

1": ntl' ("\,·:('1,1 N:�lon 'fl!.I
DrJ.]' Ci1'TfJll, rlf"h"u
sua It!xlj(),�a !lI <11, .. ", U"I

g"upo I'!r nmll�1�
11'::'0 il'ro·m:l.l do ') ':1

�:11:.rrm, fai 1'l",1(];1 a !1:S,

!j - (1" n(l'r:�declm"'1:":,�
�:;� D!reto)'f'� ela U('l::�
pelos vetos de f; l!cit'!,�,., ....�

verteu a

c 1 I�J-.�2 d1:H\". o Sf't',.Ct'

An'õn:o Dano a.

L :.cei ma i" na -rs..

dênc.c do -cnno (- senil",' \

Al{io 'fLd:1J note, sua fi_
!iu R'}!"!l Mal'i:l., recep-te
creria (·O:1vi(l.\do,> para »U:l

fl')<ta UI' JS ano'. Estl!',I')�

Fomos

!} -- NU1'U !Jr')mOC'�I:' fi I

S, " ':I::a clt.' E'iu('a(!n�l (;.1
r !:'r'é) c 13(''' ;-",r ') dn R·

tMi:!. da Ull�v(,l'.�i(]ndl' (i('
S:!l::1 C:\':1I';n) ter "li'J"
f'�� p'-h"m",; (Hl;� 25 :::1 ,�

27, no Tc;lln Ah';I't!.;,
('., ••.. ):(' 3. ,:,p:c':ent:-t"i,')
d'� (')""li.'! Un;·.'n:-<;tforJo�.

Amonll1. no ("rH'
S;''l J'C-''; a. e:>:'bir50 dr) f .. -

bl1'o�'l ["me "A N'lltC''', em

PJ'e-c�t�'é!a, pr'."ll1oçàn (/1

soc.crtaoc Pnín an-as.

erre-i.ar II Cir�uhl'}do na. f"-

dndl' de Curltih':., a d.'

gnrnc Tânia Helena I<�::I

lho.

dt Santa, Cajal'ina, dl:viàn

1l 'lu 1<1:;.-
[',:1- (':':"1""

;;,� :n���;'�t�l'\r!��n��:, C'�:"I�
Arlmini·,tl':)!iva, apl':1�:id'l.
p'rn as 10 hotos elo d'a 14-
dI'- Ütnl':reJ de ]1'163 na.::!

t'''farma Parcial de.
'

;,t;n

pré,jio c depó�ito, IOC:1:17a
do� à rua Bocaiu;a n. 611

nc::ta Capital, ('om' as �f.'�
gUlntes e"p�cific:\ções:

1 - Dpmoj!(';}.o dt' tl',;�
paredes internas.

2 - Suosti1ni� o re�o�':)
interno de d-úis salões e
um qUll'i-o.

3 -- C:llocar \l:lJa po;'; 1

interna no WC e' fe..:I:I' r
a �xterna ond(' será colo
cado uma jlne'a de ma
dt'í:'n de flori]

;:;;;�n:�:I:,j;\��n�, �,:::,:;'�
;��i��ri�I�)el���nl�l' ;:n�l;:��;,�

5 - Colocar Sr is po: �3.S
llo:.a,;.

12 O nio 'll"llJS fl"-

cuttdo C, I O ... F -tmd '.,I·-

1';17. rl"'Jnl,,··('u r-m

de '15 unos nn cidadl-' 11:'

It'l,ihi.

FUNG10NJ\M�NTO _ zrn

bn -a a equipameuro no-os

sárjc ao ruucrounmento uo
T("�I:l!' seta _1 utto c'.)mnjp
:>:0, ,a too-Ia dI' SU) opera
cão é re'anvamcnte ,;i:"!

plr-s. tnn sinal de tc'r-vi-

5:W. r::i.diQ ou tereron- (jl'"
se origine de urun e,>IT!(,,'1
nll\ Ir .1':1 II) é r-cebtcro uc
lo TC.:�t;,1 ampüudc

lar;flo receptora 13). COmo

as ondas da FM viaja II

c m Itnh a rela, nào sC�l:i:)
do a curvatura da ter-a.

e:n, só podem ser r�;'--h,

da,> em d stánc.as 'i!ll:�:!

dns. O Trlst ar -upera r sta

�ifó!lc!ad�. O seténte Sf'-

13

rú ninda US:lc!'J para

da]' o.'; efeitos ela
sobre os Vi i�1l10�

b'" h j' 'lln cb (�:l.�'J O�!'ac
C'rr:l-:�i) li':,I1-o 1\'11 ra) Im!'

Lt' , do ('olt,.io d; �':t
�,l!l)�Jl�O dr' Za:r:C Ll'm'J,'; "

E'lc(J!) C,l'·d.'Hl X �Vli'l'
b:du pl·,·I}Óll') na Cnl dr,li
M 'IOPOJ!Ii'HJ:l:,

14 - Dls('utir1o� Illl'�(\.�

do "SO(·;: ,y" num Volk�w;-,
':' n :UIl 1'(' '.). (.'om' V!OI"if) c'

l':�.i!Ul'. f :;dalll "crcnal;·. "11
b:u,'ro l'hir da C:dad'

,

�.�, "'1- ('M/::���i� "��{'�:'n: ���
lo nus Radlos c TV (lo
J\. J. ",1(''-'1)11 oniem a Il'Jti
.'!a cidade para uma :�m-

\!)ürnd:,.

� .

IMPORTANTE _ No Iuta

ro :1S aplicações do T�!"I�\I'
serão imensas. Uma j)"i

;;::� :]il;�:�t��tr::I;�i!�a j:
tetevisào :I I'eg Õ�'" Oll(!C' .1

-ecepeão normal nJ') C
nce-tvc Dêsse mudo 1}0-

vas o.pal'tunid;\des �d!;,'ll
.cjcna:s serão :,,,tend!:i_1_, :t

a.ee Icnginqun s c

habrtenía« ,�e' L:)l'll:i(aO
bEm infJl'llladJs.

RECORDE DE VELOCI
DADE - O capitão Lauto;
K'erk It_"qucnlal � o Te
ncnlt Robert, CI'ufton, (Lt
8:1,·2 ACrO j_'(aval rio P:I'll

I'lll Mal'ylflnd, OS',:!])"
!·t:·::nlo Il!nh'

n:JVo rrcorde dI'! '1:'!0" ,'�_
(!. em hellcóptNO.
3�:J,!l!lO km paI' /,01'0.
pi�.otalldo um Sikorsky H5
S-2 os dois oficiais no! te
am�r!(' nJs se tornar�;"'J
o, p!': r eh'os avlndor.�.i n:l
mundo fi uJtrapas�ar :';22
qui'ometros por 1100'a , 'n

helicóP1el'O.

1.•

2,30 111 e c:Jlo('ar duas j'J,)!'
til.� 11\)'1:IS.

13 - Pintlll'U a cal n,�,

Pill'cdes e oleo nns esqll':
dl'illB.

H Vidros na,; jallf'l�S
que forem co'ocudas c ::t'
gUllll que estJvel·er. d:1n'
fiondos.

I � L:mpeza nos pi:;;s
e vidros,

16 - O piso do WC. �e

rã de lllflterlnl cerâlll]"o.

Divisão de Mnterhl
OllJ fi d{) jonciro de I!lOl

Josê FOltkamp
Dlr'ptat'

�-OIfjJi.i&1
\

•

El-" .uOI _-'OPuo _I i
�i'04'.W

o,uoU'OI

_:"', I
.

�.":\(�I.P'.P!3!IQ"d I �
I

-

ml1n�r��I::'Ji�t��S:���:fI Industrial de Flo�ianópol:s CC __
. _.....----'-1

ES:,lr:i aberta. "partir d� di:1 15 de .janeim próxim'J
até '0 dia 28 de fevereiro, a matricula 1):11':1 a 21\. 311 e 4"

Séries d'l Ginásio Industrial e 2n Série dI) Curso Técni\!'),
bcm CO'l�o pal'u os repetentes da pi Sé:le do Ginásio ln

c!ustrial e d_) 1" Série do Curso Técnico.
I!;\!- HIPóTESE ALGUMA SERÃO ACEITOS RZQUE

RftmNTos DE MATRíCULA APÓS 28 UE FEVEREIR(.)
MOACIR BENV'i:NUTTI

DIRETOR

17110-

FUTURO - O j:l1'llnl Jo
futUrO p�r::r:i muito bl:1ll

assumir um forl ato u�e

agora desc0nhfc1do, p:'oje
tado numa gl'ande teh ':!::
j(>!::lvi�ãn na parede. CUl::

n:Jlícia� f' foto'!;l'afi9S 1:1'0

��olencI7 de todo o m'l;;_;:10
a m, :lida que ,Ti falo,:; 1·-

qu� aux!llarla em OllÓ"J
umn, me llor compreb1�:i.)
entre o� povos.
A c:>I::�,,·tul'a ln�IOc:) de

d2Sa�ll'e; e flcldentes po

dCl'ln resultu �' op� rRI1';e:;
mais_bem ccnC:Jtenada� (l�

�alvam311to. O nlrunc", ('Jl'

��� f��:;�odts�::��do,;qU�r:��
ciClltl��)s. e tOl'nar'a ,,1,1'1

dial g:aeas ao 11,;('1 dl"Y�',
I�t:.r.

Há ainda, numerOSU:;

_"cmp:cs de qU? podera II'

prc;i:;üntar ê! TLl!:I�r 110 !H

tu-ro, COlllê! a t!'OCCl ri" in

fOrlll:1ÇOfS (' ('Ol1hecl r ,'H
te, en!rc m"di('ol; ôe ,.,;�,

ri::-s ('ontilll \lI �s, a QUe !'('

�ultt'ri(l n:1 S;\:\';H:.10 ,:c'
:n'I:':>s l':rl:1�, (' "cl 'TI\�O
d" Tr:- !)J(!:''':i nl! .il'

.1 \'ldH (lh· lHlm:'ll;�ade � o

OU\',oo C'J lllUllc!1l mil-:;)
mai_o do (l11, qualquer' :l,I
tro 1110:0 e cO'luni{':tl':I.)
ja cr:ado

""lU9S"O·
20-1-63

Em

$ileiro en'a ele 45',

6 - }<'url'ar eum t:"""��
,

���� .�3�g�;.iS��C (�un�!�;;�);
Al""r<l.r )0 cm �._

P�OX!"3Ôalllentc p a �<;:lr
1"11 "lSIl':l tle (''')llCrrl;) :.10

gro e coloc::tr tacos de :l1l
deira de lei em dois sala, s
c um quarlo.

8. - Calr;ada" em v:JI�:1
d:l pr�dlo com ao cm ct�
];Jl'gurn de concreto ma-

------

gro e revestida. de clrncl';-
t6 e areia, dcsempenaoCl _..

!'.'!l - Colocar grad� d�

R'4
'

ferro de 50 x 50 em .." ._-

F. t d 40'"
-

�
10 - Colocar Clllh� oe Im $ •

:p��s ��rt.i; ::I��;;c!�O:,:�S. 11 ;, !;� �:l li ;l. , �o1:n�� e. condJ.!tores em to, camiG!lN, tt OUII�

_�:<'vRMAÇOESJ\TJ'� OTJ\JO'como inrorpnl':1dol' :\ 'fj:j';!'/,'lIV:)1 rln1��n���:q"" OH' ,lo' '.
tI!oCH.l.Vl

"

eng, B,!':DUeçHL NO OSCAR PAL�EHOTEL.·
"" ,

TRANSMISSOR
novo aparelha ll'3nsmis." l'
Que pera:l!!. as tropa,; 10
"[orne" trfln'mitil' cal't,'s

mapas e outros docum,'''l-
to.� flnlre qUaz't{'IS gC'I"

rais, foi aperf( Içando op.io

Corpo de 81nalei]'Os do l::
xérc,to elos Estados Ull;dll.�

. O apal'rJl1O '1isI,O na fc:'J

j
sendo op! "ado par doi� [u
zilcll'os llortl' :t"l�erl{'nr,'Js

. ��all'á�0��li�;��10Jj��� par!�.

r:

UNIVERSiDADE DE STA. CATt-.RINA

fl:partam':lifo G� A�ministqcã9
Central

DIVISt.O DE MATER!A!.

Concorrência Administrativa 11. 1 53
PWDosta para o dia 14 de
janeiro de 1963.
I o I)jl'�t'Jl' Ja Divisão ri" 12 _ L('l'flnt�r '.) t('lha-
M�l{'rlal dn. Universi:l"lde elo do dr'prisJto ao lado

ro'>m ncont:!cendo, O;_:lr�

da ecnt',bulção da Indt'l �

trla ': flulapoç3s, Sl'II,IJ

que em ,ju!h'.) d&f;I:! :In'),
e.-sa

'

contl'ibui{':lo
a 50',;, do p( 50 C 60'.

vo.!:}r eu cada ',p!culo.

GRAÇAS
Agl;adel,lo a Nossa Senho

ra Aparecida, uma graça
alcançada. Dezollna Zani
'ni Mariot,

o SOIlF&' PERFBl'O
ReprSSf:ntantes poro o..Estado- d Sa" CoM 'no

Elysio D, Silva - RepreSoiltltações ruo Cri<;pim
Mi·to 22 Fune 3119 - Flol'ionó�olis - se

('on.�equtncia po;;sível
II,':) d(' 'Tclstar " a cr;a(;o:o
d, um idiê!ma unh'crs,)1, o

AVISO

Aos Alunos da Escola Induslrial

de FlofÍ"anópalis

no segunda·
ca� dc autopf"t;;ls q1le P":)-

(1\1 \lJ llnh r]2.100
f:iI)l';c:1'> dl Vl)!('U!O!-: j �;-..:'

t:'atores � 12 ti'! mã'qu:T:t<;
1,:ldov:Õrlas. São eias )'e�

ponsrltveis p"''') filio in(l;("
de ll"lclon:Jlizaç§:) dos v;]-

cu:o" prOduzidOs n:l Pan,

Indústrias de

Alllopl!ças
Existem atualn'ente

PIU", cer;" de 1,342 !'.:ibr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FlO/J/ANÕPfJUg. ITAJA/ JmNV/lE.

Movimento Estatístico da Biblioteca
i

CUfllTlf!,A, PAflI/NIl3/J1( {;lttlT(Jf; • tifO

. Pública Municipal "Barreiros Filno" •••ma�IIII••
NO P��O��z����gE ��N�I:� A 31 I me - CRUZ�IRO do SUL

I UMPkf (J/tr;' �,f Z(.1t;E/If

,lh,\...l:.liv\ !'A!..:III'>II'

o o
Um nova método de fa

bricação de pneus para vet
cujos pesados, que reduz

sensivelmente o calor nu

rodagem e aumente li. dura

biUdade acaba de ser reve

lado pela Goodyear Inter

nacjonaj. Desenvoivldo e

testado, durante mais de

dois anos, pela Ooodvcar
Tire & Rubber Company, o

mencionado sistema utili
za dois compostos de cor

racha, diferentes c separa-

QUARTOS
Com ou Sem Pensão.
R. zsseves Junto-. �4

I �

IdP.O�>dUW ,�w! ela t�,� !p�� 11
(o novo processo permite perigosa.
uuuõmerrezom pelo menos

5 por cento a mais, dtmt
nutrido de 25 graus em ca

Ior, Q. malar inimigo dos

grandes pneumáticos. E
mais os testes demonstra
t.am caoccsdece 1 vezes

malar em suportar a pres
são e torção em alta velo
cidade, nas longas opera
ções de transporte.

Equipamentos cspecnus
pnJ(.,\ produção comercial
do novo pneu têm sido íns

talados cm todas as fabrt-

cas dn Goodyear nos zsta- o Presidente nugn B.

dos Unidos c Canadá, espe
rando-se que o mCS'110 o

corra. em l"E"lação a outras
do exterior, em rutnro pró-

Brown, da Primeira Prcsl

dência da Igreja de Jes\1F;

Cristo dos Santos dos Ulti

mas Dias, chegará u PÔI'tO

Alegre no dia 14 de janeiro
e seguira ti Curitiba no dia

15 para runllznr conrerên-

xtmo.

FUNCIONAMENTO. A Biblioteca funcionou 289
d'i.as úteis, deixando de t;abalhar 76 dias (domingos e

feriados).

rem �e�oN���Ed��:�/U�u��n;�S!�s;.6f;r;�r��· m�a:;�.: ---------------
c�ntos e vinte e seis) cor:<;ulentes, OS',Úm distribuído:;

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

__ Julho
Agôsto
Se (inbro
Outubro
Novembro.
Dezembro

TOTAL.

150
190
235
·411
438
359
232
440
313
360
256
246

3.626

Diª 10 de Janeiro - As
20,30 �oras

No Teatro mvaro �e r,õfYJI�o
GRANDE "SHOW" ARTISTICO

Cantnndo Para o D'stinta Plat€ia Flor1onopolitona

ZEZE' GONZAGb

MA'ReIO IVENS

PREFERENCIAS: Dêsse total 1.763 pessoas con

sultal'amLlVROS; - 1.813 'PessoaS preferiram a lei
tura de REVISTAS e 152 pessQOS limHorom,.;;e a 1€1'
JORNAIS.

NORMA SUELY

Acompanhados 00 Violão por \'f"ri:1h;;. Falcão

Nomes que Dispe�sam Comentários e

Propaganda�
ME'DIAS: A médio mensal de consultas foi de

302 e a médio diório foi de 12.5.
.,

AClRVO: O estóque da B'ibJictec:l em 31 de De

zembro de .1962 é o seguinte:

OBRAS GERAIS 2.746
ROMANCES 1.100
DIDNTICOS 630
DICIONNRIOS 33
INFANTIS 200
COLETANEAS 253

TOTAL 4.962

JIPE �u PICK·UP
Compra"'Se, ano 1951 em diante.

FONE 24 - 13

Tocos. Pai", aO Teatro Alvol'o de Carvalho, Nc

D:o 10 às 20.30 horas.

Entrados à venda no pOl·torio do Teatrl3o.

o fiJ'. ME�er ,CINf RIU - HfiJ[ - as 5 r. � �6ras-UWIllO �:a
A ,�m,LCd��,!�nh" I gW!I;tiij�iMta .J.::n�;;,J,'

� -

lo-A l ....nOlle C,lllos Ro UN;h'O'

S;
'">--

belt:l Mavcl pua o Calgo.. :/;"/r:"
'de dllCtol lJ. DIICtOII>! do,,;

'�-::;::
DO

�

f/f/I'Pe't/ ._:'"
Se vlçtl� E� .. eCja,1S (11 Sc- I'�'}; LIVRO

l/l.'
'

(Ietalla � Ine:';,lvelmcnte
1

ç

CE ,J O/IPC�-...r.:�
���tadl�c '�:�:,\��tl ci::� �� ,'��� �n;����!J� .�ii.áí���.
von.ade rlll realIzar os prl"J 'Ii=�!!!���j::::lgTnlllas ítV,llllildos pelo 00 ..

;i:lrn�gl���lIl�;;��.��IU no Se�or
O l::ngenllCir')-Agl"ôn:JIllO,

CJ.r]ol> R,Jb'wto MI'ycr. e um

(jUS v,lIiosus a\lxiliares do
Secl ctirio da Ar;ritllltura
qlll' no ,1]'.)111011;) executa
';I 'rYJ:itit';J_ ;,�,'r:ll'l.a do 00\'('1"
no Cel:so R.'llw:s nas linhas
de UllI Piano da Solfm,; ori�

enlado P�I;,> objetivos d ...
Meln cI(' Ehp:lO<..llo Econô
mil'a.

No eSfol"(:o de ajustamer..
t'J da Sceretaria tia Agricul
tura a') CS:]UCIll.l cla Lei

EIS,adual 1.351, LCOI'gani
/.ada a S('('l"ctaria ela Agri
cultura). c ,\inda na execu

ção de progr;unas re.'acio
nados com c. CS[ô,ço d", pro
duçã') de alimento, o (;ngc
nhcil'o-agl'onQl1lO Carlos Ro·
i)C!"ro MaYI'l". ê e continua H

ser U:ll t.éenic:) di;l eme dos
bons técnic':ls que cxei'cem
:ltlvidnces r,gronOllJiC'as cm

Sanl:l Calarlml:

cta., nessas duas cidades c

examinai' ,Js programas a

tuais da Igreja aqui no Bra

�II, onde presentemente es

tão sendo Investidos ma

Is de CrS 4: bilhões a 11m

grande programa . de cons

trução
A ímpurzmoin dó. visita

de Prcstdente Brown é Indi

cada pelo crescimento da

Igreja de Jesús Cristo dos

Santos dos Ultimas Dias)

nouumdc como tmuuém a

qui no Brasil. C, Presidente
Brown vem fazer mspecêa
do programa de construção.
do programa rntsetonános
de construção e dos mtssto
nados de tempo integral
A Igreja Mórmon planeja

construir umas 300 capelas
nos próxtrnos dez anos na

América do Sul. 50 dessas

capelas estarão no Brasil
ccntrtoútnoo do mundo in

teiro mnis de Crg 4 bilhõca.

E!>te j)reccncntc :será feito

através de um único pro

�mma cip "Missbnários de

construção" os quai!; serão

..

iesucnsavots pela rápid"
ccnstrucão das capelas ('

outros edtrícíos no Brasil c.
em tôttc parte da Amérlf':l
do sin. O,; o-tsstouúnos dr

conv..ucão S;10 membros
brnsucrros c'a Igejn que
votuutàríamcnte traba
lham dois B.nos sem re<:0111-

pensa. Já existem capelas
completadas no Bl'a.�iJ em

São Paulo, Londrina. Pórtu

Alegre. Campinas c C!l1 ou..
tras cidacle_; como Rio de'

Janeiro. Belo Hu.Izonta, .'\

rat nquura. cunuuc. Isso
também inclue mais 4 para
a crdaoe de São Paulo plane
jadas as que serão construi

ztnn Cnrd Young em .sult. Também existem qun
Lr.cc \.:a,y. vcnou a-) cáua- 400 mtssíouártos escolhidos
ç6, pnm serv» na Milícia de tôda p.ute do mundo
Canndense. �cl'"il1d() atém- trabnlhnndc aqui no Bra
mal" P:lI' .trcs anos. Em sil -itmlos ('U111 os mlssioná-
1f)2l foi ad.ultido na aceto- rtcs brnvílciros. O Preaíden
elude de A:i\'Og.Hlos rio 1\'- te B['o\\'1'I estará cem êstee
bel in, cunrdô. seis anos paru dar Impulsn ü Igreja
lllllls ta rue mudou para OS

E-1;Hlos U!ll(lo� e r Jj c.uuí
Ildu na Sur-n-dadc de novo

gaüus ele Utah. onde con

r tuuou p.ntlcalldo dlreit.o

por mal" 1;; anos. Foi ue- 3-l!> I carrro Moinhos de Ven
";1':11,,((0 coorm-nanor de to- bt cnr PÕ:w All'(l"l'e, e em

tios os ;.;oldadJi:i ela Igr-eja 15 de j;rnr�;ro em Curitiba
cu.unto >I SC\{Und,1 Guerr-a 11:1 capeta da êvcnrdn Igua
Mundial c regressou delYJis (_'Ú- u? H60 i1s 19,30 noras.
:\ Ig.at errn como Prcsiden- Todos ('sU') convtcncoe pa
te ela Mbo.;:b Brrtántrn. Vai ra csstsurem.
[:;11(10 al)� E;�i:lIj�:s Unidos O Pl'c�iO\'I�'e Brown esta
p.ua cuan.cr na Unlverst- rã ,l(\omp:'lnh:'c!o de Prcsí
d ..de ele Bri' Inun Young cm dcrnr-Fmn B Pnuls-m. a

r'rcvn. Ut,.11. fui .('}1.1mndo. tua! prosíd-ntc da Missão
H ser a,,"t�'l"nte de qU01'U:11 Bl"a-t:eirn do Bill há um a

das apõetoros em 1953 c ter nó,"c meto; c du Prcstôente
nmH:>J' tCJll rl.ls dot:e npôsto_ A, T.lw.'l(].·JIi') "nttlc, vindo

los C)ll 10:'\'3. NO nno p:ls.sa- d:J i\-IOfp"ldC'1,. U:'II�\lai, on·
do foi ddi:,:'nado

.

i'egllllCki de' PFeseiltéwcnl(' se acha
c'Jn,.olhelru aQ Pl'esiclenLc'

- .

cstttbêlf'cidn' como pn!slderi
dn 19l'r�;"l. David O. M��· te mi�:;';('s :m!-õlll)Cr!

Kay.

das.

Rcligíoso, advogado. u-tu
tar. educador, Prcstucntc
Brown tem uma vida replo
ta de rcauzncões. Nasrtdo
na cidadu de Orangcr est.r

do de Utal·l. elll H!1:J. e,e
foi edueael)]" em Canadá c

nos E.'<tado':l Unidos. Scrviu
ell1 mi:;s10 I?arn n Ig:'ejn nn

In':!.latel"l":i (\\\l'anl,é u,i", a

nos e regressou aos Estado�
Unirias P:H'l cai<ar-sC' r.:0111

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

�ORQUÊ
------ ------- .-.�--, .. --.--_ .... _'._- -_._---------

REX-MARCAS i: PATENTES
Agente Oficial da Propriedade IndusJrial
�eg&8tro de marcas, patentes de Invençáo, nomes CC)

-.wrctais, titul08 de e.,tabelccfmento, insignias. frases d.
propaganda e ,uarca:' de e:tpl)rtaçào.

Rua Tenente SilveIra, 29 - I" andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

FLORIANÓPOLIS É_ �� _M_U�lcípIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELQ_S MUNICIPES

À UNIÃO 49,9·;'

AO ESTADO 43.S·'.

AO MUNICípIO S.5·'.
'-

o impôs10 arret:.adado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à POPulaçõo; em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpazo
Pública, AssistênCia Social, etc.

,

MUN1CleE

PA"A QUE TUA CIOADE MAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÔSTO COM PON'fUAI.IOAOI,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O ano de 1962 foi bas-
tante auspicioso para a

Fundação cmematoaraüca
arasretra. pois conseguiu
ampliar as suas anvídadee
e ter uma grande penetra
ção em território nacícnet
Entretanto a rejeição do
convento federal colocou a.

Fundação orante de uma

crise de tal gravidade, que
só poderá ser resolyida em

1963 com uma grande res

trição de seus serviços, ca

so novos r('cur�os não ve

nha ampará-Ia. 'Esse feno

I"' ..... � ., �f'''"lt�<10 da desva

lorização de nossa moeda.

A ceíeoracãc do convênio
entre o Govêrno do Estado

de São Paulo e a Fundação
possícunou ii C.nemateca o

desenvolvimento de suas a

tividades. O convento entre
a Universidade de São Pau

lo e a s'uncacãc, raxenco
com que já esteja sendo e

dificada a sua sace pr,H
sória na Cidade trníver:

tária, e em propcracâc
construção do seu p-imah
armazem p-ira conservaçã
de. filmes, t- outra rea.Iz ..

cão positiva. T'IT11bélll r

criação da Sociedade Am.

gos da Cinemateca. que ce

por rmaüdace auxntar n.
nanceiramenle a Fundação,
é ac-n ecn.

Entretanto, tód:

conquistas ver-se-ã" tota
mente prejudicadas a.é SE..

firmado o convento entre a

União e a Fundação. Após
a. rejeição do primei:o pro

jeto, que fora aprovado em

tôdaa as comts ões técntcaa
por que passar o Deputa
de Cunh .. Bueno. -onseguín
do a esstnat.úc dn maioria

dos deputados: federais, a

presentou r-ovo projeto, que
.se enconua no Início- de

sua transmissão na Oâmn-
"

Assim é que a reeüencao
da Cinemateca cm 1::iG2 .... -

vu!to, que anles eram ex

:lmivaruente d<.d;cadas aos

públicos carL,ca e paillls,a
no, at..mgf"!!.l agélra outora,

capitals. AL.rll ê que o Fe.

tlval d0 Cin\:ma
.

P Jlon�
aiém de s� Paulo, já foi
levado em [e u rl ....nZotl.

....... Curitiba e Santos, c que o

Festiv:li H.s�wr1a do Cmellh

Russo e Soviético foi rea·

llzado em POlto Alegre e

Belo Horizome.
Contando as manitesta

ções de grande vulto e a

distribuição regular de

filmes, a Cinemateca rea

lizou em 1962 mais de 700
sessões culturais, em terri
tório nacional, para cerca

de 200.000 espectadores, co-

laborou com mais de 100
entidades, a(,IOI:;.1I,",0 'tJ w

dades de 12 f'�tados, mais
o Distrito Federal.
NO EXT.l!.RJ--....'rl - No Ex

terbr, ,1 Cinpm:l.teca �rasi-

lelra colaborou com o· Mu
seu de Arte Moderna de Ca

racas, prestou flervlt;!os à

retrospectiva "AlberW Ca
valcanti", rea!izsd:t em Liep
zig, e à "Retrospectiva de

15 Anos de Cinema Latlno
Amertcano". realizada no

Chile.

CONFERENCIAS E EX

POSIÇõES - A difusão o

ral também foi grande: a

lem das apresentaçôes de

filmes consideradas de ro

tina, que montam a 116, a

Cinemateca promoveu 28
-onrerêoctas e 24 apresen

tações, encontrando-se en

tre os conrerenctstas persa
nalldades estrangeiras da

1m portancía de Nicolas

'rcnerkasscv. Alain Robbe
Grillet e Serigo Iutkevítch.
Entre as exposições realí-

zadas pela Cinemateca ne
no conjunto), destacam-se

"Cártazes Poloneses cie Ci

nema", montada em S, Pau

lo, Belo Horizonte e Curiti

ba, e várias sõbre Cinema e

rntancía'' em S. Paulo, Ma
rüía e Porto Alegre.
PUBLICAQOES - Desen

volvimento as suas ativida

des editoriais, a ctnemnte

ca inaugurou a coleção "Ca

dernos da Cinemateca",
com os volumes "Cronolo

(il;ia da Cultura Cinemato

gráfica no Brasil" e "'CI

nema e rnrancra". Para a

companhar o Festival do

Cinema Polonês, tal edita
do o livro "Cinema Polonês

Hoje". Para orIentação de

sessões culturais, foi edita
do um catálogo de fichas

de filmes em circulação,
com a analise' e critica de

39 filmes e autores.
DEPARTAMENTO INFAN

TIL - O ano de 1962 foi

marcado pelo grande de

eenvotvímento de Departa
mento Infantil, que estimu

"teu a realização de proje
ções para crianças em es

colas e cine-clubes em S.

Paulo, Mar-ília, Macaca, São
Caetano do Sul, Santa Isa-

tos, outro em Campinas, e

o terceiro em S. Paulo.

PRESERVAÇAO - A pre
servação é uma das tare
fas fundamentais da CI

nemateca. Entretanto, de

vido a falta de recursos e

à precartedaãe de meios, o

acervo da Fundação não re

cebeu o tratamento ade

quado. Deve-se, no entanto,
ressaltar a restauração e

contratlpagem dos tumes

do ciclo de Recife, empres

tacos a Fundação pela PrE'
feitura de Recife. Importan
tes também são Os estudos

preparatórios para a cons

trução do primeiro arma

zem especial para conser

vação de películas na Ci
dade trmversttéria.

bel, Santo Angelo do Rio
Grande do Sul e Belo Ho

rtaonts. Outrossim, foram

mantidos três' cíne-clubes
intantis experimentais di

retamente orientados pela
Cinemateca; um em San-

----7-··

FXPLOSAO PROVOCA
VARIOS FERIDOS

RIO, 9 (O ESTADO) - Várias P"'- plodiu dentro de uma enfermaria.

soas resultaram feridas no Hospital do Os bombeiros compareceram ao local

IAPETEC.) em consequência do pânico mas não houve necessidade de ação.

deflagrado quando um bujão de éter ex- \"

rastro '(.Ia a Impren ja
HAVANA,9 (O ESTADO) - O Pr;

meiro Ministro Fidel Castro disse recente

mente aos jornalistas em Havana, confiar

em que Cuba superará tôdas as dificulda-

CASA DE TUBO DE EN
SAIO - O \1&0 de pJâ'l�i
ccs como moderno mate
rial de construção é simba
Iízado aom-a por este mo

délc em plástico ãe uma
essa num g'gantesco tubo
da ensaio do Laboratórtc

da Allfed cnemtca!s, em
Mal'l'is Townshíp N'0v:!,
Jérsi. Prevê-se que' a tneús
tria de plasticos dos Esta

dos Unidos, atualmente fa
zendo um \'OIUTe de "'eg-õ
cio da casa de 450 mUhÓBS
ce dólares, alcance toml
ti 4 bilhÕes e meio aU: l'
1970.

CONCENTRAÇAO - O
dr, Olenn T. Seaborg, pre
sidente da Comissão de

Energia Atômica dos E<;N

dos Unjdof\� ouve atent�!-

m("nte a palavra de um -O

radar durante a conferên
cia da Agencia Internaria
nal de pJnergia Atôm�c{!,.
realizada recentement� mn

Vlcna. O dr. Seaborg fOi

um dos vel;cedores do pre
m'o Nobel de Química em

1951, por seu trabalho lia
descoberta d� diversos pIe
mentos do grupo u·ansul;}.
nlo

pesar de ebrír perspectivas
mte.ess.unes, o H:-.�talgi
cas, por $':- VC! _m ameaça
das por um3 olução de d!s

,

cont.nuidarie.

DlFUSAO - O que carac

rizou as a .lvldn.des da Fun- ------

dação Cinem"to,;râ:Jca Bra

slleira em i962 é o seu es-

torço de (j cen +- lllzaçio.
Manlfesta�ões de grande

Irmandade de N. S. da Conceição
MISSA DE 7.0 DIA

CORONEL NARBAL BARBOSA fiE SOUSA
CONVITE

A Irmandede de Nossa Senhora da Conceição, convi
da aos irmãos desta Irmandade, a todos os parentes e

pessoas amigas do mIsso saudoso Irmão, Coronel Narbnl
Barbosa de 8:)\Iza, para assistirem a Missa de 70 dia que
serã celebrada L1n sua Capela no próximo dia 11 do cor

rente, sexta�feira as 7,30 horas. Desde já agradecemos �

todos quanto comparecerem a este ato de fé erilltã.
Ccn,<;ir,tOl'10 da Trmançiade em 8 de j�eiro de 19G3.

Raul Tito da. Silva
Provedor ept EKereício

des e alcançará a vitória.
Castro declarou que êste é o ano da Rnzzanoconsolidação da nosição (,llh�n� e que SE'-

I'rão superadas .tôdas as dificuldades.
-

.: RIO, 9 (O ESTADO) - Chegará a

"a·ls d� BnO Pllp.rr·llh 1�· �:::oc���:�n:e��:z;: amanhã, o ator Ita-

U Vem para as tornadas dp. cenas inici- Rio no dia 3.

YDS mnrt"s noVid co��g �!."���':PÃO_DE AÇU'CAR", ti-

:;�;�:�1::,:��::��;:� !I�:��i����A�i�rli'"
«Ó:

..

Jornal Argentino afirma
:::��::,o �mm��:, O��f':;; mílítnr. A' perdas do� 1,-

que O"'S t!.leiço'"és provo.guel"rllhf'h'M ri,.., v1et r�",q, galistas em ambas roran ..)ii; I
em 'duas extensas opera- de 21 mortos e alguns re.

��;;,�;;;'�:d::�t:;:��; �;:��:�:: �,,:iY��f,�lii.: . (a rão o Caos naqUt Ie Pais�:oe�i�:�s. �o��: n::��fi;�
va dos"�uerrilheiros do ld r •

/ afirma que as eleições ape-
madas Independentemente.

víet Congo Em posteriores de���,���a �a �;:: um �:� BUENOS AIRES, !) (V,A) pressa épara dar ao chan-" nas irão prov�car conrc-

ataques do Vlet Cong CO!!· vo tipo de radar portein, �d�lf:i�i:;��ne� I�!��il��' :���JC:;�� ��fi::c�n:�t�� ��� e s�aos;e�li;�:al :;:�: "

::n�:-rx:es::II��;' a.pe-I'f("içoado sob sua ô.rc-
meu hoje que as eietcõee cionaJlzação do país antes ele-il;ões para presidente e

nas montanhas e nu:-n
ção no Laboratório de P!?S

nacionais da Argentina �e- de sua viagem aos Estad»s vice-presidente, deixando a

ponto estratégico ao sul 'ia �::�ca�:, �:r���t n��t�= rão efetuadas no mês de u��o;iz deverá embarcar
êstes a decisâo sõbre :l

costa do Mar da China, junh;, i'lOf,amente com as

numerosos soldados lega- mouth Nova Jérscl. ° ro provinciaiS. dia 18 para Washington, a

:�t�:�:f�;��o,�:,,;:�: �'ii:t�:r::��;;�:�,; ���::��:,';�;�;�:�f;�::� �����..?;'�:�:��l:an�'
a ma�s de uma milha de até o fim de�ta semana as O vespertino "Corre0 de
dl;;tãncla. eleições de junho. Adlan- la Tarde". que apoia o

ta-se que a razão des�a general Pedro Aramburu,

SegundO a noticia vtetnu

mita as vitórias esmaga-
dor3s fo!am conseguzaas

por m.el:l de d.uas o\)crnções

ao norte de � .. lgão e perto
da !ronteira do Camboíe,
AS operações começaram

no dia 2 do corrente e a

22 de de dezembro res-

Brazzi Chega Amanhã
tulo provisório, que contará ainda com a

participação da atriz norte americana i
Rhonda Fleming, que deverá chegar ao

formação do novo Con

gresso e das autorldac,tes
provinciais. Aramburu tem

sido proc1amad:l candldl1to

presidenciai p:lr vnrlas e'l�

tidades cívicas, mas não
conta com (.) apolo dos pa!".,
tidos politic'Js.------pãrliciPaçê-o

----

Cesar Bastos Gomes e sra. têm o p�azer de partlci
la� o nascimento de seu filhinho Eduardo Gomes RamOf

ocorrWo em 4 do corrente,

':ampanhas Te-�'l (['[
serio intensificad�s

RIO, 9 (V.A,) - Em

cumprlmemo aos acôrdfls

MARCia
IVENS
ESTREIA

HOJE

Já se encontra entre nós

o consagrado_/, cantor Mar
eio Ivens Patrianova, que

31-1-6. r FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES

I .CAP/TAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

R�AOA
/960· ..

,
".

\

RECEITAMinistério da Saúde, 11

de saude firmados entre"

Agência de· Desenvolvi·
menta Internacional e o�

governos dos estdos do

norte e nordeste, serão in

tensificadas as campanhas
de saúde em 1963, especial
mente. ãs endemias que se

apresentam como maior

flagelo das nosass popula�
ções rurais, a fim de que o

homem d;) campo possa

lutar ao lado de seus ir
.

mãos pela emanciRação
econômica e social do pais.
A malária, por exemplo,
responsável pelo pauperis
mo e a morte de milhares

de brasileiros, de confor
midade com os planos ela

borados pela minid .. ,.., Ely-
seu Paglioli, da Saúde, e

j���:a:os;::�::�sto :o� �l:�
I

findo, terá a sua campa
nha dinamlzada. Segunda
dados estatísticos, Os tra-

I
balhos de borrifação e de- ,

detização levados a efeito

pela Companhia de Cun
trôle e Erradicação da Ma

lâria, em iOO2, abrangeram
3.950.000 casas, nas qmub
vive uma população estj�
mada em 20 m!lhões de

pessoas, Para êsse trabs·
lho foram consumidos ., ..

940.000 quilOs de DDT.
Com esse Inseticida toram

prepa.rados 15 mUhões d,

1i�ros de solução, com {lll

quais for::nr. borrifado?280
milhões de metl"'JS quadra-o•
dos de paredes.

"

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR

.

PORTO ALEGRE
, ITERO"I

gEL'TIBA
FORTA ZA
VITORIA
MACE lO·
ARACAJÚ
NA 1.AL
JOA
GQ NIA

O LUIZ
ANAUS
LORIANOPOLlS

o

7529044000.00
,I 146 276_000,00
926699000.00
903066000.00
781210000.00
431.3()0000.00
339870.000,00
271950000.00
.245."',0000,00
141.044000.00
I 36.249.000.00.
1 11.479000.00
102716000,00
71. 185000.00
63740000.00
62649000.00
56 300 000.00 -

51.698.000.00
40 607000.00
16.330.000.00�SI.NA

_j
3A

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS CJUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAiOR r"::CEITA NlÍO j'ERÁS MELHORES SERVIÇOS .•
I

.

'- Americo Oliveim

:� 1° Secretário

,- ;:.���,��',,!\,.,��.{, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Grandes Cotejos SalonistasSábado e Domingo
II- DIVISAI II r IISSIONftIS: NaDa� _alNII

Em reunján do consetl-o

Arbit.ral, convocada p.':':\
u-at ar- especrnl r-ento (!'1

renuescãc do campeonnca
da Ir D!vi�n:) de Pl'o{l<:��')·
n«.s, apenas dois clUbp.:,.
Postal 'r'eresréücc e SHO

11\-.

i{ I: D 1'0 -"'C::.

'IIIIIG ._ M_ADO

aillJARlRES-AOXIUA.E5:

__" _Gi .111 ......

mUleno NA"'.'

ÇOUIIOR"'ocnr�: DIVf�S�

dols clubes terem co-nua
rectdo a reunião, decídíu a

presrdêno.a dn F.C.F. rea

liaar outra r"'lll1lão� '11:'a
decidir o ingr-esso de s.;o
Paulo e Posta! na divl�§.O
de honra, fnt� ventrlndo

Pauln clt'i:-:nrnm tl'flll.�r.t- nuquetn reuntêc « que pu
recer. prom.'trnc\o po ;;_,'_ dera aso a se trans!o]'!!J[:!'
rtores ('Ol1fi\'nH\�ÔeS 'J ce-

I em aOont-eeiá1cnt::l resc.vo
sejo clt· tomarem [);rt" 1)0 para aSIlOei'ldos, c.iretor"> e

campconnta da d�visão rltl jogado,'(ls -

sampau)!nQ.;
acÓSFO Em vtsta de apenas postaij�tas.

lêzinho nO' (axias
Conforme já havíamos

notiicod'J: o Cnxtas est-ive
inte)'es5ad;) no atacar,t,·

noticiado, o Caxias esta'})
vinculo com o Amer·I··'

.-\gorn p'Jdt'�1H'S in!on�l, J"

que Zi',..:l1ho a�ç!nou ;:01,

t,'ato co r o C �xlns te:n:lo
o aI vi l��gro ]la'"::J a� >\.n1·_

rica a ímpartâncta de 3')
mil cruzeiros p�-o H!U '1'::':
bdo liberatório
Os doculllcnl:H n>fC:-,,'1',':'4

no 1l')'V:J contl"HO de Zé!.l
!lho já for�nn encamjn!l.1-
dj5 à F"cJeração Catn;
nem-c de futrbnl pall:'
t"t>mpett.'ntr regisb·o.

(hico, dO' (O'rlliba, RiS (OQifiJ�GeS
do- Me"opo�

Depois de contrata)· 0" ros mensais p"rém a&":::I"
ataca·nte Quincas no Ri) da um PI,o;1Uncialflent') fi

de JaneirO, o Mctropol v,:,l- nal do bicaTpl'P.o catn',',-

ta suas vistas pqra O j02::l n(,"l1�C

dor ChiCO, atualmcnlp,
vinculad, ao C1\:·itibll. �. ,: ---------

do Par:'luâ.

Como se <;atlP o jOt(':l!i{,r
e"tâ eril ]itig�o ('(Im Q 'J:1-

be e prdende deixa" o Co

ritiba.
Nêsse sent!do (J Metro1)':O!

delegou podt�e� lO Sl"'.\ !'(�

p"csen1ante no P:\rana (;1'.
José Nilton D:tl:tbona, P'-::'(",
conversar CCr :) jog:ld(>;·.
.Chico também l'.ereh��

proposta do Mmdagulll'i.
na base de 35 m!J C(·lI7.f:'- t;eou MA.� DO 141t.v1L

Ainda Sem Cancha a Federacão
€aw.inense de Fulebollfe saÍio
A canchl ·da. Fnclll'�1\d� Flculdadc. Doravante

quela quadra somente se;-il.
ut:lizada por universitarl�'S

de Direito local onel"·j

Federação 'Catarinen!<(,! lie

o Que : eio aumentar 1!S

dificuidades dl F.C.F.::;.
dos jogcs f:na:s do Cf' V· para r�alização dI" seus jo

gos.ma salonista V("l1 de ,,{'"

interditada pela direç:1lI .;1',

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA

�RIMfIRA VEZ

CIA. flETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalagem Induslrial:
SO«15 mul!ifolhos (Papel e Pl6ltico) de 50 ouilos

embalagem. IhmlÍsllca:
ÇQi�o$ de papelão (om 2.4 po(ol,s pI6$li(0� de 1 TI). :b

Representonles poro os

EslOdos de. Santo Colorina e Poronó

BUSCHlE & lEPPER S.A.

O que"exGte SIlO t="w'
catartnense é que naa

reuniões do Arbitral r-cri

ce quem Iajn mais alto.

QUEm mats reta e amu

rurnt r. Que'Il é 'ld"r: por

que a grande rnaícrta o

aplauda e diz amém. ue .

rcnr'cm seus interesses P.

rena adversário por urna "e de seus c'ubes, e os outros
na de ll'le�ularid3dflS a- . os acompanham. Elogio se

pontadas. O caeo do atum- raça ao Presidente do MI.'-
brado c do campo não crt- tropol que manteve. seu

Ci31 está certa. Mns ·3.5 de- ponto a- reta, votando

mais ir:-El;Ju)nr1dndl:'l, quem contra duns oret-nsões ;'I-

uva ap-rnà-tns se o futebol 'provadas ti: ' en-trando
cetarmcnse c Pl'ódlg'l de ass-m pleno conhec mente
Irreculandades co n apo- de ir:s e acima d::l rllflo

drejam anto de éru.tro.. ú,r.l'ln5trando rutctnuvn

�1\rul'tlS, InVaSôP<;; de '::;0111- Pl'ÓPl'!;o, manten1!J seu pon
po etc .. <;;,'u31 o campo 'lO to rtp v:.<t!!. 1nichl e d"l'l'a-
lntt l'lor que nâo t�nhl.1 deiro. ...."
havid,') tab cenas? AtI" lla Existem Pl'f';oidentes dt!

�;���.:� �ã�a:�;������:�:.� � ���:l:: �a�-;';:l',6��. L�\'��
até gan'a �as ·flo j'l.;-aci"" t2m-"e a_ diz<>� sim ou

dentro elo ('ampo. E,. ":Ofifl não, como se e�tjv('_;�i.'!.ll
diSSe Lauro Sor.l'lni: '

.•d'l- ·.otlJndo num Referplldnl11
tOl'.cida hota aS manO'u;- PDpulal'
nha" de lora, vez' por vü- Não sou contra estes 1i_

tl'a. E
_ 01< clubes jo�aL'o.llI derEs qUe defende:n CO'lO

\"ári2:s \'é";3S em CurH.ibn- a::dcr SEUS ponto.,; de "'3m.
nos. 1'1') T_e�mo c:"!l''.po, cüm . Pelo_ c:Jntrftrio. até os �J:')-
11 mesma t::lrclda. gio, porque um

.

hl"n",r.l

qU�5�. �O;��d:mé �����a;�.� ;�:s c���:��:s i:Pr�I:I:�e����
mos exemplos e vergonho_ um líder de qualidades.
S::l� Eln IlO,.�O illtpbol AlJ'..i Mas elogio també.m :'1-

llle�mo, na Capital, ,TI'}"é Que'es que, embora derrc_
.Q::"�es._ Sobrinho.,e- TurLl tados. mantém sempl'e �eu
só não f'J_r::l:l1'!_ J linchado; p{lnto de vista. FOi o .!aso
o2vido ao Sl'ande pOLi ... i"_ do MetroPol, foi o :'asu
menta qu(,_' sempre e\·.�te do.'; t.-l)'t ...os d'! Capiml

� ��;a��;j��:Il::,;�rat.r:'1- ��Pid:j::"dito. nb mudarjQ

Afinai foi reeueacn .1

reunião do Ccnselh a Arui_
traí da F.C.F., com .3 1}J' '

sença de Presrdr ntes de

clubes, alguns d� LilI IS,
sob a presidência co v.

osnt Me'lo, psn-a tratar de,
certa-ué csteduat Até ur-n

tros estavam presentes a

reumâo cerno Lnudlno s

va de Itaja í
� V!L'gU;3

JO;g(' ela GJP'itnl, que Ú

não deviam r<;hl', PI1I"� LI")
lerem 0_ de-prazer de ouv r

c que ouvirem ('11��"�

assunte f:li dr arbttrag 'l�.

Allús os que m1:5 rerrro.u

mente falaram soore .11":

tros e :l1'b'tragtns sã:J J�

n'('�mo� que Ihualm"!l'e
hlam pCI' fa'ar,
fin3.1 nnne:l :-tJH'eOen+<l!ll
unl'l sllg�t5.o p!1"n m':!J�o
m1' a� a�'bit1'3gt:n\ ou lU'.:'

lhor3r � futeb::ll eatarinf'n
oe ou " f:1rlll) de .d!SP1'·;\
do) cul_ame Que. eegu:l,�;)
eles. é falha.
O pr0!)l'lo P'·"Sicl{\l1t':'. Ja

FC.F. r,ão foi lá 'Tuito g\:!u
tH com :)s frb!tro1<, qn:H1-
elo di<�� i,,!c u!>ivc. llDe

"·<fTpl'e pr��t!giou os '11!�S

mDS, c qUr botava a' m:i.o
no fôg-n POl' qualquer um

que o -própdo clube v.sí

tente te-á v:Jntad€;, se uõo

o fizer de deixar o émrtre

na c!d�d3 onde. apitou, e?

achar-em que ê-te referiu

I1Hl.l o: cors,c. Alias, ist ojs
econteceu sm certames ante

rtcres. NQ rna', êstes mn-

mos, ártnt-cs das Ligas qvc
acc r panhnràn os ctubos

prla taK3. de- g:ll'jeta, �e

r5c passados para t'"ás. rm.3
virão para as. finai" 'lr)i
tro;;; de fora. e talvez, :t!e
os da C1pital Que S8,O 1"'1-

tros a lladà tém a ver C'tU

('idades ou c'ubas. Vel�:·.:Os
apitando al� �l('lue!e !Ople
bd ârbltr� de Cunt1bann ..,.
que apita de óculos e � z

quem vai ganh'1r a p�rtl·lfl
c quantos vão ,ser. eX:Pu ,�c<;

PO)' 5 mil crUZeir;)", fle�;)

elito ml.'�mo que nrnml'.l

{il'b'tro ela Cap:téll se�'1j"i
par!! o Interior. As rcn,l:�.�
nUTel�trun, o.s club�s :11)-

árbitro c:ltnjnell�e: ma;; mentam os ingressos D'i

qu(' agnr:1 não foria :�'..'1_is jogadore ganham bich'JS
i.�to". ll1"ior.es que il� 3rbit:'·l-
De',,' :l Pr('lidClllc !�r gells, mas .ali' t-..xa-s.. -n-�o

PJ') podfm .f�r aumentad:t°.suas razões e estas
dr"er f'(''lr ;" r<;con:lléhs.
F�l::u o Pr':'.�;d!'nte riR hl

ta d!! col�bof3C:"lo dos mú
mos, o pilE não (. ver.::lacle

por parte de alguns qll�,
inclusive. r�fe1'Ír9.m �!'"i

n:::!>, jObos amistosos t.'

f:.fmpre estiVEram com a

Fedel'(!";;') nos mÚ"Tof'iltos
nHli9 d'f\neis, Quando r-:a
parecia ficar �em ap!t:\d'l-

- n

E...:i�tam até pa5ç�gEn� .-;c;

cretas e,' alguns CaffiNJs
d:J J:nterio( e até da Ca-p'
lal .. p:il:a desvio. de re!l<las.

1.·..:. "

A afirmaçâo foi do Pres:

.dent:'! dn F.C.F.· na r�Ui.:;io
do ArbitraL . .assim com·) O'

clubes se rEUnem para. tra

tar de seus intéresses, tam
bém os arbitras· pdem se

r::-unir p apresentar suas rei
vindicações. Não é impc,j
ção.pu ousad'a, ,C'.l"CO dis'ie

o' sr. Fl'e.�idante da Liga d.�

J.oinvife . .se as texas, fir,t
relll sempre ao oriterio i:05

clubes, êle'i dNxal'ão ,�rur.
taxa de mil cruzçiros �)3]'a
os ârbitros. Esta certo que
o arbitral não aceite·a. t�_

bela dos arbitro:; da C9.pi
tal. Está C€fto qlle as lig2.S
imponh<'.m suas condições
aos arbitras do interi�J" �

e�te por Qua'quer motil."c te
nham a obl'igaç.'lo de acei

ta-laS .rra" na verdaci;:>.
no fI�al él�s pagarão atf>

50 mil C�\lzeirOS p:Jr U,ll.l

arbitragem qualquer, se (!� ..

tu n�o saIr mais cara, pa
:1{luc.l('� que desejam sômen

te a vitória no apito. GutrJ
aS�l1nto Interessante tal a

nlll'ovac;ão de que jDgador
quc jâ tenha Jogada n3

turno inicio! do certam(_'

possa joga r por outro clu

be, A medida ftprovada é

arrada e i',egal. Não é Pl'I�

ciso estar escrito para qpe

seja errada. 0 próprio Pre
sidente do Metropol, votsn

do contra a medica, de

monstrou plJ:fu.o conhe�'J
ment-o da causa e fará. bem
.em protestal1, como dl.�se
quando seu clube jogar
contnl. clubes que inclu:.tl.1
am sua. equipe atlétas que
jã. tenhaa>. participado tio
oertame por outras equipt!�.
Eatâ. certo, que as F'e:d.e�'���
çães regularoentem._ seus

Campeonatos. Í'Ilaa, reguIIl
muntar tal decisão é absur

dO, pois num só' ano ilUt

at1êta pode disputa%! !l0r
t·res clubes, No RegiOll;1l
por um, na fase' iniCIal
por OUITO e no período fi-
11111 do certame por ml;is
11m. clube. E o Gam dI) F!::!

lllcngo, do Curit-ibanos':! G
clube ,cnceu classificou
se (." terá que' jogá� em IJ!J:-

,��
'. - !�"\'

-

FACUiiÚ\DÊO(ÕlIfETfoDA-.
-

UNtvERSIDADE DE SrA. CArARINf;
Centro Acodêmco Xi de Fev:e:fJiro

CURSINHO PRE'-VESTIBULAR

A direção do Centro Acadêmico XI de Fevéreiro�
c�munica aos' estudantes e interessodQs, que a n.J tra�
dlcional CURSINHO PRE'.vESTIBULAR está funcio,
nando na Sola ConselheIro Mofro da Faculdade de
Direit9. diárioment-e das 19 às 22 horas sendo êste
Sf?U corpo docente;

LATIM ORAL - Joõo Zonotta,_eX"Professor do'
Seminário D1ocesaRo de Tubarão.

LATIM ESCRITO - Pedro Paulo Pave�1
tanlsta de direito.

LITERATURA PORTUGUESA E BRASILEIRA -'
Aurora Goulart, professoro desta Cadeira n:J FaCltl
dade de Filo!lofia, Ciêncios e Letras do USC

PORTUGUES GRAMATICA - aCadÉ;-n:C0 An.
tania Diomár1o e'ft Queiroz.

FRANCES - Dr. Celestino Sochett professor
destn motét'io nê) In�tituto de Educoc;õ,) e 'Culegio Es.
tadual "Dias Velho"

CONHECIMENTOS GeRAIS - Tito, Lívio de
Bem Meneze, 'professor de Filosofia Pura na FQcur�
da" da Filosofia.

Dr Fernando Marcondes de Mattos, instrutor co
Cadeira 'de Economia Politico da faculdade de Direito

Marcíllio Dras Santos - formado no curso de
História pelo FocL.Jdode de Filosofia.

Objetivando auxiliar seus alunos, foram elobc�
dos pelos Prof,';sores de latim a� respectivos opOSli
la'i, que se enconh'am à disposiçõo dos interessados

Qualquer ·informação a respeito do cursinho "c
rão dados no �ede do Centro Acadêmico diàrioment�
no ,",orá rio dos 19 30 às 22 hpras Com o ocadémir;o
0%1'naldo Mesquita ou pelo telefone 30 - 32

r::r.;�I
�. WAU PI! b I i cidalte
� • 1'· em Sta. Caterina�- -"'---

em todo o E$t-1.lI1o

�'--'

SANTA CAtARINA

Se),npre hOllve pC}lfc,to
entendimento ('��::p. o P!'e

siàente ,ro O� <.t.r�tros, :lQ

t,adam':'l1re os da Cnpitnl,
que ilrmpl'e foram ellvifl.dos

para qua'QUel' 'ugar do E3-

tadb, ";'Ildo, aí, ,l conf'a!'�

ça do Presidente nos !1'es�

mos, e uma complet9: ::ie��

confiança nos :'1.rbilro, tio

Interior, Que nâo apltevnm
sequer as firuüs do E"n-

duaL Agora aqueles me s

mas al·b·tro.: nue nüo lre

r;>ciam .�"nf'�n"(1, nln1 ri:!

FCF. n�m 'IJ� "!ub- � lI:..,··

putnntes seguirão C'lm :ls

de'e9"ações e irâo ap;,;ar
p21f\ taxa imposta pelo C'ln

.

selha ArbitraL Por que n:iCl
POssuem os ãl'bitros d:!. C,i'
pital de re!vjn'.!inr �lU 1';:;:1
to na� tn�o:s? 20 1ll!J �r,l
zei,'()� pat'a um trio de
nrb'tr:tg ..ns é caro? Muitl
'.1' ais *,e tem pago por um

único ó.rbitro, qUe n!l ver
dade não faz('m milagre. O
único clu!)" n <lar inteiro
:>nõlo f1r:t<; n,.11��I'OS foi O

Mft1'ono!, Que ('�tâ' acostll
lll?cI') '1 !!'randes disputas
pagando bllll por boas a:r�
bltl'agells. Stirpt'eendeu_me
o PreSidente da Liga de
JOillVille dizer que por :ro
mil êle dispensarIa a pre �

f':ença de qualquer árbil"o
da Capital em JoinVi1l2
pÕls êlc arranjaria outl'()�
mais baratos em CutroB lo�
cais, Tal não é verdadt!
pois qua'quer árbitro ô�
fora;; qUàndo aqui Ve-lH
nâo recebe nunca m('nQ;
do 25 mil cruz!ros. A Idéia
a!)l'(lvnda dos â.rhjLl"OS :l

compnnhllrem a� dl'ln!"t�

}
çõe;; ê pti:;Sillla (' t·raz l;�('
,jUiZOS aos anitlldores !;
t 1:v...."Z, n pr�rros clt;Í1 .. �

di"Plltant2�. TE"1 um lll�-
l'lIo reduz as drspesas G(.$
t'Jubr.' . chccral'.i ocasiú.o em

.. ", ,'�'. �.-��:�i,h .���;:'

...-

UPOR'tIVO

Sob O patl'ocínio do Paula Itam.... lIIopor
te Clube, o público florianopolitano má a

oportunidade de assistir, nas noites de sába
io· e domillJO, exeelentes partidas de &ábol
de saliio em oue' hrmarão parte, ...quadras
'1l'8 liveram papel saliente I!O recente certa

me estatfuoll «:ampeão e Vicecampeãol res
pectivamente, Iraula Ramos e Banco do· Sra

sill, aqui estaeãn, na ilha, em novos coufloon
tos. Também o campeão de Itaiaí, o JUcaré

aq�li sstaná demonstrando o alto gráu técnico
pm\ ooe se disputa o futebol de salão, na ei
dade �rtuária.

Também, a A.A. Barriga-Verde; tercei
ra colocada no, certame ilhéu, estará toman

db Darh�' apresentando em sua equipe o arti
lheiro do ....ampeo�oto regional, o dianteiro
Morelli.

Qu;dro c""üres lutarão em bUSC:l de um

I frofé,' e <ln título do Ouadrongular.

I
0" jO.fTR8 st"rão efetuados no PQt4rfio da

FAC e serão cobrados preros populares.

-------1 M�: • ..,. BorlClf'l'
:\ dil'ertoria do Florest.a, do cidade de Pomero

qe segl 'ndo noticias chegodos de B!umenou infor
mam qu\;. I) alto direção florestino nô':) deseja e nem

vaI porticiJXlr o Tomeio Extra Ministro LUIz Gallotti
pora se dedica.. a uma série de jogo,;; Intermunicipais
amistosos, fazen�o com que os peças do conjunto ve

nham o or'ouirlr, l'<>nr:'dimento satisbteório. Os menta

reO' do Floresta ouere,...... deixar o quadro em "ponto de
.

bolo" poro o regional
!'I>

O extremo Dionei, qU? militou no Paula RO"mos
e Que disputou o compeonal(" estadual, pela l'enr'.�en
tacão do B(ler-endi de JOroqUl-, <:lo Sul, encontro-se na

<capital do Estado. O ponteiro q,-'''! foi revelado no e

Q\Jipe :-tl"1adoristo do Austria, está _.,,..,do pretendido
pelo Caxias Futebol Clube.

Ainda nõo foi confirmado o part;olpOÇÓf'! dos
Quintetos bosauefE'bolíshcos do �ur;tiba:,o de Curiti
ba e do Uniêjo de Pôrto A1eore, n" OU'.Jd-rnc;"lor.auc
se proieta fa"lizor na canit..... 1 c"tarhen�e. Ca'�,.., Vf'nl-:to
a �e concretizarem os entE'ndimpntas o (lundrry do

Poranó tr<?rá cC'm,., ot-acãn máx:ma o cO:ihecido Os
mom ex jntegr:.:nte d() selecionado barriga verde.

A "enresentacôo d,.., Clube Atlético Tuey da ci.
dode de Gasoar :::omnletou sua maioridade no' dIa 3
próxima passado 1'0ZÕn pOraue ('I d;retnria do clube

t india OaSDQl'ense prcaromou para sóbado e domingo
quiD_ grandes festeios. Naouelo oportunidade vários fato

res contribuiram poro que o f,,�_;ta fôsse transferido.,
Na tarde de sábado no nôvo estádio do Tupy

denominado "Corlos Barbosa Fontes", ioooL'õn den.
tro dos festeios prcqrcmados em reoozi ia ao 210 anL

vp"sário do Tuov os veteranos de Blumenau contra os

V,..terano, de Gasoar. Orrninao, o clube anivel'sariO'n�

te defrontar-fSe.á .com o Olímpico. .',
No noite de s?bado, no €�tádio de Itoupava Nb�

te Q' eouioe do Guaranv, 10cn! estará rpc ..ocionnndo
00 elenco do Juventus do lccal idade rlJ! T�sto Solto,
camneão do seaun90 divisôo de profissj�nois dn Ligo
Blumenauense de Futebol.

Oecicfiu o Lido Blumenouense de Futl:bol deter.

mino .. nara o dia 27 cip- janeiro n início d" Torneio
Extra Ministro Luiz Gnllotfi aue contará com o �r
t;cinncõn de sete eouine, iá nue n Florp'Sto e$torá ClU·

�'nte. O Torneio opresentará uma inovação já que o
,

tradicional Torne'io Início foi abolido.
•

)

Sábado à noite na sede da Federação Aauátic,:!

de Santo Catarina seró esoolhid,.., o nôvr"l Prpsidente
do F'ASe. Em reuniõo de Assembléia Ge..al cev...,-á ser

Guindado ao alto pêsto o sr. Oswaldo SIlveira candl"
doto único, até o momento: a concorrer 00 pêstó.

Grêmio e lntemadoDal oretend!"m o c:o�u't'SO do

atacante Nilzo. pert-encel"trl o" Metropo1. O� dlri·

gentes do "Cola'rado" f pretendem formar p duelo de

ponto de lanço da' eauipe com flávio e Nilzo, elenwn
tos até n1'l'Jmo parec'idos no físico e no estilo de ioqaT.
Enquanto isso os grêmistas sonham colocar NII�c.
formando duplo de área com Juarez.

I

A diretoria do OlimpiCo vem de depositar em

estabeledmento bancário' o jmportârtcia do, c:rteMado
liberot6rio do. arqueiro Anto.nTho que rJ'l'·tenceu 00

ttaty de CuritIba. O clube hlJumena.�ense pagaI! a 50"

_, ma de 100 mil cruzeir_os por Antomnp?, ,.

�'�iZ'�'�' c�_.iA�· '�'6�":''' jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Hoje na Casa de Santa Catarina às 20 Horas '_ Encerramento Solene das Co'memorações do 1.0 Centenário de Nascimento

Celso Ramos homenageado na Secretaria Educação
Inauguração do Cenlro Estadual de Pesquisas Educacionais - Novos Rumos para 1963 - A Secretaria e o Plano de Escolarização

Na sexta-feira da sema- dada à inauguração, a se- o nome de "presldeúte Ne- sor Lídia Martinho CaUado, DIsse o Secretario que espera contar com a dedl- lizada uma das maiores lhos desta terra terão to-
na passada, o Governador Ia onde funcionará o 'cen- reu Ramos", precursor dos que bem soube lembrar o para 1963, tem a êeceeta- cação que lhe vem em- aspirações -ôo povo catart- dos, uma escola 'para eetu-

C:;��e:�:�S h�%e�:;en:e ��u::������, d�u:=����: �:���:iSd:oP�:��:�,as n��� �:����id���e d;:!:�S��mo� �;og�::act�ca;=p�: �ri!� �:e::;e��O NOev�:'· p��:en� nense: Os pequeninos fi- dar.

por parte do aecretérro com as assessorias técnica justa homenagem ao sau- �o setor educacional, tra- verá ser concluido o pro- prosseguimento de tudo D"
....

E�STA' I ORubens Nazareno Neves, e juridica, Grupo de Su- doso estadista catarmense. dlção hoje seguida pelo teto eôbre reforma meto- aquilo que já tem feito no .

Diretores e Funcionários pervlsão, bem' como os No ato da ínnuguracão, di- Governador Celso Ramos, dológica e curricular no setor educacional pelas
•

da Secretaria da ncucação demais õrgãos técnicos da rtgtu-se ao Governador, em que ora se lança na maior ensino primário. serão crianças de Santa Catarl- �
e Cultura. Na ocasião foi Secretaria. A sala recebeu breves palavras, o Profes- campanha contra o a�al- Instíbuídos cursos de pre- na. Afirmou ainda, que, ao ....... • • IIAIS 'AJITIGO DIUlO DE SAlftA CAtllllfA\ ..

fabetlsmo [á, realizada em paraçâo de professõres pa- deIxar o governo, verá rea- Florianópolis, (Quinta-feira), 10 de Janeirb de 1963
/

:1���d�:�a:is�;�e�a:Od;:;� �� ��:����id:�r:;��a d:; \
sen tes ainda o secretarao proressôre, se prepararem
da Viação e Obras Públi- já no inicio dêste ano, sem

Governador (}eiso Ramos agradecendo ao Secretário Rubens -Naz�reno Neves as no

menagenS que lhe foram, prestados na Secretaria de Educação e Cultura, vê-se (10

fundo a fotografia do Governador, recém-sn-cusruruiia, gabinete do Secretário.

AINDA! OUTRA DAS MIL

MÂGf� OOUTIOUE.

"Uma Esquina de Paris em Fp,ol;s"
o capricho que presidiu Neste mês a Magle Bou-

a instalação da Magie tique está. concedendo con

Boutique, que alguém, com diçõe;> especialissimas:; 10

multa propriedade, den'o- meses de prazo com: a con

minou "esquinn de Paris cessão do preç9 rigorosa
em Florianópolis" continua mente ã. vista, E nas ven

prevalecendo na diária es- das à vista o desçonto de
colha e seleção das suas 15%,

?romo.ç�s de

,Oficiais do '1. BR

mercadorias. Essa concessão, exp!en
dida, está sintonizada com

o "Fes�lval de Vendas de-.-------
Verão", Ora em realização
na A Modelar. Atividades

- da S.F.

Continuadamente estão
che·g�ndo para a Magie
.Boutique a� mais originais
novidades lançadas no Rio

de Janeiro e São Paulo. Ê

U1pa diária recepção de �
.

surpresas, de alto bom gõs-

�
•

to, d, tôda ,,,a ,",',dad, 'GaSTA DE· CHE? "
de· coisas ilndas que cons- .•

'

" ," "

'

tltu,m o ve,tuóc'o , oSl ENTAO-PE�A.�AfE zn� 1
adornos da mulher bomta _ >..�
e elegante.

-

Com os I'esult",das disparados do plebiscito a favor
do NAO, dentró em pouco e�taremos em pleno 'presiden

.......cialismo.

913ro Q!te a sÓ forma de flovemo não é o que vai re

solver os angusfiiante,ç probllmu;;s do Brasil,
Para sua REENTRE, o presidencialis.mo tmuncia um

grande plano trienal; elabO/;ado pElo MÚtisl1'o Cdso Fu,r
tado:

'

E'nêsse- pla1.w.Que qgo.vêrno tundalll.entc� SUlI ação
administrativa contra a injlação.e em prol do desenvol
vimento, Maduramente ela.borado por grupos de tr'lba
lho des di1Jersotl 7lJ.inis�érios e por equipes de tecnicos, o

PLANO TRIENAL' é o depositário das no:;sas esperanças,
Dizem os comeiítãiTsras; que é perfeito 2""f!,rrojado. obje-
tivo e drastier:

\ P:;rm:!:,_ .:�:�� c.:�: P;;5;5,1 ser I,,(,(iz:�;lo e

'" tear 70(', pnpe,l, atacado ,4lg ped:.r.r;os,
'"

'_ 40, JIj:?-a_ll)ln�ijo ,el//._ pl<.J;ffi:J,,)�. .7'.

�c(>.I'-zJ�PiJW qtU:}t�' i?�:f4...� :.�;,�
.

:

através do B,anco de De

'senvolvimento do Estado
de Santa Catarina. Essa

deliberação foi 'tomada em

reunião em que participa
ram os Srs: José Pedro Gli,
Diretor do Banco de De

Senvolvimento do Estado,
Sr, Waldir Macuco, Diretor
do Tesouro do Estado e Sr.

Cândido O:mlart, da Se
cretaria de Educação e

Cultura.,
VISITA DO LíDER DA

MAIORIA:

I
Tratano de assuntes de

Interêsse...fazendarios, !}.ste
vc em rcu·.1Ir.O com o Se,

SecretáriO Fazenda, o

Deputado Silveira, li-

ena, Eng, Celso Ramos FI-,

lho, Senador Attílio Fonta

nª- além dos Diretores e

funcionários da Secreta-
ria.
A seguir, no gabinete do

Secretário, estava reserva

da a homenagem ao Sr,

Celso' Ramos, quando foi
ali cotocads uma fotogra
fia do Governador, ocasião
em que o Dr, Rubens Na

zareno Neves, falando em

seu nome e por todo O pes
soal da Secretaria, disse da

espontaneIdade com que
foi por j

todos recebida a

idéia desta homenagem.
Acrescentava mais adían-
te o Secretário:
"O que Vossa Excelência

disse alto e bom som em

campanha, agora no govêr
no passou a ser meta ad
ministrativa: .,.... NAO DEI

XAR CRIANÇA EM IDA
DE ESCOLAR SEM ESCO
LA. - Isto é algo de grau
dtnso e subUme e que vem

de encontro n um das mais
discutidos problemas na

cionais da atualldade. FE
LIZ DO· GOV�RNO QUE
ASSIM PENSA E ASSIM
REALIZA."

ônus para os mesmos. Se
rão ampliados de 4 para 15,
os cursos de aperfeiçoa
mento do professor rural,
cuja finalidade é aperfei
çoar o magistério da zona
rural. Entrara em funcio
namento a Associação do,
Proressor oatannense, ór

gão que Irá congregar tôda
a classe do magtsténío
barriga-verde. O convênio
com a SlR.!iNA, com o qual,
durante uma hora diárIa,
será ministrada a educa

ção pelo rádio. Tudo Isto,
além de muitas outras me

dldás que corriplementarão
o 'plano Educacional para

1963, está prey_isto· 'pel,a
Secretaria da Educação e

Cultura, devendo ent;3.�
perfeitamente 'ligada ao

surto de alfabetização em

que, juntamente com o

Govêrno do Estamo, ajuda
a promover em Santa Ca
tarina.

Agradecendo, o Governa
dor Celso Ramaa, tez lem
brar o quanto exigia da
quela Secretaria, pal'�' o

cumprimento do seu plano.
Acrescentou a seguIr que,

. Pagamento de Cotas do Art. ln
da Constituição Federal

Thlesen, Prefeito daquela'Foi autorizado o paga
mento de Cr$ 1.219,225,20 à
Prefeitura de Ituporanga.
A autorização foi feita du
rante entrevista que o Se
cretário da Fazenda man

teve com o Sr. João Carlos

comuna. Fica, assim, mais
uma Prefeitura autorizada

a receber as cotas a que se

refere o artiro W da.
ConstItuição Federal.

Govêrno atual, concretiza
da no, esfôrço para a for
ml/ção de 150 agronômos e

veterinários, ?ta tnstalação
de onze escolas agríCOlas,
de uma Estação Experi
mental e seis Sub-Estações,
como na instalação de um
Centro Prático de Treina·

técnicos, 9 Postos Regio
nais de Fomento, U71'l4 Es

cola e 3 Entr�postos de
Pesca e 46 novos EscritÓ·vo que se lhe define nos

quadros do Governo. rios de Extensão Rural.

Quando, por imperativo Acrescente-se ainda a cons

da orientação impressa em trução de sUas e arma

geral oi administração es- Zens com capacidade para
tadual, se processa a pre-

\ 175 mil toneladas.
dominância do criterio ob- Atora isso, a criação do

jetivo, técnico e pragmá- IRASC, o concurso ftnan
ttco no trato 'dos proble- ceiro para estimulos à prq·
mHS que reclamam solução t!:ução, a assistência multi

governamental, não seria. forme aos trabalhad.ores

possivel delimitar .nas ve- dos campo�, enfim U1(la
lhas linhas quase absor- série e1lorme de iniciativas
ventemente burocráticas em oficiais esta restau:r(Jndo a

que se condenara a movi- influência das atividades
me1ltar-se a Secretaria da ruraiS na propUlsão eco

Agricultura, cujas secções 'nómica de Santa Catarina.

especialtzadas se resse1l- Agora, a reforma da Se

ttam de ausência de elas- cretaria dR Agricultura
ticidadc- para" uçao ti que reajusta essa t1npo7'tante
deveriam destinar-se, Pesta à junção nova que

O Governador Celso Ra- 't.lhe esta assinalada no vas-

Nas recentes promoções
assinadas pelo Presidente
da República e pelo Mi

nistro da Guerra, foram
promovidos, per mereci

mento, a Tenente' Coronel,
os Majores gérgto Schmidt
Neves, Otavo Pereira Es- -

..-----------,�

-rela e Fernando José dos

�"�����:� ��d:��;.·:: no Porque e Para que a ReformêJ.
k:'::" P;�:,�::. f!:' ";"�: da Secretaria da Agricultura
;::,idO�er:e��:itf, o 1° ,Recente de iniciativa na asststência. tis ativlda.

CONSTRur�:BO�,_�, ���:� O��A �:S!\��A, SALTO

._
zueart e, a 20 '1;'en,e�;:��o�� do Executiz: E"laduaZ re- des rurais, se vem distin

S bte·_ org�ntza a secretería da guindo C9�o o governante

r�l P;�ot!��boal:�a ,���� �:�;:u���:�'1�e�;da; l;;:�i�= �!c;::e��a�'â:oi�mn,7�1!hPi,�,�í.':��de e Manoel' da .Silva· obu- . W"'-'

!,iift;/:gj�,b�,d,�rv.'�,i����. no ZO ����;��W(?���p� ,.rirJ,t�, �,�� ��:ç��::;;� . f.ém sido .incansável na compensações para .o 'aeu

��;u���:�;�;;::::�;�:�� �j���e!:, '��;�';e p:�a,O'�� :i?F�;::::q�E�::��
�:�!�� d�O;�� ��ei�� pg�� �:d:n:�t;,é .vai1·�ad�::;�� Secretaria a que se vihcu

. : ��g��s��:e�� ��a :a��= :��::::zr :eÚ����ra�n�7; q�:tõe:sser::!��::!�es aSa
lhão Rodoviário. . ��;:'. te re:�:tur:ç��it�� �:::po °e�:��:iCOaoe��:�
cum�rlme�ntamos. Os neo- ,'rz.ue :��tacionasse em meio

promOVidos pelo Ju!>to. e operando em todos os de- A formação duma cons-
merecido a posto.

. mai$ departamentos de ciência rural, que valoriza,
superior.

'

serviços e;staduais. Não se dentro do esquema da 1'1-

trata, pois, duma reforma queza catarinense, Os la
sem' conteúdo prático; ao bares da agrfc,ultura e da

contrário, visando a impri- pecuária, bem como os das
mtr aos diversos setores indústrias dêstes derivam,
que compreendem (/S atrl- te1u sido preocupação do

buições da Secretaria d�

Agricultura, o que o Go
vernador Celso Ramos aca

,PAGAMENTO DE INATI- ba de fazer é dar àquela
VOS DA SECRETARIA DE Pasta maiorl;lS e melhores

EDUCAÇAO possibilidades de acompa-
nhar ,as exigências dos

Por deliberação do Sr. serViçOs, distribuindo res

Secretario da Fazenda, Dr. púnaabtltdade se valorlzan

EugêniO Doin Vieira, ficou do capac�dades têcnicfJs, menta para agricultores e

assentado que o pagamen- aparelhando em suma Se

ta das. folhas de inativos cretarta para o exercício

da Secretaria de Educação da junção de imenso reIê

e Cultura será efetuada

Prof. Lídio Martinho Callado quando diri gia-se ao Governador ceuo Ramos, mo

mentos p_ntes da inauguração du "Sala Ner eu Ramos", onde funcionarão o Centro

Estad"!iai de Pesquisas Educacionais e' vâri os órgãos têcnicos da Secretaria dll Educação

Secretaria da Educação
promove conferência do
Almirante olavo Dantas

Como parte do programa aplaudida sendo, na oca- Santa Catarina, sessão so

estabelecido para comemo- síão, servido um coquetel, Iene da Academia catari

rar-se o Centenário de oferecido pela Secretaria nense de Letras" em pros

Nascimento do festejada de Educação e Cultura. aegutnmentn às comemo-

escritor 'patricia Virgílio Hoje à noite, na Casa de rações.

yárzea:: a Secretaria de

Educa�ão e Cultura pro-
moveü," no dia 8 passado, na

;::::. :':.�'''��:'�� Noticias da Secretaria da Agricultura
renoriladG escritor e poeta, Senhor Secretário da pesca em Santa "CiJt.arlna.;
Almlr�nte Olavo Dantas,·' Agricultura, :Dr. Luiz. Ga- Deputado Antônio Gomes
nome,,,,Ç.o�.sagrllçio

,_

(nes le- '�-brlE;l, recebeu no dia 9, as de Almeida, que conduziu'

i��6��a,pe�:eS;orD�� ��� ��miS�:�Ln�t� ru:oa�s�s d:
", i',:....r ,

",,�::., ... r·�
"

.•
_ 1'"

Luiz Gabl'lel e Dr. Aloísio
retorIa 1ta� Ptdduçã-1?� !'ege- Leon da L'J.z Silva, Diretor

I, queJiratou
de

-

a:ssl!P.to do Laboratório de Químl
servi s: Deputadõ',Páirp, ca Agrícola e Industrial,

lo Stua ',Wright', tratou, que tratcu ' de atividades
de assuno/( referente,,: a, :'.'1'�!;:n(i:!á"li dQ Laboratórto.

J, -'.I,c) .. ',P�·'.<;4!fo-';' .

f) ��"'" •

d.o":'gt'an
ta�ine�_.e'í e, CS'!}���S�,.a se

�,�a, ': ;aljn�r�q.tel',(�oJl'o
Oa�� para des'at&:t"3. ��a
��;,�����tr ::���
mo_r�hva do Centenário.
Em seguida, perante se

leta as�lstêncla, proferiu Em audiência com o Se
o Alniirantr Olavo Dantas cretárlo da Fazenda, o Sr,
uma brUhante oração sen- Airton Perrone, da Remlng
do antes saudado pelo des. ton Rand do Brasil S,A"
Nelson Gama do Nasci· sabedor do interêsse da
menta, A mesa foi presidi- Secretaria da Fazenda em
da pelo Secretário da Edu- modernIzar suas máquinas
cação e Cultura, dr, Ru- técnicas, ofertou os servl
bens Nazareno Neves, e

ços de sua Matriz em São "in loco" o funclonamen-

���!�d�n��m �a pr��:�:m�� :aanu;�s pa�: s��:rt:e��ese�� to dessas modernas mãqui·

Catarlnense de Letras, dr. Fazenda, em visita à,São t���ic�� funcionamento ele-

�;��:en�am�o d'��:iitll�.� ----------- .----
HistórIco e GeográfiCO de
Santa Catarina, des. Hen

rique Fontes, do dr. Jay
me Moreira Pacheco, do'

des. Nelson Gama do Nas-'

cimento, representando o

Centro Catarinense na

Guanabara, do Almirante

Cp,�los . da Silveiril Car

nEllro e: representantes do

Comando do 5° Distrito
Naval, ·do Arcebispo Metro

politano e do Presidente
40 Tribunal de Contas.
Ao término da magistral .....

oração: ,foI o Almirante

: Ol�vo .

Dantas vivamente

Melhoria de Máquinas Técnicas
Paulo por conta da Re
mington Rand S,A" inspe
cionem e verifiquem o fun·
cionamento da máquina
UNIVAC 1004, Os represen
tantes enviados terão a

oportunidade de examinar

Tefras do
Teso:uro du
Estadà

Anteontem, sob o calor Infernal, casaco debaixo
do braço, ensopado de suor, ali na figueira me aboJ;'
dou velho ilhéu:

- Graças que vai chover!
- Como é que sabe?
- Ué! Seu jornal até anunciou!!!
- Anunciou nada!
- Como não! Olhe aqui: vamos ter circo na

terra!
xxxxxx

'(I>

E quando as chuvas calram, outro saiu-me

co\n esta:

- vom o presidencialismo é esta beleza; Até
Em:

.,

palestra maritida
com o Srs.' Ledo B. Leite e

Eurico Hosterno, o Dr. Eu

gêQIO Doln Vieira estudou
as possibnldades de colo

cação ,das Letras do Tesou
ro do Estado no mercaüo
de títulos estadual. As su

gestõcs dadas pelos repre
sentantes da Bõlsa de Va-

chove!! I
xx xx xx

E dizia aquele sinzista, com a sua mania de

comparações superlativas:

que :s �c:!::I�a r;�:'us�.ai!iJr���,::entarista do

lares fOl'<>ill "�,uL,,, ",�.

, ·,;,�:�:,,�'�0:�;:����:,��:��o.,�:,,;,,:�:;,��:�.,. ,�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


