
I

I
I

RUBUíiI DB ARRUDA RAMOS

oaaa.Ta

IJOa4INOOS I'BRNAlIDIB Da AQUJIIO

"NO XLIX o NAJS ABTIGO DIÁRIO DE SAlfTA CATABINA
/

N.Q 14.606 FLORIANÓPOLIS, (QUARTA-FEIRA), 9 DE JANEIRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PÃGINAS

CRISE NO CARIBE ENCERRAD/.A OFICIAL�AENTE:
E.U.A. E U.R.S.S. APRESENTAM NOTA CONJUNTA A ONU

Em Joinville:
Geraldo ��Wetzel homenageado com um banquete;
Gov��Celso Ramos �exaltaj ex·secretário da� fazenda

NOVA IORQUE, 8 (OE.) - A crise
norte americano-soviética sôbre Cuba foi
resolvida mediante um acôrdo, porém, o

�, Primeiro Ministro Fidel Castro insistiu em

que sejam aceitos os 5 pontos, entre os

i quais se inclui a evacuação da Base de

Guantânamo pelos Estados Unidos.

Ontem, a União Soviética e os Esta

dos Unidos deram por encerrada oficial

mente a crise, apresentando urna decla

ração conjunta ao Secretário Geral da O.

N.U., U. Thant·
A declaracão não estabelece a adequa

da inspeção da- retirada das armas ofensi

vas soviéticas de Cuba, nenhuma garantia
contra a SUfI introdução na Ilha, tal como

exigir<'l}'Y\ os Estados Unidos e nem tão pcu

co contém a promessa de não invasão.
tárto da Fazenda dr. ElI

gên.o Doin e $ra; Sec,·t"tá
rio da Viação dr. ce.ec
P..am05 F.lho, Secretarlc
Sem Parta sr. tbrarrm S:

mão e sra: deputado Pau

10 Rocha Faria; major ;:,

dmundo Bastos, sub cncte
da Casa MJitar: Dirvcor
do Tesouro sr. Luiz Macu

co; Diretor ccccercrat da

�:Jies;l'e�:'jt�e;:����tL�:�;�\
19�tter, sr. Ademar Gar
Cia e per-sonalidades du
mundo potíüco saciar, "(O

nomtco além de

e admiradores rio ho.nona
geado.
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rrc�i�encialism8 5 X 1
te agradeceu comovtoo

proves tão eloquentes 0"

carinhosa a':Uizade, es�;,llU

los que sempre recebeu pa

ra atender os reclamos da

vida pública.

tos lia hqlllell;Jt;'clll, vec

do-se o Chefe do cove.nc

quando proferia sua 0;<\

cylo, ladeado pelos cas-:s

Geraldo weteet e prefeito
Hlmuntt Fallgatter, de Jo
ínvie: o deputado Jaca

Gonçalves quando SaUCl3\:l

o hOIlH:ll:lg"ad3 c sua ""P,\
sa: o :;1". Geraldo wetaor,
quando agradecia com J .. l
do a palavra dos üustr-s
oradores, e, nnat.ne-ue
uma vtss,c do banque-e
realizado na Liga de 81)
creuaoes.

'computados os votos Je

45 municípios, cujos tra

balhOS de apuração torem

encerrados, o panorama
etettcrsí , dO .. Estado_de Sta

..

Catarina é o seguinte, "e

acordo com os dados que

chegaram na noite de on

tem a nossa redação:

BRASILIA 8 (OE.) -:

O Tribunal'Superior taer

torai começou a reeerer

os mapas das apuracd-a
do refei'e'ndum em todo o

pais, tnformalndo o pl)r�a.
voz que os resultados ,li:
crats serão conhecidos o

mais' tardar dentro de qua

tro dias. quando entao ��

rá proclamada a nulidade

do Ato Adicional que ínst,

tutu, no pais, o regime
parlamentarista, Os últ,1
mos resultados divulgados
esta noite dão cerca de

cinco milhões de votos ao

sistema presldenciali;,t!!.
contra menos de um mi

lhão ao regime parlamen
tarista.

mese ao final da saus

teceo de haver colabora

do com um homem púuli
co da capacidade e dfl. in

teireza morai o governa
dar Celso Ramos, e que

peu-nanecorta dentro de

seu partid.o sempre às ui.:<

postçào para quaisquer ta

-retas a que fôsse Incurubí
do. �
Os f�agrantes fixam aspec

UBES VOLANTE IRA' AO NORDESTEPelo Presidencialismo -

'132.006 votos
RIO, H (V.A.) - ° Presi

dente da USES, Polillio

Braga c o vtcu-presídente
de A�lmtO$ Nacíonuts e

rntemccíonats, José casa
li Pilho, a partir do dia 1°
de janeiro rutctarão o pro
grama de "A UBES-VO
LANTES". Os dois direto
res visitarão todas as ca

pitais do Brasil, visando

aproximar a entidade een

t:al dos secundaristas brn
euetros. das suas bases es-

taduais.
.

O zrestdente e o l(ice�
presidente da UBES, un
crerão a �BES-VOLANTE

Nordeste e do Conselho
Nacional. Em seguida ru

marão paru o norte. a fim
do- m:aTcai.: ereta paru a

Seminário daquela regíãc:
centro-oeste, leste e sur,
quando em fins de' feve
reiro cestocar-se-ão para a

séde da entidade na Gua
nabara,
Nas viagens programados

pela Diretoria da UBES,
consta a Iundaçàb de Ban

cos Bstaduuís do Livro e

Material ;Didâtico em todas
as capttata.. Casas e Res

taurantes Estudantis; Luta
contra O aumento de anuí-

Na oportunidade, o go
vernador Ce.so Ramo!;. f!

:xou a personaligade .ce-seu
velho amigo, correligioná
rio e colaho9-dor, e O de
putado Jota Gonçalves pro
renu calorosa. ej-eção sau

dando O ilustre ícínvuen
se e sua sra. dtscorrenno
sôbre sua vida pública e

soa projeção em todos';os
etrcutos rl�, com�rlid�e
10{�vil�nse .

'e', ca.tactrte:�'.
O 'homena�eido' firialtnen:.:.

Pelo Pa i-lamentartsmc -

69.388 votas",

,

Diferença a favor do
Não _ 62.616 votos.

O presidencialismo

nosso Estado venceu

25 municípios e o pena
mentarismo em 20.

O sr. Geraldo Wetzel, ex'
Secretário da Fazenda, y,,\

homenageado com um ban

quete dI! mais trezem.,s

talheres, na biga de, Sucre
dade de JOlnville,. a 27 'de

deeembcc .arumc., �(l.o., 9.�a-.
pé', compareceram . �,G:)y.,�r .

ná.'tl.or Co.:lso Ramos, �('l�

Cariocas Terão Novo Plebiscito
.RIO,8 (VA.) - No próximo dia 21

de abril, os cariocas serão chamados a nô

vo plebiscito, para optar sôbre a divisão
. político-administrativa do Estado.

Nos têrmos da Constituição estadual,
O povo é que têm de decidir se o Estaria

. terá apenas um ou vários municípios.

Na Guanabara as apu-

rações foram encerradas
na tarde de hoje. _0 de- RECIFE·
sembargadol' Bulhoes cc

I

�a;;:!!:ên��t!l:�, �;,��: Resultado do
go depois de proclamai" \)6 PI b' I'Aresunadrm, ..fJljC,luJ�)iO E;S,���I e Ise MI
do que deram maf8rla "Ide
mais de 500 mll votos a

fa ver do não.

A sessão solene do TR!::.

,
será realizada as 16 hs.

.. Nota da Associação dos Servidores
Públicos de Santa Catarina pelo nordeste, onde marca- dades escolares e outros

rão os locais para. a reau- problemas de interesse da
aaçâo do Seuunárlo do classe.

RECIFE, 8 (OE,) - Se

rá encerrada boje a apura
ção do. pleblseito em todo
o Estado de Pernambuco.

A ASSOCIAÇAO DOS outros de tmportêncte ca-
SERVIDORES PÚBLlCOS pltal para a economia dos

,----------------
-----------------------------,

1l'REINANDO PARA POUSA'R NA LUA
DE SANTA CATARINA co

munica aos seus ussocíudos

que, em reunláo reulhmda
no dia 21 próximo passado,
resolveu a. Diretoria Exe

cutiva, premida por uma

série de fatores que vêm
Influindo no cusl.o das di
versas modalidades de «1)-

a1�ociad0s. _Tais serviços é
evidente, sao desernpanha
dQI; por empregados, que
Liveram seus salários au

menLados, no mínimo d,e
Cr$ 10.080,00 para Cr$ .

17,800,00; êsses empregados
receberam, também o 13°
salário,

Os últimos resultados �x

tra oficiais Indicam pelaSC. RESULTADO DE
45 MUNICIPIOS SECRETA'RIA DA EDUCAÇÃO

'Papai Noel Visitou Filhos
de Funcionários.

sim a mil sufragios e pelo
nã.o 128.uni!.

J.K. FALA NA O. E. A. sistencla que mantém, ma� Por outro lado, a reper
jorar a mensalldaae so- cussão da majoração do
cial para Cr$ 200,00. salário mínimo e ii cons- Ao lado do imenso tra- proporcionada pelo 1nsti

tante inflação que 'se veri- balho na Secretaria da tuto Brasil-Estados Unidos.

E�ta medid:l extrema foi fica em nosso País, influem Educação, tiveram os seus Na ocasião da festinha

tomada, tendo em vista e continuam influindo na funcionário,), éste fim de foi entregue à Exma. Sra.

estudo pormenorizado da elevação dos prêços de ... II,J, uma alegre festinha Maria M,ldaIena de Moura

situação da ASPSC, em tôdas as utilidades, que natalina, graças à genero- Fe:ro, Presidente da So

face da grande alta do cus- são empregadas no plano sidade do titular daquela ciedade de Amparo aos

to de vida, que se está ve- assistência da ASPSC, Pasta, Dep. Rubens Naza- Lázaros, um cheque no va

rificando a partIr deste Eis, resumidamente, as rena Neves, que destinou 101' de 2 mHhôes de cru

mês, com 11 elevação dos razões pelas quais foi a seus vencimentos de Se- zeiros, fruto de uma cam

níveis de salário-minimo e mensalidade majorada, pois cretarlo, do mês de dezem- panha feita nos estabele

consequente alta geral de que somente assim poderâ bro, ii. compra de presen- cimentos e�colares do Es

prêç-os. a ASPSC continuar ofere- tes para os lllhos dbs fun- tado, o que veio atingir ii.

Como � sabido pelos cendo seus serviços aos clonarlos {laqueIa Secreta- bela importância.
distintos sócios, a ASPSC associados, sem quebra dos ria. Cerca de duzentas PeSquisndO!'cs norte-nme- 300 metros. A scquência de

mantém em FlOl'lanópOlls, elevados padrões, que vem crianças compareceram pe- A celebração do Natal na I"icanos e.;ção realizando fotos, tomadas 111 ca'llpo
armazém reembolsâvel, far- firmando surl tradição no las mãos de seus pais, às Secretaria õe Educação e uma série de experiências de prova da Administração
macia, serviços médicos, selo da classe a que

serve'l
dependências. da Secreta- Cultura, transcorreu num para verificar a possibili- de Aeronautica e Espaço

dentaria, ambulatório e A DIRETORIA ria, onde, alem dos pre- clima d,( mais ampla ale- dade de pouso de uma (NASA), em Ames, nd Ca-
sentes recebidos, fartaram- gria e da mais estreita fra- nave espacial na Lua. As lifôrnia, demonstr.l a ma-

AINDA! OUTRA DAS MIL ,;e r:�I�:�!�t��s:o =��ôc:: ;:��i��:e�lfof��n:;�:s:� �:�:��êsn�a:fei:;tã�om se��� �oe��:e C;e:O v�o a;�!� I:��
músicas natalinas. A se- prolongamento do Natal tipo de avião especial, o sa�, descrevendo uma 11-

�� gulr, os petizes dlvertlram- comemorado pelos Cunci:l- "Bell X-14A", que é cap<!,z .uha Quase vertlcd em re

se com uma seção cine- nários no recesso de seus de de�cet' no �Iltéllte verti- lação <;la solo. A direita, o

matogrâfica. gentilmente lares. calluenle ue uma altura de 'Bell-X-14A" em voo.
._---�------------------ ------�--�

.: Plebiscito: Resultado tolal de São P,ulo :
,," - s. PAULO, 8 (O ESTADO) - O Tri NÃO - l.297.725 •

dinamização, o sr, Juscell- nha de libertação dos nos- � • III

no Kubitschek estêve re- sos povos da pObreza e da
•

bunal Regional Eleitoral divulgou esta SIM - 188,754 •
���:,e��de n��tl"::ta�: ;:��:������ �:�:�S:aa��: •

tarde o seguinte total geral em todo o E� NULOS - 95.930 •
contacto com o Presidente a dIreita, os srs. Gonzalo •

tado de São Paulo, no plebiscito, compu, BRANCO - 31·693. ,
�::eesd�igeada�:a:OsP�:.���:=. ���!�ioPre��::�:e c���r��: • t�do o res��tado.

.final da capit.al e de 3:- Até o momenfo não foi possível 8(,_
)p�as de. desenvolvimento ex-presid,ente da Colômbi� _ • CIdades do lnterlOT, num., total de TRE calcular as absteuç_ões, ,�ev�do ao'

::..S'·"i.�':l' An��rlc.a 7'a��,a. N..

a fo- e Jo.�é_,., M�ra,
.

secretário
Localidade: l'sa.r.'gelltO'I· _ Mimicipio _ Mqravilha, _ 1.,?13.815 v0tv::.,

,
.

grande número ce voto� eill bl'�l'ie'9. _.( ',' _',"
.� �rcr�#.�:�����.�.I'�25�,:�a'·,�.�tz;ib�'- 1.,.:.i.O_. ,:'<' '. � :=::,.__�_._f_..���'tJ::t......... -�'D:a...�_.... -�.. --1!J!!,'!!!!.-..����

_ ��
) -'

,c.;t.J.�1t,�r ·t?:;;}��. "� � :tit '�!i \�r�'
<.

• .�'_�" i,������-f,�. +��,:_:/FN' ·�_1��4\,t· . �'���1�'
.

Escolhido pelo Conselho lelro Quando falava peran
da Organização dos Esta- te o Conselho da OEA,
dos Americanos para fazer ocasião em que declarou
um estudo de quatro me- Que "se qulzermos preser
ses, juntamente com o Dr. vaI' a dignidade da demo

Alberto Lleras Camargo, cracla em nosso continen
da Aliança para o Progres- te, devemos organizar-nos
so tendo em vista a sua para esta grande camp'a-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.'_'-- --- ----'---'---

! jJ : ' 1 I' �

.

FAZE�.1 A:":OS HOJE

Fia3.1 Uma

� ;;l"l,l Mu-la NLdbo.l!'
__ .�, .rosc c.rvn.hctrc Meri-

sr J:l5.:J aosé Lamruque

- 1,'J:ivill
!�(I li UI' ""
Tll"I:'/J

Hui '1

cer Dr. JULIO AGOSTINHO
Vli!,IRA

V<\,tr:tlFC1'''CI' h ue a sua

te Crrurgfâo nennsca e 0-

Iictü d.r Reserva Itc nune

rnd-i da Pc.ic.a Mn.tm-
Ao digno anrversanante

os nossos parnbens e votos
os ton-n existência.

r�RE�ç7����-�- ;;���'��j� a.Cvrf.n_l1hU:toT--=
.... "" '� .. _......"., ..__ ,.... _."_,

. r-

gra. J. p. � Plc.tunópo- Geral da Previdência Sacia!
- O ArU�'ú [I;) oo Re

da

,i

Sl'gJ:,,·i:, ,( deiiva utiliza

(.:,10 dü !ir.)l/·! Íl'Í') dent,rJ de

511.1. thl..111d:,dl'''.

P,d:H!lt:H!lr13 filie a I, A, P.
J. Já. (-·�I5. <jj,,'dr"r:ndo as de
t,<Oi.iDIr"l,;n!"1 'tI'j"ld mcneio
Il� �a" " I j\. P. C. ,1!lIda

reque.or 9

upo,,,ntad,,'"', P:JI' tempo de
serviço no ]APC pO!' t{ 1

comp.ctaclo OS 30 nnus

lL..J..S � �nu5 para requerer
o meEmo bene1J,C�O n-o IA
Pi. uma Ve� Q.le ne�le ú;
�i.l�o ainda nio atingiu o

limite exig!::Io.
Foi ei1i'ili-.1J.uo o [,I tal' ida

de. Veja o ''Di:íl'io Oficial"
da Unia d� ;3 de "Setembro
dr,' 'l)(i2 e":o ;X"J kcv " �Cl
4.130 de 23 je ,1 �6qO d�
1962.

n�; _ "A

m(�:t.�""," l.il-.�' u,f-{iLt:1-
1." rf-rldt'riu,"JlI'1 Li, inte
l'f:,':':�H\'-, ;"'1 lil.-;lllHto a

·'j-';iO e I, qu(' di� (I il1-t. [{.I

di') R�c�llj'l I;f,tlt') Gf'l'al da
1·rO>;:t1J.>-11"i'l F;·I,·i .• 1. o.'j do-

t:l,lt., t, ("II':1\1l;nhe o ."-CH

A C(mtri

b"i,çi�(, " rI, kl.ce do sal:irlo
minbwl 1')1':11 " não n'l que
1',.'(';l'b" "11'!'0 d')méstica
f·go f.li;!, I) I/r":lll:;tl)jcnlo em

limit;:: ,1" id:vlf', QllantJ a')

i,f'ii.od" I]e> ('.'lrÍ'nr'i:'t. diz ')

adiW,:1') ítrm n. P fi"

a aposf'nl:1,lm'h por' (cmp')
de sr-r';i(<) " ;ilJUltO de per

- 'l�dJ...,f'm aç;rvlço... �,,'
..... -

IMPOSTO S!Linl'_;AL - O
e pror('�so!' f'V:1':.i[.J ue TvI')

rais Fiiha, c'::1r:a"le,�ad J d:J.
claboraçi'to (:0

a lmp!'cn�c:. crrióC:,l 'I"; S�

g'Utl1L€S decla!'a� 'u 'c- j'l,�
}.l-:.Js-to sindic:tl f' U:ll

dian;e dJ qual gr:Ul�l(';"
ri:::s se aeol'da'l\ ,�' in �·m.;;

Ll.1 j '1'-': UI h:pl):-W 111-

cor;_, a 1IlwrebC:e

Enqu,tni) l'"I'el)(')'
d;1 :-,:aO do E��t;,:I'l ril\".) po
(I�I::') O� sindicaL:> :!l)r1'
t�1 -'e :'a �ua tlaclfl (' (;n.
sea i:;:;c9Lzaç50. O Br2�11

e I) 11!lh'o P'lís do �lt:nd,:

que mante:TI tal contribui·
çã.o compuhôria. 0-; ;1\\

tentirr;o; lide)'(�.s f0:'i:lm-,;€,
na Juta e ,,:la na vlf!:1. f.l

ei! n::ts hu"['o,', ('J,�, '�. J,'\
e tcnp'1 de r'1 r ,'!'n.t:ll' ,)

("m tnf'dic1as tcn�
Ct 1'.1�,'1' voltar {) sin

di":c!i!'n1o b":1�iJejro às sua3

fümcs de liberdade e de
autonomia, entregues à3
proprlas classes, soberana
mente. Deve ser respeitadfl,
cO}ltudo, a.. atual sistemâ,ti-<

INn'a,· õtarn a cante-e. riu

.1;":;' (jl::.t!l,!n '!.! aprewn

[:,\:1 U:\ TV.('111 ('lp·iti.hil.,

U 1':.,:,,;-
rl,,� I\rt'.

t<JS" b- 1 (")1Jl0 r1r:i� C]"

1T1_'llS ]J;1.ilCS C:\l'!11V:1.!'··',"'S

que ir- fi.., lugar ali neste
an-i oe na.

tjr;n'j ("),1 Idades p�L1

resta de 15 anos. O ;lC·';'_

tl'r:nl<'!l!J que -cra :t run

Nr réu
cace

3 - Casamento: Mnrva

do para "ó,bado próximo
ln Catedral Metropolitana
o casamento da senhcnt r-,

Z!JldC' Le-r-os com D sen-te:'

urtson Car-doso Xavier.

4 - Um telegrama
"western euvtado
'em senhor osvaroo

deixou urna s<'nbor::'}
vaidosa

5 - Suududes de .� .no

a festa flue esta sendo C$.�

pelos Foliões do
Doze de Ae;ôslo e :1-

conreccrà dn 26 prÓ',

Agradeço a

Z:1 6.0 Dr. R'Jl1!llc1:)
e DalvEl S::hutz, pelo
vite ('I1\'I"do pan part!�l-

Nr::'l

no»: r�s:: dr,

nale stravaro TI:) !\!11"I'"

Bar U:J oucrenc:a paracc,

.o nõo menos mrtonano Dr

AdeJ)al na TOS da Gil'll.

8 _ No último d:JiJl�n-2;O

a bojeza c simpatia de Li

Moellmnnn, dando
na praia da Saud,,-

ck

(;['9.; �0�1�:�noi�.��rm�, ��
vniC;rl'u:'\l'

Ve1·:1;o>·_i·,cJ

Nes.e

a11:) surge mms uma qu > e,
Acudíl1llcoli da nuc

de Can1:1Va;.

\

Sociais

13 A dírocêo do Que-
rênc:a Palnce bastonce

preocupada com a belf sxi-

mn cr-co-ccõo para a r-s

r. \ ,td N0it� etc Pil'l'l·Ot.
\. 1 ,(I "

14 'I'ambem ontem na

rescténc:a de praia d:) :;c-

111101' e senhora E,pC-l'!üjii,J
Allli l" 1':)i restejado
o de casnmen

to

15 - O comnodtcr .'\1-

vlm Bnr'bosa está em :1',vi�

para apreaem-u-
mais sucesso para o

próximo C<1rn:1·.-al.

Medida de grandeu.
portantes obras em ('urso laIa rccordaçces em que Que fazer? - Se ela
2.il n":S;J:l (',dade "d 1lé'l'�Ol.l:l.gens vieram oeu-

Na Assembléia Legisla- pl!' os Eetl� merecidos lu-

tiva. na qualidade de' re- 'g:l:es na memôria dos ca-

presentante do te- tarinenses, fizemo-lo como

mos percebido a um testemt:nho, um de-

Imensa de o govêrno Celso poimenta para a história.
R;,mos d:1r a Santa Catal'i- Por]e ha':cr calor de lima

n2, ('amo tem dado, um

am,biente de paz, respeito.
trabalho e l1u.l11onia.
Senhores:
Vem esta fala :, pêla, no

instante em que o nos�o

coração a?radecid:J deve

manifestar-se pela home

nagem que me foi conferi

da; nosso l1')me no pavi
lhão il1i:t�liI dcstil Casa de

Saúde,
A homen:tgcm. partida

do govêrno Celso Ramo,>.

tocou' profundamente o

nosso intimo e fez vibrar
as cord:ls da saudade de

um passa<!'). a qUf' estamos

liga(ios c (le (Jue fomos

p:utícipes. há mai� de

vinte anos

Se manife>stamos nesta

I=aniu de um conlção ge
neroso em demasia
A propÓSito, realçamos o

nome do 1:0550 colega Dr,
Juarez Qu.eiroz Campos,
dinâmico. culto e humani
tário Diretor dêste nosoco-

<I:TlÍl'-lde mio. que é parte integrante
hou\'s, e dJ. ilonienagem nos foi

in$on:'m:IV(,;ll�cllte a dc- d:ld3, inelusive R8ve-

d:ll'U';:.J'J. pum e simples de

uma realidade que- n5.o pa
dcee .dClvid8.s mínimas si

quer, r(Õp!'2�entando scn

terH:a que' passou em jul
gado
F'ur;lm (;;es os grandes

arlHice3 .: bat�lhadores
no cená�iO

na.

Sellilore;;;:
O n'Jsso n"me neste pa

vilhão infantil nos emocio

nou, em quc J)t'se sabermos

que a homrn8.gem exccde

dem<tsiad::tmente ao mén
to,

Apartamentos
em Camboriú

ED1FíCIO CAMBORIU PALACE

Apartamentos de 1·2-3 jormitôrio� para pronta
ent(_c.g:l,

rendíssim8.s Irmãzinhas da
Imacn:ada CGnceicão. on

de pOllLific;\ a lI!ladre Cleo
nice, antiga companheira
nos�;1 no Hospital Santa
Beatriz.

Resta-nos, assim agTa-

(tecer, em cume. de minha

família e ,LCUS amigos.
F:lzêma-:o. sinceramente.

em tern\Js de cordialidade
bLlsileira:
I'\IIUlTO OBRIGADO Go

vernador Celso R'1H1US

MUITO OBRIGADO Dr.

Jual'ez

MUITO OBRIGADO Ma�

dre C[csnit:e

]\1t_;iTO OBRIGADO a

todos, qU03 nos honraram
C')l,í a sua presença neste
ato de muita signific:l.Çâo
P"I'::t Hajai e de muita

emcc5.o para nós, q\le as

sislimos a \realizaGiío dê

um sonho acalen!::do du

rante t::lIlLl'i anr::s e gra

ças a V. Ex{'ia., SI'. Gover

nador, tornou-se realidade,
abrindo-se como os um

brais de uma catedral, onde
se x:aticaró, o sacerdócio

ca da unidade sindil'al, I r� Elllrfl'dn - 40% saldo - 18 mêses da medicina par,1 'combate
dicional entre nós dcsdf' .. Preços n partir de Cr$ 700,000,00. eficaz à ll'.Gl'talidade 1n-

1931 r- Que tão 'bons resulta- INFORMAÇõES ATÉ DIA 10 .com o incol',plJradbr fantll desta região eatal'F·

é,í,',,'��\

.�?s ye� ��9'" � �.������,;��:��?,n:"

A IDE'IA

O HOMEM Eugene usar 11'11 saténte P:'11') ce"

Frank O'Ne:!1 é o re�p:--'l1d, vil' de relé a sínats de I.")

"E;, P':3 orte-õo da Tc';::;'

tnr. urctcr (',J projeto r ,.

J 13 por C,::t dU'DP

t. 03' do', ;,n�" que tZi'G1'

A ru-me sina!, ampliam-no e o pas

arn.nlc.inn qUI:- c.ccu o o' ouc o

t,a:' ao-:u .as-dm cam aho Neil se formou em cugv- C:::l".J

nhar-ía de comun.cacôes
há mais de 20 anos. elatema jmna suas !ii'l LI

GODDARD - O cíenueta

ncrte americana Robert"

li. GOddard, cujas eont-t

buícóea ao.s estudos soe.e

foguetes e empl'é!!o de �O:T,

bustivet liquido tomare-»

PROGRAMA ESPAC!'AL �

O gtgnntesco pronrnma ê�

pacln l p-::rte
quê 11ÕO só te r

ECO - 0, zstartos UI11;1::�

Iancaram um satélite

S;!�uC��sp;.�;;�e�\�l���; pill"l bc'neflc;� dfr-mtm��i"N ���s'v;��.!��n(l� '1ll1�[)�'�
rvspunsúvuls pelo sucesso dade cerno 't'smljcm já 1<)1 elo o l11u:lc]éJ. � l1l;�';:lO

Sem sun ajuda uem sucert.do cm C0!,)::-'\1' foi testar 9 exeou biiir:!fl'-!I)

se cl'egar\a.'t dois homens €'11 dr utüizar- uma 1-ei:c
foi um dos pr+ncípa.s de corno estacccs

c fe,_·s do sucesso do 'rets-s.i relé a transm.s-no

oceac sua convt-ucac
seu vito-toso Ianc.unentc .

de C:J'1'U111CaçÕ,'�.

,"""

TRABALHO - Nos 10i, LANÇAMENTO - O

-<inos em que <;c trab:Iel,'a menta do Tel.<;tar foi TELSTAR' - O Tclst,l:',
no apel'feicoamenta do:'e entado pela NASA Ad- que se espera rev'Jlucion�

Islal', O'Neill e diversa.,
centena" de engenh.-:iros
especiaI:zados dediear:nn-

minist1'nçã.a
ca e Espaço
UnidOS

o siste'.ra e eo:ntlnieaçõe�
de âmbito mundial,

de Aeroniiuií
rios E"tadf)s

fedr-r:J

encarrcg'ado pr,'J_g�'a �l'l

espacial norte a l'enC:{HO.

A com]}aniüa qllr? aperte.-

87 centímetros (le d!(\;l''-'-

p''',<a 76 e ,,('ti

15 j)('ças. E'

H've:-;t:do €xtetnmllent,-, (,I':

flcetas cl� que a-

!telll r'J \ o f'o]:,rc'

.se inleirall1Entc ao pl·ojP.
to. Uma de SUIlS pril1c1or.is
tarefas f,oi miniattl)'Íz�1'

eompletam�nte as peC.ls res para os Iraha )los ci"
lallr_'umr?nt:J e C')I1CO",-]O!
em

dos cot:2';dos no

paço com lôdas as �ê'
n'iuis fir:l�as.

O Tc·�'t�r �l1I111:�1 10 l:1i-
Ihõe,� d" v('zes os

11l\(, 1'C"'C'O{' da terra.
'r; n:, 110 pl'ox.lll\.l n'1'!l

saté'ile; gra<;as a i:;tfl;

ser crpregado Ul1l

ele instrumen'.-Js

l11u.to mais ('::;mpleto.

Inauguradalinha
Havana

aérea Moscou
HAVANA, S 10E) -- A

Rádio d� lI"v>!l;a anun('i- _

cu hoje que um aviã,) -o

viétieo P.U. 114, inau�:.ll'ou
uma nova I'l1h] a(r�8. ('n

tl'e M::tscn.u e H.\vana. cú-

brindo
_

a distância descle: a

capital da Rússia a €sta

Cidade, t-m 13 hs e me:a

.

O Sou:rtEN PeRFEITO
Repres�;ntan1es para o Estado de Sa�to Catahrlo
Elysio Q. Silv� - Repre�tqções ruo CrJspim

iL� Mirç 22 �9,W' �11.9 -:- yl?fJsmóp�.I,i:S -. S.f
..,�""",,:,!,',,,,,,' 'V>.;';'" :1.S,;;.'Fj';"i",.,'�i ii '''':.'' ",/.

O Vôo reaJizoJ.l:::1ie on!:(·n
Afirmou a rádio que o

vião soviético -pode tmm

portár 180 'passageiros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Raul POLpLO Exclu
Raul PoliUo ExcllL-

-nrnm a ter a designação de
-nno Internacional". Os a-

nos Internacionais, na acep
cão que lhes e dada nessas

iniciativas. são vastos pro
grnmas de pesquisa científi

Bnccntramo-nos nas \'CS

peras de mats uma dessas

Inlclatlvas que agora pus-

Banco, de Desenvolvimento do
, Estado de Santa Catarina SIA
Assembléia Geral Extraordinária

São convocado;; o", senhores acionistas do BAN
CO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA S.A. poro se reunirem em Assem
bléia Gerai Extraordinária, no dia quim'I (15) de ja
neiro de 1.963, 6s nove (9) horas no sede do Banco
à Praça 15 de Novembro esquino do rua dos Ilhéus·
poro deliberarem sôbre a' segu1nte

.

,
ORDEM DO DIA

10 - Eleição de Diretoll's para vagas ainda C1ãc
preenchidos;

20 - Outros assuntos de interêsse da SOCiedade.
Observa-se aos .'enhores acionistos que os trans

ferências de ações fic�m SUS!='IfInsaS no� d�z (lO) dias
que antecedem o reol'zação do Assembléia.

Florianópolis, 3,1 de Dezembro de 1962.

Alcides Abreu, Presidente

J . .I. d!, Cupertino Medeiros, Diretor

José Pedro Gil, \ Diretor
:; ,6 -,10 ,/1/63.

''_''''

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam (onvidodos os Acionistas da Cj::rntrais E!é
tricas de Santa Catarina SA. - CELESC - Para se
reunil'em ·em Assembléia Geral Extraordinária Que se

realizará no dia 23 de Joneiro de 1963 às 1000 hs

n.a sede. social
..

à .rua.Almirante Alvim.' n. 36: nest�
cldo�i> de Flor1anopohl'. e deliberarem :;;ôbre a segui-l
te

ORDEM DO DIA:

1. - Aumento do Capital Social.

2 - Outros assuntosJe interês�e da Companhia.

Florionópolis, 3 de janeiro de 1963'

Julio Horst Zadrozny - D"iretor President"
Hermelino Lorgura - Diretor Comercial
Heinz l-ip�f.,1 - Diretor Técnico

Sol Tranquilo"

OS JA HAVIDOS

O prôxímo "Ano Inter

nacl�na.l do 501 Tranquilo"
será o quarto dos anos ci
entíCicos in�ernnclonais da

pesquisa coordenada entre

naçõ::!s. O primeiro ano ci
entífico internacbn�l ocor

reu em .882. Nes,;c ano II

nações envi<"!l"nm expedições
às regiões do Polo Artico.

trabHthando ao longo de 13
meses consecutivos. As ex·

pedlções estudaram a for

mação do tempo atmosféri

co, as am:O!'as boreais e as

fortes perturbac:ões do cam

p') magnetlco da Tcrr'3.

Cinquentn. anos a.l;lô�. em

1932, houvc outro, ano inler

nacional de pesquisas po

lares, em que tomaram par
te 20 nações. Dessa feita
introduW!iiu-se no pl'og:'ama
um, tema n,:)\'o: a C1i:plQI'u
ção da iono�fera dlretamen
te acima das regiões arti
cas. O te:·cdro.ano cientifi
co internacional durou de

1° de julho de 1957 a 31 de
dezembro de 1958. Deram

lhe apoi':> 58 náções, oficial
mente. E�se ano teve a de

nominação de Ano Geofi
!>ico intern.:tcl:mal. mas fi

cou mundi:l!mcnte conhcci

do pelll sigla IGY {lnterna
tlono.l Geophysical Ycar-.

O DO "SOr. TRANQUILO"

Co quarto ano cientifico
Internacional ê pois, o do

"sol tranquilo". A denomi
nação psrece n:llue chlnes
de pessoa, ou nomc coreano

de região gcogranc8,. Expli
ca-se poren!, a sua adoção
para designar o próximo a

no cientifico Internacional
O 10Y, de meados de .

1957 a fins dc 1958, foi um
P! ograma de pesquisa espe
cialmente elaborado pllra
estudos cosmicos em fase

de violentas perturbações a

superficie do Sol. E ac:mtc

ccu, por notável COiJ:lcidên
ela, que a fase de dura

ção do lGY foi preclsampn
te a fase d!:! maior vlolencia
e mai':>!" c:mstancla rias e

rupções solares, registrada
nos presumiveis cinco bi
lhões de ano� d� exl�têncla
do astro do di"
O pruxhn0 nno clpntifl

co internndcnal, ao contra
rio devcra. Ir de 1. de janci
TO de 11)64 ::té 31 de dezcnl

bro de 19B5. Comccal"á, pai.,;,
dentro de pouco mois de

um ano. e durara dois a

nos a fio. A sIgla pcla

quul ele será conhecido é

IQSY. Deverá ser IYQS
r Internaticnal Y e a r or

Qul.et San \. mas a ordem

das letras foi alterada, cn
tretanto. para "prenunciar
mais fácil e maior harmo

nia com a do ano anterior

(10):").

QUEM PARTICIPARA

A edtção de "Sclence

Naws Leu.e r", pub!icação
norte-ame: .cana de infor

mações níemirícas. datada

ce 4 de agôsLo de 19'3,2, es
clarece que c

.. Ano Inter

nacional do Sol Tranquilo"
contará com os estórços co

ordenados de 36 nacccs. os
países pai:'!;icip'�n�{'� da r u ......

cícnttstas...dmrnísurudores.
técnicos. Instrumentes. nu

vias aviões antenas selares

e estelares e até saténtes
art.ífíctals --tudo ·conyqrgi!l

�:n��l��o: �:v;:!��,�!: :�:
OCOlTem, pccu]i,u'm�nIJc.. na�

fases de pequena auvtoaoe

eruptiva na face do Sol.

Em ciclos médios e alô �I

gora Inexphcavclg dc .11 a

nos. o Sol entra e!11 tn":mpn

do:> repente" sucessivos de

agitação. A agitação e re

conhecida. cá da Terra, pe
las manchOlS qúe S(' fOn;lJlll

à sua sllperficic. e pt'!as gl

gantescas l:o:.baredas quc SI.:

in adiam d·) con<orno do

seu disco luminoso. Nrs�<l.

fase de a�itação, Dronem

lenomenos pecull:ues, un:

dos quais e represcntu(ln
pelas tempestades magné

ti�as
.

que tanto pert.ttrbO'11
e chegam mesmo a llnpos

sibiJilar, por· dclcrminados

periodos, <1.', comt\llicações
pelo râdio, pelo telc_gl"nfo e

pelo telefone. Tambelll a

navegação maríti.ma e !H'

lea fica prejudicad,I nessas

f�sc:-s. pt}�q\le tnnto as npi

lhas magnéticas das bus

sujas, COl\l'J os ponteiros
dos 1 adiogoniomctros pare
ccque enlouquecem. execu

tundo movimentos crratlcos,
que descrtentam o navega
dor

FASE DE SOL TRANQUI-
LO I

Nas fase de sol tranquilo.
Isto é. de pequena ativida
de sotar. podem-se estudar

fenomcnos também pecu
nares à quadra de rctanva
serenidade do Sol.

rn-n-sc _11' passagem que
o SOl, na verdade. nunca

esta ereuvamento quieto.
No seu mtertcr. regtstrarn
se fusõcs uucleuros que e

quívatem a explosão de mi

lhões de bombas de muro

eonlo por segunoo. O jorro
uI;; j aa",ç0cs que parte do
Sol. 11.\l11ra Ct-'SSOU sequer

1):';1' "tuu Iragmcruo de se

gundo, ao !.�ngQ. de toda a

sua cxtstône!a dc mais de

cint-o utlhocs de anos.

Em cada cicio lllêdio de

II ;l11o.� há uma íuteustrtca

çno (i,IS (':.;:,.o�ôes, uma in

tellslfi('a�'\.) das radiações
c 11m aumcnt'J c::ll1�iderâvel
de mancha" à superfície do

Sol. E. cm ("Rda prdodo ma

I.� ou mc:-no; cquivalente. a
contece Ilmn rcdllcão de��as

r"diacôes c out:a reduç:lo.
ainda, das rcferid:-ts lllllll

riJas.
São os efeitos desla rclati

va tr:J.nquiJida::le solar so

bre a vidD ria Terra - sõbre
!tS COIl:Ll11k�\(iÕCS pelo râdio
_ solnc a ronnaçôo' do tem

aLlll'JSf::-rtrQ -

ontl:.os" fatos (lIJe

;<;c dão na va::;la amplidno
cO�lllica do Universo - que

l'erli.o l'sludndo:> pelos inte

grantes das equipes que le

varão a caho o "Ano Inter

l1�!·jl)n:Il rI-> <:;,,1 Tr�llquiln"

INDUSTRIA MADERE!RA S. A.
EDITAL

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à di.o;posiçõo dos senhores aCionista"
no e.�Ci'itÓrio do séde social, à Ruo 15 de NovembJ'o'

���� I�� ��;��6e;;0�ea 2�u�eo����m���t�geO'1 ��O�o D�-

Videira 2 de janeiro de 1962.

,�.
'

Arnoldo Anghinoni - Din'!tor Presidente
Antonio AbílIo Luviso - Diretor Comel'ciol
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AGRADECIMENTO
Boanerges Furtado de M2nclonça e família vem.

de público. agradecer, pennoradamente, 00 abalizado
facultativo Dr. Léo Mouro XavIer, pelo carinho e dç-
dicaçõo demonst;odas, bem como pela 0110 dru���a
aplicado em sua ESpoSO Elisa Mendonça por .:JcaSloo

de Reu internamento no Hospital de Caridade.
Outrossim estende seus agradeclmento� ao Dr.

Waldemro Dantos, competer:te clinico; à Irmã V;�I!"Ô
nico ineasável no mlssõa d� fazer o bem e aos demol<;

auxiiiares daquele nosocômio, pelo atenção e soHcjtu"

de. "

A tôdos, pois o nosso Imorredouf;'_ �r�df°.:_ 63

TERRENO - COQUEIROS
Vende-se um lote d(' terreno na I'roio do Meio,

em Coqueiros, próprio paro constl'ur::;ão de vI.:, ":lOeio no

loteamento do Tibou - ofastndo dr.) movir"entu Cf'

flutcmó"eis e do pocha. Infarmaçãzs nl'':'t·:? jorr.al .. -

1<.>1. 3022, com os Sr;:. Osmar e Divino

Ivan o Terrível
_- -_

IlIl"D. DE APARELHOS -

ELETRICCS _ ReÚ"lgE'!"3.
Oonsnt S A. _ .rotn-

As Treze Industrias do Ano
Entrega de Diplomas e Medalhas

BANQUETE NO QUERENOA PAlACE HOTEl
IND. PESADJ\ Hidráu-

UC'a rndustuat Ltdu - Jo�

acaba.

ca. Em sua execução, du
rante determinado espaço
de tempo prefixado, tomam
parte as n,IçõeS mais adían

tadas do mundo de ponto
de vista da capacidade de

investigar tenomenos da Na

tureaa.

O:; países que participam
',...� ...... de aD06 Internacionais pre-

SIM? NAO! Parecia até. eleição americana. Pâ, plm, cisam dispor de muita cor-

pum. . sa : homens de proa, com

A capital, a cabeca eleltornl do Estado. disse NAO. envergadura tnteíectuat su-

NAO, NAO E NAO. ficiente; recursos cm di-

Pulmmante. I nheiro, para cobrtr ns astro

As Juntas ztettoraes em duas horas apenas. Dum nomtcas despesas que se

record absoluto. digno dos malares ('logios liquidaram o tornam Indlspensâvels. mas

assunto. que não d"�o lucro ímedta-

Na 12 zona, disseram os eleitores 6.191. MAO. to nenhum; recursos em

E pelo SIM, 2.143. complexos equipamentos de

Na 13!< zona: rxeserem NAC. 19.296. pesquisa no laboratôrio e

Votaram pelo SIM. 7.238. ao ar livre. c, 110 lado de

Agora, aguardemos -os resultados cio interior do rnuítaà converüencías mais.

Estado. numerosas equipes campos-

DEPOIS, NATURALMENTE, O ANEDOTARIO tas de homcns preparados
Bem. Cumpri meu dever. para administrar ünancet-

_ votasse? rumente e executar teonoló
__ Sim. Quero dizer, não. gícamente as mvesügacões
Comentava. outro: Eh�lção michuruca. Onde se viu programadas.

eleição sem candidato. sem um par de sapatos e sem
uma grattncacãoatnnaa

O tal de "não" disse mesmo não a todas as regras
eleítoreíras.

- Você votou. amigc?

.......
Votei. Antes, porem. ;nocurci os -"'sabidos" pura

erumarem como era a coisa.
Na cabine. abri aquele bilhete. Sim, Não. Quadri.

nhos ..

Que fazer?
- Ora, tão fácil ..
- Pois e. as faéllldades I"'e embrulharam.
� Bem. Votei flcompanhando meu partido. "sim".
__ An. ja sel...

'

Não hou\"e brigns, nem discussões. nem nada.
As- pmlas cheias, repletas.
Calor de 31 graus.
Cafesinhos, nem chegou li ser pont� de encontros ..

/

O povo tamllem d; '�c "!T}l.O·' aos dez cruzeiros.

O Estado de Santa Cota

nua, ganhou urna Impurbnn
te p.omocão dêste mututt

no, com a cleiçii.o das 'rre

aes Indústrias do Ano 62.
baseada nurr;a estausuca

que apontou as que mais
contríbuírnui para a Fnzcn

U.). Estadual
O pr':;:ll�LUr. o nosso cro

msta social Lázaro Barro

Ior.rcu. entrou cm rtet.unos

com pessoas bem arunl.za

das nesse sentido formando
n ,;",a d's rrcac M,ü;:. sctu

precencõcs de Iavo: eccr II

uma ou outra-qc.r.cucr.
fo\.\i programado um [nu

lar de cOI1fl":J.terniz:u:J.o no

querõncra rurnce 1l0(cJ, no

próximo dia 27, c-nu n pru

scnca -dc .mtortctndes Civis,
mi!ital'cs . e ootosíüsücns.

Outras grandes mrtustrtas

c;a_ar:ncll�2'i estarão rcp.c

sentadas pelos seus direto

res. Serão entregues os Di

plomas nos C.lj)it�\(·s dc In

dUliHL1. co.no tnmbém 1\"Ie

d,,;ha;; c:)L'c:-:::pondtllLcs ao

liw:o.
O Dr. Rlo;)ens de Arruda

Ralllc�, será o orador ofiei
<lI de;:te g.;lmie aconlc("Í

n,tlJt�,. Rep,'r"{'nt:!OL�:> d.1

n;-,pr'n;l d-' P:l aná Rio

O,_nlic ;':V Sul c Rio de Ja

nei!";}. C·-t:ll·ÜO prc�cntcs co

mo con"ido.<ios.
Pa��amos a publlr:lr por

ind'l:>tria .• 1� cla.,;slfk Idr:s:

c sobre
INDUSTRIA DA CARNE

S/A lnd. ',� C(l1w;n-. C;)ll

cónlin _ COllcórdia

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

IND. METALúRGICA

FundfGão TUjJY S f\. - Jü

inville.

11'0. EXTRATI\'!I VE

G':::'TAL - Mi\klEiRll

Cou):erativa Madeirc,ra do

Vale do Rio Uruguai Lida.
- Chai)�cõ.

IND. EXTRATIVA VEQE
GETAL - ERVA MATE -

Federação üas Cooperativa,;
d:> Maie - Mart"a.

IND' EXTRATIVA MI·

i\E:fl.AL - Cia. Sidel úrg,ca
N:lcional - Tublrno.

IND. TEXTIL .- Fa)Jrlea

dc TecidJs C.H;,)S Rel1d,IX

SI A. - Br�lsqllC.

IND. DE BEBIDAS F.

CONEXOS -- Cia AntártI

ca P;}ulista - Johwilic.

IND. DE PROD. QUlMI
COS E FARMACEUTICQS
- Drog. e' Farmacla Cata

rincnse S/A. - Jolnvllle.

IND. DE MOVEIS _ Mô
veis Cimo S/A. -- Rio Ne

--...grinho.

IND. AÇUCAREIRA - U

sina dc Açúcar de Tljuca�
S A",- Tijucas.

IND. TRlGO _ 5, A. Mo-
inho Rio

Joinville.
Grandcnses --

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA
----�----

,

,')Qerqçôes dos' AM!:3CA:.....&.S pJ;" �r ..... 1.��::,�"

OiODERNO '

tQUIPO de OTORRIN0 (úriict) '11) c.oçlitotl
po.ra �xome de, OUV/_f)OS_' No,r3i? �

:iARS�;"T.:c.
Refratar' BAUSC!:t-8 LOMe I=Ó,-Q-rec'e,Ito

de d(;(JL�3
.'

T(;) ;'(,j::len�(' :.kr5 SINL�S: ;::.J�: I�_-; I\'_';',':"J:,'

Dr. GUERREiRo d4 FONSÊCÁ
/. C�SULfAS PE';-A MANH� E 4t jAReE

Ç?n�uIIO(IO - Ruo Jb�o PInTo,. 3� .. &.Qne 3�€'
Rnidii�",a - Ruo Feio Sehmiól 99 -F.vl't* 3560

----'- '.�--��--��-

COMUNICACÃO
Eduardo Roma" Gome� e ;ra. MO:'ia Hcl\·na Ro

mcs Gomes,
-

tem O· prazer d.e participar aos seus pn
rentes e pessoas amjgo�, o nnscirrento ce. SEU filhi

nho CF.SAR Bl\STOS GOMES acodido dia 5 do cor-

"I.nh
. .

,,10 -1 - 63

PARTlCIPAÇt O
José V."llor de .{\rilOrim e sro_ tem o prn,zc( c'/� p"r

ticipor ac'; seus pOl."cntes e pessoas dt! suas "'Í'!Oçõcs
o ncscimento de um menino ocorrido nÇi MoIN:'içla
de Dr (Ar!ns CÇlr'� no dia '3Ij12!6? IWc. nó: pia
bct"i<'!Y1dl rec�'bcu o nome dI;;' MARCELO: -

----,---------

Irmandade -do Senhor JeslÍl dos,
Passos e Hospital de Caridade

Edital --:- Pagamento de·
anuidades em atnizo

Dc\'i<icml':lte flutarizoda e firmado nl) art. 15 ::;
4'0" _do.Compr'Jmisso. _prev no· C'" I_;-mãos ,�que, Sem

mot'vo justificado, dpixoram de sotisf02c:-r :lS sIIas

cnt.Jidacles ppr um C]uinquênõo, deverão, dentro do

prozo improrrogável de_> trinta dias, o cpnt:lr cl�stQ dr:)
ta, satisfaze!' o:> I:.feridos déb"itcs para' c(Jm.('�to 11'
mandede

'

o f m dr' nõo perderem de acordo com c

art. 16 do re-fc.rido Compl'omiS-'o. o direito de Irmãos.
Consistór"io "111 Florionópo!i;;: 3 {.'�·janeiro de 19ó3

AmÉrica Ve�pLlcio P!"Qtes
Secretório em exetcício.

IX-l-LXII"

VENDE-SE
Umo l'aso Ce alvenaria recém construido ni"!

E�treito, acima do viaduto.
'

Prf'CO: CrS 1.600.00000 '·'endo: CrS ..

1.COO.000.OO de enti'ada /t o restante ('m 30
meses.

Troto!' à I"UO Eugênio Portelo N_o 43 com o sr

João Otáv'io ou pelo fone 2688 com <l sra.. Deo
I :nçio Kurschl's

.

IX�I-LXltI

PARTICIPAÇÃO
Al"I:ndo' Cardoso"c Ronu1fo Neves e

21!11 I

sra. sra.
Tem o prazeI" de pDrticipor ao� parcnll'l' e
pessoas de SU<lS relaçõt's o controto de co

�omento de seus filhos
Wilson � Milrio Etlgeni"a

confirmam
Fpoli,:., 24 12/62.

• Desenhos
• Painéis

PARTICIPAÇÃO
Sr. e Sro

Paulo Võeira do RO�G

9 - I ' 63

Sr e Sm,
Waldir Grisard �PObllCldadelr:- .. ",,""0 m�d..,::l

I J� , . ."l'�r· ["'H'" 2-1.1�.:._·1
I PERfEIC:ÀO·RAPIDÊl

REI-MARCAS t PATENTES
1geate Oficial da Pra,lriedade Indaslrial
ttegtrt�o de marcas, patentes de lnVefl(!ão, nomes cC'

'.!1'ciais. titulo. de e�tabeleelmenlo. inr.g1l1fl8. f1"(I.M�!I dlJ
p1'Opagnnda e maTca.� de e:tJ)OTtat'ão

Rua .Tenente Silvelra, 29 - 10 annar -

SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ flORIANO·,
POLIS - CAIXA POSTAL 97 - fONE 3912

Participam o noivocio dI' s�us filhos,

lIA. NELSON

Largo Bf'njtlmim' C-on!Ot:mt, 15

Florionópol"is, 30 (',. Dl'z("mbl'o dt" 1962

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CASAS
CENTRO - R Artista Btttericourt 18 - Sole

ta Solo Jantar Capá 2 Quartos Banheiro Ccztnhc
Q: Empregada, "_ T�rreno de 1 � x 18.

•

Preço c-s 2.500.000,00

AGRONOMICA - Rua Delrnindo Silveira n.o

25-0 - Casa Alvenaria c/gor8gem terreno de 28x40.
Prêço Cr$,I.IOO.OOO.OO

BARREIROS - Casa de Madeira - R. Fren
�Ino L Pires n. 32 - 3 quartos e cemalS cepenc ..... -

cios Cr$ 400.000,00 - Financiada.

SÃO JOSE' - Na Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto terreno amplo com 50 metros de
fundos - Preço c.s 650.000.00.

ESTREITO - Vllo Florido ruo no. 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartos - solo - cozinha - ba
nheiro - égua e luz.

Coso de madeiro de 43 m211 terreno 10 x 19,30
Préço Cr$ 350.000.00.

I
Terreno" 10 x 19,30 - R 14 de julho 953

J - Cosa Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - Cr$ 850.aOO.00.
I

TERRENOS
AGRONôMICA - DOIs lotes na Rua

Costa. Terreno plano.
.

UO LUIZ - Início da Frei Caneco. Mognificds\
lotes com vista Baia Norte, Paro resídênclcs de fino

gosto.

BARREIROS - Yérlos lotes. pagamento a .;om-.

WI
ESTREITO - Alto da Visõo Vórios lotes.

CHACARA - ltccorub! com 6guo corrente. ór
,.MOres frutlfercs pequeno proprtedade poro plantações.
--------- -----

Prepare-se para o Fuluro
Aquirindo J.otes de terras, pequenas chácaras e área!
poro indústrlas em

. B,&RREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situado o Grur"
:scolar locol. -.

.
. .... .....

Os Interessados poderõo dirigir_se dtretcme-e
QO ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

,

Oflo Julio Malina
�ua Felipe Schmidt, 14 -- X>\)'odc- - Fone -

�47 _ �lorion6poIis.

ATENUO
Servi��o;���o;,::��.,Ju poro outr�s cidades·

Não é "'eCessofl(' o engrodomento dos móveis
Inf',"'("c;ões à ruo Fronc:isco ToI",ntino, no 34

r..... - 3805

(1lrso f'reparatórlO ;(onli�lenllJ
ClI.ISOS ESPEUAIS
"ARA PROFESSORES

nE DATILOGRA'�A
�ULAS PARA CONCURS�S

A .ITIGO 91 IGINASIO EM UM ANOI
PU.GINASIAL ADMISS.IoO DURANTE O .....,.

DI rtLOGRAFIA
_ Baseado no. mais mocleol'nol proceuos pe

r
A_

,Óglc"s.
- EquipO';o com môquina. "0"10'

- Dirioido pela:
_ PROF. VICTOR FERIlEIRA DA SILVA
"ORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foço lua inscrição ° Ruo O" Fulvio Adu�:ci an_

tioo 24 de Mg,o, 148 _ 1° fi .dal

ESTREITO 'lORIÂNÓPOUS

DEUS LHE PAQUE
A Socieoude de Ániparo aos TuberculosoS. com

sede à Rua DeC'doro, números 7 e 28. c(.,munica aS
pessôas at�ita!> 00 bem que aceita quaisquer tipes
de auxílios em bent'ficla d� �us doentes fichodcs.

Outro�Sim, que os telefones n.Jmeros 2287.
2940 3146 e 2288 estôo à dispo!;lçÕO dos pês�oas que

desejarem auxiliá.lu, bostando discar, dizendo o b·
cal onde devf' "I"r oponhJldo o dono' ivo

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - Horionópvli!>

� ..

VENDE'SE

o ESTADO - O Moi. Anti�'J biôrio d� Sto Catorino

Dr. flávió' amêrto 'de nrnorim
.;

• F

ADVOGADO _

ATENDE DIARIAMENTE, DAS 8 'AS 11 30
RUA ESTEVES JU'NIOR, N,o 34

.

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

FLAMULAS
Confecciona-Se qualquer quantidade, no melhor

qualidade e r-enor preço.
Ed Zohia - 1.0 andar opto 701 Fone �4')4

----- ----l--

RA'DIO PATRUU'A' )OrORRO
POLl(IAI i)f URGÉNOA m �91l
--------------

EMPREGADA
Precisa-se -

T rotar o Ruo Frei Caneca, 114

Joaquim

CLlNIU SANTA rAlhlllNt

Cljnica GerilJ
Doenças Nervosil� e Mentai.\

Anousttc - Cot'1l)le)(f)s - Arooues � Mon>']·
ProbleM6tico Afetivo" <;€''1(\101

Trctcrnentc pelo Eletroch .....cve (..0.11 cnesresro

Insulinoterapia -- Co-cucaoto-oo:o _ Sooore-coíc
Pstcoteror-!o

Dlreçõo dos Psiquíátros --

DR Pt:RCY J :)ÁQ :::>1:' BORBA
'iP rnc-,,, TAVAD�" JRArFM ....

DR IVAN BASTOS DE ANORAD<
HORARIO _ 9 às 12 hs. ur. r"r::y

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

40 Intes ntl Vila Palmira - Barreiros.
1 - IOIp. 28)(22 - Jard,m I\tlôntico - Bar.

reiros. (Bem pl'óx:mc o Estrado federal).
I) .-- Terreno com 64 mts.x810 mts frente pu

to o Estrada Federal. Barreiros.
1 lote 12x30 no zona balneário de Comburiú ---- .........•. -._. ---------

próxilT'o à c;ede do lote Clube.
í - lote 10x30 rIa zema balneário de Combo

riú pl'óx:mo a sede marítimo do Iate Clube.
1 lote 15x 15 no zona balneório de Comburiú CIRURGIÃO - DENTISl A

próxii9:e zlg�35o:e�:�, Pompéio _ Cuirti!;.;". ����� ���oi����n:�derno _ especialjzad�
1 lote - rn a A'r" o ele 700 n,r.-.2, iuntu <lo H"J fJUl"U Ctl;,nços - ALTA ROTAÇÃO

r p �
; t Blumen- u Apfi(..oçõo tópico du flúl'r .

/;·AA ;?��jot:�nto b Fu�dição Tupy, Joinl'ilie. Atende d01>
'

c,dos 15 .os l.� ,�Qras2'4,,:31 em Pilorzinho, Curitiba.. . .��..p .lJ:;,
,:���l�·��I��\.. ·.'M,k:· __ ,;_.,t:" �'���:,,",r

I Endereço: Averudc Mouro Ramos 2qa
(Pr'lcn 'Etrlvino lU7) _ I=nnf' 17 - S��

A D � O 6 h O O s
ADVOGADOS

DR HELI'l PEIXOTO
DR MOACYR PEREIRA.
�REVIDEI\!C!A SOCIAL: - Recursos ó Juntas de Jul
gomento e Revisão. Aoosentodorios Beneficios etc
OUE�TOES TRABALHISTAS
O'Vfl E' CRIMINAL
QlIQ j:f!llo� <; r hmi"'" IV} 37 _ '0 Andor _ Solo l1li

Dr. NEI GONZAGA
F·(. "ssistente do Clinica Urológico do Santo

,-u"o de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. Mo·
tl,cus Sonton'd' ia).

Ex Assislente do Prof. MOQc"f.( Tovoloro (Chefe
de 'Jrologia do Ho�pital São Camilo de São Paulo)

Cirurgi<) -e Clinico Urológica.
Rio.; - Ureter -- Bexiga - Ur�tr(] - Próstata

Endo"icopio Urinário.
Atende pelo rnonhõ No Hospital de Carjc!ade
Residência: Tel 2984'

'

ORo MARIO GENm tOSTA
MtDICO

.

OUVIDD - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZt>,çÁn 1'\111 rllNICA DQ.OF-

OP�RA N6�<;��I�\g�P:'i�ISD'1�AF����N�POUS
HORAR 10 DE CONSULT.AS: - Dos 14 às 18 horas

Pelo manhã, hora mnrcodo inrlll<:ive oos spbodos
Telefone: 2989 ,

CONSULTORIO - Ruu '''" ::'llveu<J 15 _ Conj, 20:'
Fr)IFJ(J'" PARTHENON

DR. CLO'VIS DIAS Df �I�A
(LINIU ME'DICA

E,stomC1go Intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

.

RurJ S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàr1omente ::los 15 às 18 horas
A.tende dos 8 as 10 30 hom'S no Hosr:.itol de Cortclad.

113 SAMUl::' FONSECA
CIRURGI.IoO_DENTISTA

Preparo de covldod ... s pelo alto vel"ciclode.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Oer,t.!:arici
CIRURGIA E rRO'TESE RUCD.FACIAL

C.::nsultór�o: Ruo Jerôn1rn.o Coelho 16 -

lo andor - Fone 2�25
hdu.ivo",e"" com horal morcadol

Dra. IARA ODILA MOCETI AMMQN

o governo dos Estado U

nidos, concedeu um e:r.pl'es
timo de urgência ao Br<l.�ll
no valor de trint.a mmlõl�s
de do!ares, negociad.o pelo
Eânbaixador Roberto CD.m

pos No mes passado o pro'! O calor aqui na Ilha,
sidente Kennedy, disse que esta en Órbitra. A no�te

.

____
os EUA, não poderia au;;,j quand.o se vai ao cine!n�, Para o concurso de misoS
liar o governo brasileiro de unico São José e obrlgg,do Brasil 63, esta previsto o
vido a inflação. Mas a boa a entrar de paletó. Entre traje típico estaduaL
vontade dos americanos pa tanto, todos tlram po�r!1l E' passivei que está co-
ra com o BrasiL sempre t: não da de resistir a �em luna a·xanhã n�o cir('.ula
xistiu, dai est.á r. pro�'i.4. peratura. Duas opinEip. rá hoje estou à�ndo urroa

TELEFONE
No Ministério da ��. �uees;��r���, a�a��:�;a;� �:I::bo�f�o e :��e:�!�u�.��VENDO

nha, os' espectadores ou facilit:J Dep:;lis eu conto.

TRAT��;�:M2�3�NIR -

B;::=;:;:,:;:'S;.�";;;':;;':;;";':''''';;:;';:;';:''=''''''''''=='''''==='''''''====-,�.
$_;'

Ao Padre Réus e a Santa
Rita de césstn agradeço
uma graça alcançada.

Amélia M. B. Teive

Dr. Waimor Zomer
Garcia

"·:,wmuuu pttla Faculdad.

oIf1c!ml.c(i de Mediciua dI'
·t1l1·p.r�id(ldl' do Brasf/

lx-interno por concur-so da
Maternldade'Escola
.. c, 11" 1'((;; occavr-. R

.trtr -es LimaI. zx-mtern.

do R,; *'0 de Cirurgia Ij

Hnspf tm l.A.P S.T.C. do Ri.

de Janeiro. Mêdico do Hos
I)II.al de CaMrlane e dI>

lVIfl,ernlfladp ....r Car!« t
, 'orrea.

"",'i1'OS .,-. OPERA.ÇOE.'
, ... ,:)RNÇAS nF: r:F:NHOR.4:

p"T'?rns SF:M DOR per,
"Mnrln p.�;I'(l·1m)/flatic/)

'111';rln' RIl'l .TORO Ptn

"ri ln dfl� 111,01) à.

1;\ 00 llnrfl� Atp.,dl" cnn

I")tõrJl" "':HN r\.'\.� Tektnnl

-�'
r

-__:.-�.�
CI, Ayrlon Rámalho
CLJNICA DE.CRIANÇr. .,,1'

Consultõrlo: Peja manhii
-;ao Hospi1ul de C'trid!l.,Ie.
'A tarde, no consuul)r!.

das 15.30 tos. âs 11.30 h-

C'lflsultório: Rua Nulte<!
Ma.cbado, ., _ 1.0 andar •

Resider,Icia: Rua P:UII

a..ma It1 _ l'f!I"lon" 2'1.'

QUARTOS
Com ou Sem Pensão.
R. EsLeves Junio':, :.'4

. -- -

QUARTA PAGINA

o Embaixador Edmundo P. da luz
Recepcionado no �OPA
Departamento Esladual de Turismo ..

O Hotel Balneário Cabeçudas Na praia 'society'

Chlorfs Ela+n .rustcn R:li.
nha das Debutantes «c

Paraná, nos enviou gefl-�
mente sua foto, especial-

--
mente para nossa coucaa na Sociedade -none

. r�"A bonita debutante para- cur!tib!l, no qual partlc\:;1101<me foi eleita no B31lC pei como membro do Ju

das Debutantes reenectc

O Conselho Municl,a I

de Turismo de Porto '\11,,

gre, vai promover no �)r&
ximo dia 23 uma excursão
ao Vale dO' I.tajai, com vi
sita à cidade de Blume-

a camisa esporte que e o

o mais certo. Vamos aguar

dar a cecisêo a respeito.
de Fragata, Arnaldo coar

rege Laje esta indicado pa

ra ser nomeado Comanda-i
te da Escola de Aprendizes
Mal'inhuiros de SC.

O Hotel Balneária Cabe

çuoas I
está lotado co;n

veranistas de tôdo PaIS.

de Hoje estarei visitando aque

Trânsito, vai exigir li��3.� le agradavel recanto _�e v�
de passageiros com via- rãneto que na minha. Opl

geris Intej-estaduats, de o- mão é a praia eocteev d.OQ
Ai�.\ 1 vaJ.e.-sLo ltilJai. ��ca�ha.q �

provavelmente, vou d1i'.er a.
data da Festa da Rainha.

do auenucc oatarjnensc
de 1963 que substrtutra a

Rainha' 62, Márcia Re�'l,
Míss ata. Catarina.

O conselho nacional

o embaixador zdmunco
da Luz Pinto, foi ho-nena
geado com Um..-;e.Ri:.a4·. "'P
Copacabana palace, crere
cido pelo dr. Antonio- oeto
ttí no dia do seu anrvcr
sá;io que aconteceu no sa

bada que passou. zadc. Muitos turistas que

nos. visitam não. sabem

onde ·se dirigir. Empresas
particulares fora do no:'!..';:. A garota Radar de B.lu�
Estado exploram somen menau vai ser escolh,dtl
te aquÍlo que lhes In for- numa promoção do cronis
rr.am Há. eXCUrsão qu� ta de A Nação Nagel 'de
vem de São Paulo e Rio Mello a de Itajaí pelo colu
de Janeiro visitando as ci nista Sebastião ReiS.

:�:e�l���:�����:s�o 3;:�e� •Miss
4 GUanab:;;rVen

ro consta somente um cih Lucia Saba foi noticia em

enquanto que outras 0 d' manchetes' realizava um

dois a mais dias. Dentre pa'sseio cem seu pai no Li
de poucos dias eu vou âal ban.o onde conheceu o C,l.
um exemplo. ..a beleleiro George Lour. Re

sultado: amou, fugiu e c.::

J.ã: é tempo de termos

um Depar tarnento Estadu

ai de Turismo bem ergam

Para o baile Municípa!
de carnaval que vamos

promover, virão muiWs tu
ristas de Curitiba e de
Porto Alegre. O coJun:,:·.:l
irâ pêssoalmentc naquc�ns
cidades distribuir notas à

imprensa,
...,:11

.�"" N�lVHdIS1M �OO\l!>�\'BYHS10 :\l9Ijl�n:)
Çll ·lnosn�a vn� ;n"Nl�n1a

''11/ S lI�dd�l 'II �lH:)Sn8

)la 'sUlpJnI 'saJ
·Qluod '06!11 'ogl!"1 '1OIJO 'OllI'U vwnl '0)0
'!PUOW 'OUO) 'OIO)'>Q OJod soq"po ap sodll
SúSJi1i\IQ 'SOlOS sop OlaJniCU o WO) OpJQJO
ap 'SOHlIIIlJ S9)UaJ;3I!p OJod slolJadsa ,Olnw
')9) wa sOP!J<JUJOI 'soposop 9IuaWDJll!lu8!::J

i SVl.I3HlOO svns 3�80a

JOPDJADl

MUSICAL �BAR
'ARA \JM B0M PASSA TEMPO COM SOA FAMJ.LIA - RfO .. HOES SOCIAlb.

J.)Alit;AN'I'EA CO(,,1UITEIS - l"EI'iTl\S DE ANIVERS/.ttlOS - eRA

DANÇANTES - ETC.

�.lC:i�R 'TERREO DO a,OYAL BOTE,L. - T�l. 25:� .... !("qr�n&� /.

\t.-ij:_.' ·,•. ···/5··-;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OIS mi agres são a diferença
Jesus, padre Pera RodrIgues soci,al que atravessava Por
recebeu na Bahia a noticia tugal:
da morte do Apostolo do ... em l704, era nomeado

Brasil, determinou ao pe- relator da causa o cardeal
dre quírícc Caxa que naes- Oabrlelll, reiniciando-se o

se exortações à comumda- exame "de Don culto" tpe
de, mostrando aos seus Ir- ra provar que Anchleta não
mãos de hábito o exemplo recebera amda culto pubtt
deixado por Anchieta. Caxa co). Dois anos depois, a Sa-

redigiu, também, uma

nota biográfica que foi leva -------------------------

da a Roma em 1598, pelo
padre Fernão Cardim, que
tora eleito pela Congrega
ção Provincial como procu
rador junto ii. Santa Sé.
Foi tão grande a reper

cussão da btogratla na Eu

ropa que o padre CardJm

sugeriu ao padre Pera Ro

d.lgues que promovesse in

querltos e recolhesse teste

munhos jurldicos sobre a

vida,Os atos de virtude e

os milagres de Anchieta,
principalmente "entre os

que, fora da Ordem, conhe
cerem."
vértos inquéritos Infor

mativos foram feitos a par
tir de 1602. Somente em ..

1612 e 1622, todavia, foram
efetuados os prlmel.ros pro
cessos ordinários Informati

vos, por ordem do geral da
Companhia de Jesus e ape
nas em 162,1 u Santa eé In
terveio oficialmente. Foi

quando o papa Urbano VIII
nomeou comissão para cui

dar da mtrcduçac do pro
cesso de beatificação e ca

nonização 'de Anchieta

Sagrada õongregaçao cçs

FpOIIS, 9 1 a:J

Laerte FERNANDES
e Rubens B. MATOS

Dois milagres rigorosa
mente comprovados ou a

reconhecida popularização
do seu culto no país é o

que exige a Igreja caeõnce

para, de conformidade com

seus canones seculares, pro
Olover a santífíeaçâo do ve

neravel servo de Deus José

de Anchieta - o Apostolo
do Brasil.

{, .. a,,�'" pi ó-canorueaçõo
do· mtasionarto jesuita, ini

ciada pelos companheiros
de uldr:.ti e.TI 11:1:1" ana.. " .... -

• �:II�âd�6���:��;;1�g��:�a��
que nunca. No Rio e em

Suo Pau.u se organizou a

Can,panh" Pró-Canoniza

ção de Anchieta, que con

ta com o apoie das muíores

autoridades ecresíasuces do

Brao!l e de católicos tnnu

entes que deram ao movi

mente ritmo verdadeira�
mente moderno.

.

Ao mesmo tempo, o go

verno rede-a! se dispõe u

concorrer para a populart
aacão de Am·hieta, premo

vendo palestras em escolas

re�saltandu u figura do S'l

cerdote, nüo apenas pelas
suas virtudes cr+stas. A Cam

panhi.:t de ,11'S11S, por seu la

" do, está di .u-íbuíndo milha

res de reüqutas as pessoas
afligidas per algum mal e

que esperara alcançar a cu-

ra por mtlngre.
'

ficar a dispensa, pelo papa,
dos dois milagres necessá
rios à beatificação.
Ela consta de: incitar os

fiéis a Invocarem a inter
cessão de Anchieta em suas

di!lculdades; coleta de assi
naturas, em listas passa
das em todos os colégios cu
tólicos do pais e nos con

gressos de que participem
religiosos. O objetivo é de
monstrar ao papa a venera

ção do povo brasileiro pelo
seu Apóstolo.
Duas mil relíquias, cons

tantes de particulas do te
cido Cttle envolveu os despo
jos de êncmeta. quando en

vrados para Roma, encerra
das aum envelopa com o

timbre da Companhia de
Jesus, toram confecciona
das por três freiras do Colê
src oes. otseaux e estão
sendo dístribuidas no patlo
do Colégio, pelo padre Fer
nando Pedreira de Castro.
Embora a maioria dos

católicos ignore, Anchieta
pode ser invocado pelos que
tenham necessidade de in
tercessão divina para a cu

ra dc seus males. O culto

particular do sacerdote foi
autortzauo em decieao pu
p,ll de 10 óe agosto de
1736.·

O PROCESSO

Segundo o padre

A CAMPANHA

Abranchea Viotti, SJ, em

seu trabalho "A Causa de

aeettüceçêo de Anchietu",
o processo para beatifica

ção e· canonização desse sa

O objetivo da campanha cerdote iniciou-se em 1597,
é popularizar o culto de An Nesse ano, quando o pro

chieta, Q que poderia [ustl- vlncial da Companhia de
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de janeiro de cada exercício tarte . .579, 580 e 587 da
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te. tabela:

Hêllo
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ANDAMENTO

o andamento dos trace
lhos foi o. que segue:
t. -... De 1626 a. 1629 - a

comissão promoveu os Pro

cessos Apostolicos de EVQ:'"
ra. Llsbêa, Rio de Janeiro,
São Paulo e Olinçl.a.;

, ,

2. Em 1634, O processa foi

suspenso. Entraram em vi

gor novas disposições da

Sagrada congregação dos

Ritos, que proibiam o tnícro

de processos de canonização
antes de deeorridos 5Ó anos

da morte do proposto;
3. Em 1652 o processo foi

reaberto -e saspetPlO' em .

1662, devido à diflcil, sttaa
çãq economica, política e

���!S"'"="c,:s;p"'it'",,"'Re�g,"'·"i"!'''!'ld''''O='''''-''','''m'!''''''''<.''to'''s!;'m'''d,.io'''a..l ='" (DIIl(CIII.III&lIII"
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Capital de Cr$ 168.000,00 até Cr$ 1.050.000,00

Imposto CapUal
-

lmpwto , Capital
8indical registradO stndkal regtstrado

3.000,00 600.000.00 840,00 168.000,00
3.500,00 700.000,00 850,,00 17()'000�0
4.000,00 801l000,00 ].,000,00 200.000,00
4.000,00 900.000,00 1.500,00 300.000,00
5.000,� 1.000.000,00 2.000,00 400.000.00
5.250·,00 1.50.000,00 2,500.00 500.000,00

Par. capitais Intermediarias, tomar na tabela acima o

lmpos�o eorrespondente ao capital imediatamente infe
rior e somar tantos Cr$ 5,00 quantos forem os Cr$ .

1.000,00 excedentes,

'-"apItai ae UrS UJ50.000,OO ate Cr., �l.OOO.OOO,OO
Imposto Capital Imposto Capital
sindical regtstrado sindical registrado

11.200,00 7.000.000,00 5.250,00 1.50.000.00
12.200,00 8.000.000,00 5.700,00 1.500.000,00
13.200,00 9.000.000,00 6.200,00 2.000.000,00
14.200,00 10.000.000,00 7.200,00 3.000.000.00
19.200,00 15.000,000,00 8.200,00 4.000.000,00
24.200,00 20.000.000,00 9,200,00 5.000.000,00
25.200,00 21.000.000,00 10,200,00 6.000.000,00

'ara capitllls lnLarmedlarlos, tomur na tabela acima o

Imposto cqrrespondenLe ao capital imediatamente Infe
rior e somar tantos Cr$ 1,00 quantos forem os Cr$
1.000,00 excedentes.

grada Congregação dos Ri
tos determinou a abertura
de Processos Apostoltcos pa
ra verificação de milagres
registrados em diversos pon
tos do Brasil, o que foi fei
to de 1'106 a 1713;

5. Em 1721 e 1726 foram

aprovados os valores legais

dosprocessos e, Imalmente,
a terceira rase. que se ccns

tituia no exame dos escrt

tos de Anchieta, também
foi aprovada.
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EastmanColor
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és 8lf2 hs.
JOSELITO em:

.

às 8 horas.
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Renato Franzi
Violeta Ferraz
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ARACAJÚ
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59.700,00 SO.OOJ).OOO,OO 25.200,00 21.000.000,00
64.700,00 \".10.000.000,00 29.700,00 30.000.000,00
264.700,00 100.000.000,00 34,700,00 40.000.000,00

I54.700.00 500.000.000,00 39.700,00 50.000.000,00
514.700,00 1.050.000.000,00 44.700,00 60.000.000,00
539.700,00 1.050.000.000,00 49,700,00 70.000.000,00

Para capitais intermediarias, tomar na tabela acima o

Imposto correspondente ao capttlll. imedIatamente In-

I
ferIar e somar tantos Cr$ 0,50 quantos forem os Cr$ .. l

1,000,00 excedentes.

caplG'1 de Cr$ 1.0ftf.OOO.OOO,oo ali Cr$ tO.50o,�.Mõ,oo
(Limite maxlmo para o cálculo do imposto)

.

Tomur na tabela acima o Imposto correspondente ao ca

pital de Cr$ 1.050.000.000,00, ou seja Cr$ 539.700,00 e so

mar tantos Cr$ 0,10 quantos forem os Cr$ 1.000,00 exee

dentes.

As Gulas de Recolhimento deverão ser procuradas
pelos interessados nas agências do Banco do Brasil, ou
nus agências do Banco INCO, na falta daquelas.

O· não recolh�mento �do Imposto Sindical, no prazo
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7529044000.00
,I �rsm ggggg
90306600000
71112 I 0000.00
431.300.000.00
339870000.0'<
271950.000,00

.245,nl'rO.OOQ,QO
141.044.000,00
136.249.000,00,
I 11479000,00
I 02.71 6.000,00
71185000.00
63740.000,00
62649.000,00
56300000,00
51.698.000.00
40.607000,00
16.330.000.00

Fone: 6252

virar
seus aspectos a vk1a e a o

bra de anctneta, Clemente
XII, em 1736, declarava a

"'heroicidade de virtudes do
Veneravel serve de Deus."
Todavia, em 1758, chega

vam ao Brasil os maaístra
dos portugueses encarrega
dos pelo marquês de Pom
bal da expulsão dos feeuí
tas. Em 1773, a Companhia
de Jesus era extinta por
Clemente XIV, o que deter
minou a paralisação de to
dos Os processos de beatt
nceçãc de sacerdotes da
Ordem.

...._.�",
A reabertura das causas

deu-se em 1883. No BrasU
somente em 1897 cuidou-se
de pleitear o Inicio do- an
damento do processo, o que
foi conseguida em 19t10 a

expediçilo, em 20 de março,
das "letras remissorias"

para o "Processo de São
Paulo Bupsr Mlraculis".
Por 10 anos estendeu-se

o processo e, no final, mi
lagre apresentado não foi
aceito. Tratava-se da i
munidade prometida por
Anchieta e todos os seu, Ir

mãos de hnbuo e depentlen-

QUINTA PAGINA

san o
tes diretos, contra picadas
de cobras. rsso embora fi

casse provado que 05 íesur
tas companheiros do sacer

dote, apesar de suas cons

tantes peregrinações pelas
selvas brasileiras, jamais
foram mordidos por cüdíos.

Chega-se aos dias atuais.

Anchieta é declarado "he

rôí da cristandade", mas

não tem direito a culto pu
blico. Com o decorrer do

tempo, tornar-se cada

vez stme difícil provar
seus milagres. A solução
mais razoável seria soücí

tar a dispensa do papa aos

dois milagres necessários à

beatificação.
Esse o motivo das listas

que Anchieta é venerado o

que, pelas leis da Igreja,
basta para dispensar os mi

Iabres.
O govêrnc brasileiro, por

seu turno, poderá abreviar

a rotma que envolve o pro
cesso obtendo a canoniza

ção do Apostolo do Brasil,
intercedendo junto a santa

Sé, como fez o govêmo pe
ruano no caso de São Mar

tinho de Lima. "'Frei Esco

va" : J

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

COZINHEIRA

BANCO stJL,DO BRASI� S. A.
mérci�, ��;�itr��. SP���esBI���Ii���} !:s��i:�c�eso: �';;
povo em geral que o_briu o sua Agência em Flo
rianópolis. sito· o rua Felipe Schmidt, 45.
onde receberá com pro.�. a visito de todos,

"'3ft
Fpolis, 29 12 1962.
IX-I-MCMLXIII

Preciso-se. Pogo.se bern. Trotar à ruo Rui Bar•
IK>sa nO 57 (proximo 00 Abrigo de Menores). Telefone
2004

Edital n. 26
Abre ins�içõo 00 CONCURSO DE HABILI
TAÇÃO para a matrícula inicial em 1963,
no Curso de Direito.

De ordem do Senhor Diretor da Faculdade de
Direito do Univer:iidade de Santo Catarina e cumrrin
do � ''7isão do. Conselho Técnic� Administrativo, e

cumpnndo o disposto no Portaria Ministerial n. 453
d�.21 de dezembro de 1956. regulamentada pela Por
tarla n. 14, de janeiro de 1957, do Diretoria do Ensi
no Superior, faço público que, estorá aberta, netita SI!:!
cretorio. diàriamente, de 2 o 21 de janeire de 1963,
dos 8 à<; 11 horos. �nscrição ao Concurso de Habilito
ção para matriculo inicial em 1963 no cursa de Ba-
charel em Direito.

'

O COncurso VJitrsará sôbre as seguintes disdpli-

��ês�, F;o�����gl�:�/o;oo��ec;�:��s Gerais; Latim; In-

Além dessas disciplinas, seró· obrigatório o exa
me psicológico. o qual, entretanto nõo terá caráter
EiiminatÔrio.

•

O Teste Psicológico seró efetuado de 1 a lO de
feverei ro .e as Provas de Exame a parti r de 12 de fe
vereiro clt: 1963.

Secretaria da Faculdade de Direito do Univêrsida
de de Santa CatoriDo, Florianópolis, 29 de Dezembro
de 1962.

Bel. Herminio-Doux Booboid
_Secretário

.i?

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARREC AÇ
.FLORIIINOPOLlS: TERESINA E CUIAS

MUN/CIPE:
, AJUDA A CO�BATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



P oferida" traz M ú s i (
Inspirada a Milhões U� divorcio por dia no mundo

o côro Mórmon do 'ra- tem sido aclamado pelos o côrc recebeu aclamação orgu'ho de anunctar que c I

;:r�:�;��od: �!:ld�adse (�� �%�c�:;n::;a:���s �:�� ��'voto:o f:m:�n��sc�O�on; ���:�: :rO=,�a:;de��� -:::10 C.·nema em 1962C'. nizações múaicats rr a.s e.cais verda.denam�nte Play gravado com o accm povo de Ouríttba e sul uc "J"
apreciadas no mundo. For Jn1presslonatItlS., panhamento da. renomada Bras"l, todos os domtngcs
m ido na. c.cade de L:J��\) A fama e popula,ridid,e orquestra Flladélfia. pela .r.ennê. às 830 cm HOLLYWOOD, dezembro tes estão delin�dos: seo 03 dlng, que já foi o setundo
Salgado, Utah, em 184.7 dêsse grupo têm aumenta Por um terço de �cujo ondas curtas e long�. (mRASA) _ Fazendo .se de Dorys Day e Marisa Pá- esposo de ELzabeth 'I'aylor.
por pícneh-cs na Igr-eja do afta a ano e mais recen as suas transmissões na rc Juntamente com a bela um balanço dos ctvórctcs van.

Mcrmcn é ccmcosto Je temente por meio da. tete- de cas tem ede OUV:'d03 müuc- do CÕ-O, o jrrogra-
375 vozes. Nf,{J são PtVÍIS V são <r undlal, e apre�n- por milhares nos EshillS ma apresenta urna breve

eüc c ementes -te tacões no cinema exe-r ph- rrnídca e outros países. mensagem de fé e Insp.ra-
d.ra en' c.' O. l' .,u.! ficados por sua perromien- E agora a Igreja de .Te- cão. A Palavra Profe::-ida,
part clpem q fi'), .vm ce n"l primeiro programa 3M crete dos Santos d')8 narrada por Ismael Cor-
qu Iqu ;r ônus, centaauo trans-cceãnrca de teievi- U'lt!mos Dias em contun- dero Jr., cr embrc da Igre
som nte PI' a alegria de são transmitido pelo. saté- to com a -ád!o emissora ja em Curitiba.
cantar M' nno êle íte 'retestar. Mais uma. VE'Z peranaense tem o gr-ande

- ---.-----.

Um pouco antes, u-ue

Dav.s, o monstro sagrado
de Hollywood, dtvorctcu -se

de seu útttc.c manda, f}1l.

ry Merril, a quem ela acu

sou de "porco, e sujo". 4-
tualmente Gary é noivo de
�ta Hayworth, outra cam

p,�ã de dívorctcs, com

quem já tem tido litígh)s,
até em pú�UCQ, e bem a

gressivos.

José Ferrer, exce'ente ator
e diretor, divorciou-se de

Rosemary Olooney uma

cantora excepcional que
també.r é arrte: têm cinco

Fianfranco Placentlni, que
é um famoso "play-bcy"
da via Veneta. F.stá quase
dívorcíada _Elizabeth Tay-

a e Mensagem

ocorridos em 1962, chega
se a conclusões ímpresaío
nantes e ao mesmo tempo
díve-t das. Nucr ero m'lotor
de'es incide sobre a gente
do cinema, Dá a média de
um divorcio por dia mais
ou menos. Os mais 'recen-

advento du ato adicional
a v:da suâiu 50./·

pela minha cartilha
conto da S.a página. parava a c!<mpanna, cor- Com a vitol'ia de Outu-

to da sercia". H(Jmem do ria para casa, vestia um bro de 1.960. foi convidado
interior, aco:;l.mnad; no pijama e fi.cava no meio da para diversos postos. Não
mar e no b(ml/f.do, desco� rua com 4r desconsolado aceltOlL. O governador Cel
briu que aquilo não era de quem está perdido. Os so Ramos I/pelou para que
voz doS sereia, mas coaxar adversafios (grangeou mui- fósse êle o lideI' da ban-
de I)npos. tos amigos rlentre êles)
E engOlíu a todos chegavam e perguntavam: cada governista na Assem-

}i ,.. - "Como 1,at () Celso bléia. N.ão poude recusar.

Lend

(,qui?"
Reeleito em 1.938. quan

do cs Partirias da oposição
já toe organisa,am para
desbancar a UDN do Go
verno, foi. aí que o seu rrt

balho teve a grand� virtu
de de faci'itar a união de
todas as forças contrárias
â Situação, alargando o

caminho para a volta do
PSD ao Palácio. Um dos

artífices da candidatura
Celso Ramos, sua partici
pacão na oa1""p'l1Iha de
1.9GO, garantiu lama mar

gem de votos em toda zo

na eleItoral sob seu co-

- "Vat perder ... "

Os adver.sárws olhavam
a tristéza do homem ca

bisbaixo e tomavam nota:
- "Com quanto?"
- "C(}m mil!"

Depois d(� eleição, foi in·
terro!,,_'l.do:

- "Como é; você não
disse Que o Celso ía perder
na Palhoça?"
Deu uma pitada mais

forte no cigarro, fechou os

01h"s e riu. Náo disse na

da, mas pensou: "Em po.
t�!:"lca, quando eu vou ca

çar levo caniç� e quanrlo
vou pescar' levo esptngar_
da. ,."

mando.

Quando sn.b;a (11le parti-'
dários do Sr. Irineu Bor
nhausen íam à Palhoça,

I

Ha pOS iS:lidade de
que existam sobre;;'
viventes no desastre
d,�' Constel!ation

!tIO, 8 (VA.) _ Tele�ama de Ma
naus informa que o chefe da i.a Inspeto
ria Regional do SPI. recebeu ordens do
ceI· Moacir Ribeiro Coelho, diretor daque
le organismo, para 9rganizar imediatarnen
te uma expedição ao local onde caiu o

ConstellationPP-PDE, da Panair. A fi
nalidade é encontrar os corpos dos demais
passap'eiros daquela aeronave,

Di7. o rá�io do iliretor que, a pedido
de ll1f>rnlwns cl::lS faml1i::ls dos nassallPlrns
d"'C::!:IT"'!:Il""",,..;rl,,� nnp nrn"''''t''!!IT'!!Im a T"'.,..�"i
('ii,., f",i t",."..."rl<;l po;,:c::� rlo"";"''::;n, no;: T'I!:I"ont",s
d�", 'tr�+; ........... c:: "1"'''''':'Il""0:0"",, T\ntf"';!:I� �13cn,"".tt\ �c;

n"�;<:' J-,I; �r"<"+{"";nc:: r1� nl''''O;:13"� fifi! ;n�ins
no 1,,( 1 ,ln o;"J,..;rl"lnt� e J1'113",mn Pl'I"t S11�S j.
fno,.li ,..;:;.,.q. A l"'''''!lm n!:lro"t.,c= ff",,,, r1",<:'�'n�rp.

Desde entã(), a sua habili

dade deu ti nova ndminis-

tração todus as leis e me- �

didas soUci�adas, no prazo
certo e nas condições con

venientes ao programa go
vernamental. Em dois anos

de liderança, o Governo
não sofreu nenhftm revés

na Assembléia. Quando a

C.pISA uquentava, jogava
água fria. Não transige,
mas aceita 2S ponderaç6es

da oposição, quandO em

benificio dos interêsses col..
muns de Santa Catarina.

Quando em dabate, não se

�:::!�ade :��:�:;ra�e;i;: J
atento horas e horas, por}
véus atravessando dias e

noites. Apesar de bom

garfo, não almoça. Nem

janta. Um dia ofereceram
ihe um "sanduiche". Recu
sou.

_. Estava -engulindo
"batata quente",

J

No últtmo pleito, lutou

para ndo ser candidato.
Seu trabalho na ltderança
o havia afastado (em par
te) no contacto eZeitotal.
Não conseguiu. Teve de

disputar. E pela quarta vêz

consecutiva, teve ê:ctto. Seu

desejo agora é arranjar
outro lider, embora dis�

.

RIO, (VA ) _ Dados oficiais distri
buidos pela Fundação Getúlio Vargas com

provam que após o advento do Ato Adi
cional o custo de vida ascendeu, no ana

findo, a mais de 50 por cento, de janeiro
a dezembro.

No último mês de 62 foi quaw'o a ca·

restia, na Guanabara, mais se acenttlOLl,
atingindo no cômputo geral cêrca de oito

por cento. Isto, segundo os técnicos da re

vista "Conjuntura" constituiu um verda
deiro recorde dos recordes. Tal Dercenta
gem jamais foi ultrapassada oficialmen
te.

Ainda de acôrdo com os d"dos da
mesma fo�te. t,eveJa-se que a desordem
adJYliTll�tr�tiv;:a cHusada !1e1;:a rp.nl'lncia do
sr. Jânio Quadros e a introdução do par-

-lamentarismo foi fatôr responsável peja
alta do custo de vida, de agôsto oe 1961
a dezembro de J 962. A nartir da crise 00

lítica gerada pela saída de Jânio Quadros

em 1961, até o dia 31 de dezembro do
mesmo ano, houve uma elevação galopan
te no custo das utilidades, Sf>rv1ÇOS, etc"
da orilem nada menos de 21.5% em mé
(ll�. Os sprvi�ns !,l�"hli"'ns e a alimentação
foram os que mais subiram.

Diª 10 de Janfn - As
20,30 horas

No Teatro' IIvaro �e r.arval�o
GRANDE "SHOW" ARTISTICO

posto a continuar no mes- Cantando Paro a D:stinto Platéia FJorianopolitana
mo ri-lmo de trabalho. Ha ...
um movimento popular e ZEZE' GONZAGA
parlamentar para fazê-lo MA'ReIO IVENS
Presidente da Assembléia NORMA SUELY
Legtslaiva. Não comenta.
MIl8 quando alguém lhe

fala no assunto, aplica o

seu método politico: fecha

os olhos vivos, fingindo-se .

de MORTO.
.

Mas desta M, ao que

parece, não vão respeitar o

"cadaver" ..

K

Acompo�hados 00 Violõo por VJ!.rinha Faleão

Nomes que Dispensam Comentários e

Propaganda!

Tcxlos Pois, aO Teatro Alvaro de Corvalho, No
Dia 1 O às 20.30 horas.

Entrados à vendo na portaria do Teatro,
E est6'jem certos, amigos.

Em abril, O chamaremos de -------.----------

Presidente IVO SlLVEl�
RA .. CONTADOR

Preciso--4i Contador Exp�entado. Idade ,até
30 anos, Salário inicial Cr$ 35.000,00 Tempo inte-,
gral.

ruo Conselheiro Mafra,

101', que mantém seu ro

mance com Richard aurtcn
enquanto seu mando Eddic
F,sher consola-se com .111-
Eet Pro-.esc. ex-noiva de
Sinatra.

runcs pequenos. Gary
Grant divorciou-se no Im

CiO do ano da suave Betsy
Drake, POrque esta ettmsn
tau um romance com seu

motorista particular. E To
ny Curt's dtvcrcrou-se de
Janet Leígh desfazendo
assim 11m "cnatrfmônío pe:'

feito", como se dizia. 1:"

publicidade 'de Hollywood.

Divorciou-I�e Diana Ct

lento, uma atriz ínglcsn
para casar-se com seu co�
lega. Sean Connery que
até há pouco era. �otOl"i;;
ta de camínnão. Dlvorciou
SE' igualmente Janet Mun
ro, que o mundo já viu
em ftl-r-es de Walt Dlsney.
Debbie Minardos, que é víu
va de 'I'ymne PO'Ner di
vorCiou-se �o nove m�rjdo.
.Lana Turner, também.
Na lista cabem outros

divorcias de gente menos
remosa só tio cinema, o

i��:o��':t�l1d�g:S�:�:��=
co. 360 divor<'ioa: no ano de
1962.

Dinah Sho�, cantora re

mesa, abandonou seu ma

rido O ator George MoDt

gom'erY, depois de 18 anos

de casamento. "George -

disse ela � nunca parava
em casa". Dlnah Shore não

pediu urn só níquel de ;:1I:m
são: era ela quem ganhava
na familia.

�,Divorciaram-se tambe.:ll
Henry Silva e senhora
(ambos do clã de Sinatr<;l),
e também Michael W':-

Divorciaram-se James Ma
son e Pamela KeIrno c

também .rayne Mangfje}d
do pai de seus doís fIlhes:
D1.7orciou-se BrigiUe Bar

dot, de seu rr-arído Jac
ques Charrie1', depots rlf'
uma Iong'a separaçiiw.J. du
mnte a qual cada um cui
dou de sua vida. Dlvorciou_
se Dahlia Lavl, atriz isra"
lita, que já <!stâ noiva dI'

•

COOPERE COM A. S, C. R,

Dê-me
_sua

mao ...

Eu IM go","'" - • omJIIo ...... dpf8IIdor o ondor na minha
Idade ... Os mlbarlol nao obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover OI pernas. Damos aiguns passos com oli.
mismu a, de repente, OI f6rças nos faltam e nós caílT1os. Ma ...

nos levantamos depressa para andor e tornar a cair. Às vêza
a gente choro ••• Assim diffceis sao quase todos os nossos exer

cícios e estudo,," Mas Q r.acriflcio t;ompensa: eu, por exemplo, ia
I melhorei muita. estou certo de melho�ar ainda mais. No futuro
espero ser como Você: Para prosseguir minha. recupliração e de
fan'tos crianças como eu - para atender o milhares de "utras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajl,lde.
..nos lOque II pouco para Você serei q�ase tudo para 11 si

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GIL8_ ..T('I NA."'.·
COLA80RAOORF5� O'VERSO�

'"ORO

MA""" __IS, RUI LOIO •

TV EM SAO P.1ULQ

o trelnadcr Newton Mon

I

PAR1IDA� DE
fLORIANOPOLlS EM
DlAt ÚTEI� A!:

9horas!

guilhott, que vinha or+r a

tando a repL'esent'l"'�') .tu

Vasco da Gama de 'caça-

--_

Peovavelmente no próxi
mo domingo será íntcíeeo
o Torneio Extra Ministro
Luiz Galloetí que contará
com a parti�jpação de to
dos os clubes integrante<:
da dívlsão de honra da Li
ga Blumenauense de Ful�
boi. Haverá jogOil s!muHà
neos em Blumenau, !teu
pava NOrte Pomero.jf'
Timbó. e GaSpar, móvim.e:�
tllndo ,oi� equ)pes: DUm
pico Palmeiras Oua.r�l!Ü

, Vasto Verde, TuPY, Flo\:e;
ta União Amazonas.

Dentro do" prõxjmos
a;as deverá ficar assentil
do, definltiva':nente, as a

pre.sentaçós. dos quint<'t.J�
basquetebolístlcos do Cu

ri�i,bano6, ..Jle Cu�iMba e

do Vl1iiio

dCtl�P����, Al����;
n:fl.liz�r�,m TOrne:o

Quadrangular mov'men'sn

do alem dos dois cl ubes

o Doze de Ae;osto e o Ca

ravsna do Ar, da eapttal
catarinense,

Os ál·bit.ros pettoencentes

"''''9$ "",aUTI\__,••,"+.....4--

PELO PROIiII\ESSO DI

tANJA CA'tARlNA

"' IIJ'JOI

ISPORTlVO

rtneroe e nrQ"lln1.,..,,l,,,r rl"

C'u<>rll"QnO"u,·tr, part.te-pa
rãn também as esquadras

do Ftarl"l!ra Vprrle, .2.0 cole
cada no reeton-I: A�s"c!fI

cào At1,1;tirB R<me.f) do R�,"

si! a I1"r"'''''''' ...gnQ'lf'<"" eo

certame estadual t"n�1()
coneutstado o üruro de Vi

ce oao-peêo aléjn de ter

logrado também conouistar
o campeou-to regional;
Jacaré cemoeão da ctca

de de Jtajaí.
Como se nade notar. -evà

aerâ um Torneio Quad"fla-

rinrnV!ntp. 'P"V''''>1 fix<>(lO

suas apresents côes )1" ",

terror em c.s 20.000,00 en

quente que o ("�'1�!'1ho A�'

bitral opinou acenas pela
metade, ou 'seja CrS

lO,OOo,O. Desta rcrma co

mo não houve acordo (I

provável que Os árb!tJ'�S
da FCF permaneçam as

sistindo de camarote o

certame estadual

O treinador ·Elba de Pá

dua mais conhecido per
T:rn' assegurou a sua volta
ao Bangu, clube que [á
dirigiu por alguns anca.

assun para o certame de

1963, 'o Bangu voltara II

contar com Tim na S\1a

ol'ientaçã� técnica.

Os _d�rigente� de fUT�bC'1
A diretoric do Palmeiras Esporte C�ub� vem de

:;l"P!:iv��\U10c��Os�a,n!��"! . recebei convite por_? �e exI?ir.no cido�1? de Laica
.. e�

"Iuza no ular" A �,ol� f:ns do corrente mes. 0
..

cremro oofmeirense �'eQll.za-
se �n.l1�-at diver�as.p�9.":�s ria duos partidas na Princesa da Ser-o. en+rentcndo

du>l.s ma.oras são poucos f.
"0 ocorruotdode o" esquodros do Internacional e do

acanhados estadi�<j e televí Gacrcnv.
sf onamenn, dos j.)�s. A lu ..

La pelo estádio empolga a
tualmente os clubes pau.rs
tas. O Palmeiras remoce;
leu a r pitou c:lmpiet'3men
te o seu. O .aão Paulo CO!"IS
truru o Morumbi. O Cor-ri dor, encontra-se na P.'lp!thians comprou é-exs ,'di. tal do Estado' .onde avuar

���::�:�nin,:;��t:�%:: ;;d��i.i�!!:t:��a';:::� a F,ri·""o C·t,�",",'

grande "ponto de estran . rir para aquele clube ce �a:�bolà�eve::;:��rt'_t:gulamen-n- da expan các est-ôuat nesta fase nnat.finanee:n elo rutebor. E- Concórdia. O .representan de fH'ôroo com o Que nccu

��st:upl.!e:a�������t�X;:���� te do cltrõe concor.j'ense eetabetee.dc por ocastâo

pelo Palmeiras contra (I �'�);�(�;r�so��:�e::�:;Cco� ��bit;=�n6: ár��tl'�;ns=;:��Santos, em 1959; no pri- o tremador ficando asseu
meírn jôgo numa terce- ado em princípio, a trens-
fcJra, sem TV,!I narÚda rerencia de Newton Mou-
rE:ndQu 3,7 milhõe�; 111) se- guilhot, para o fu"feõo( deg'urido d-a ele chuva qutn- ooncorcna.
ta feira, ser. carátc; deci-
sório c stni TV, 11 j'end'l.

Está marcado para
próximos gias 12 e 13 a

:ealização I de um t:orn',üo
ll1termuniclpal saJol1Lsb,·:l.
ter lugar no estádio S.:ll
ta Catarina. Partipicar;l'l

o Paraná, após vencer a.

BaWa na noite de sáb'.'

do, por lxG, pelo Cam�w:J
nate Brasileiro, classificou
se para pr.osseguir !l::S

disputas, O próximo :J.d

lVersár10 dos paranaen.�es
$i!râo os mln�iros_

Mais ::a fõg� deverão
realizar as seleções de Per
nambuco e Ceara, pelo
campeonato nacional inter
seleções, No primeiro jogo
travado em Recife, os pe-:'
nambucanos venceram po!,
3x2, sendo portanto obriga
tório uma terceira part.ida

11 decisão. Fortaleza
sel�vir de Palco,::;

as esquadras do Jacaré (:e

Itajaí, atual caJIllpeão da
c!dade portuária, ASSOCia
ção Atlética Banco do Bra
si! de �lumenau, também

campeã region!)! da cid,\
de industrial além do Pua

la Ramos, campeão do Es
(,do cie l[l!32 e Associaç"o
Al ética BarrigTI
de Flo)'jaJ1ópolis

maís uma vez, para êste
confronto.

�3,inense, onedecendo o

seguir-te programa.
sãoec,' às 19,:>'0 horas -

na-nea-vecec- x Banco do

Brasil

Pauta Ramos y Jacaré

Domingo às 1!�)I,O horas
- Perdedor do 1'" x Per
dedor do 2.° jõgrl
vencedor do 1.0 x V·,'1.(o"·

dor do 2.° jôgo.
Nesta opcrtunrdade "esb.

rã senco �:i;putado um tro

féu, crerecido por um des
portista da capital ceian
ncnse que tere r os a aatis
fação de dívugar em .uH
goa futures.

Solrée no

yifil Nova
o Vila Nova F. C, fará

realizar sábado em sua sé
de soem animada sotrée
com inicio as 22 horas com
a famosa orquestra d� Pe
drinho de Garopaba.
Havei-á ônibus após a

SCiréE. Agradecemos
Preside-nte o convite a

endereçado.x x x

re���:' aq=�ôesd�a �:;� -------
tuguêsa de Desportos, já
assinou contrato com a

Lúsa, devendo a'ton, 1am

bém do Grêmio acertar nos
próximos dias o seu ingres
So no c)ube dirigido por
Otto Glória.

Venceram na

t1ev�nche os

�argentos
x x' x o quadro de futebol dos

O extrema Joel do Fla.- Sargentos do 5.0 Distri.to
Naval, voltou a venceI' a

equipe de futebol do Hos
pital Naval, por 3X2, sendo
que na primeira putida.
haviam triunfado por 4x3,
No sábado a VItória. vol

tou. a IOlTir a.o.s comanda
dos de Bonga, desta feita.

x x li: por 3x2 com gols de MaU-
N.o prÓXimo sabado :l ton (2) e Mariano. forman

equipe do Botafogo esta,3. do a equIpe vencedora COM:
partlcfpando t:"e uma pa!"- Daniel - Bento _ Bo.ogII,

!�� el���:��B���:n:l� ��l��= ;nQ�COG����!�� �1�,t
rol em M::l11tevidéu - Ari - M�rja.no .-1W�: ,,�

shington,
.. j!"� ,ri�'

i: ,e i\' ;.,

.

<: _,.'1"
-

�ti.'i'"tc;,,-:;�,

mengo, vem de solicitar
licença. da seleção carioca
que participará do brasl.-
16;ro de futebol. Diz Jael
que não está na sua melhor
condição técnica e física
razão por4ue tomava aaue-
ln atitude,

_.
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e r e alcance' ocial· ara fta �aí - Oov. Cei
Ramos inaugura a Ala ·Infantil Dr. José Bahia Bittencollrt

vet de beneficios para a A ramüía ilustre em que
•

coletividade, em que os te- o pai (Vldal Ramos), fl- _

presos, Os insanos da- men- lhos (Nereu e Celso) e ne- �.-
��r��er�n�:\:�s cr����:� ��r�A:e;���:dad�o::S�:�a:; t 7�
íes, dando-lhes abrigos e terras de Santa Catarina,
conduzindo-os para situa- tem e terá o nosso mais
ções menos ásperas e ore- enternecido reconhecímen
recendo-lhes confôrto e to e a nossa mais eterne-
segurança.

. cidade gratidão.
Escolas, estradas, cen- Todos reallzaram seus

I tros, postos de saúde.. pos- govêmoâ, propícíandc anos

tos de puericultura, huspí- de bem estar pura o povo.
tais, maternrdades, cre- Contemporâneo e auxí
ches, assistência ampla aos liar de Nerêu Ramos e de
alunos, dígnldade no go- Aderbal Silva, estamos as

vêmc, austeridade de uma sístmdo o grande govêrno
vida p"",rt!cular e pública, Celso Ramos, que se não
tudo isso está a dizer-nos tem poupado, com riscos
do grande e Imen-uràvel da sua saúde, para, atender
Nerêu Ramos, em que o e dar melhores dias a gen-

,

crepúsculo de uma tarde te de Santa Catarina, co

nebulosa, nos céus de mo o Sanatório Santa Oa-
nome foi dadl), a CurItiba, apagou t.ragica- ta Beatriz, pavilhão que

mente essa grande vida, ora se inaugura; Ginásios,
perda que o Brasil ainda Escolas Primárias e um

�édico, temos a tran- chora. sem número de outras rm-'
qudídade de um. sacerdócio Senhores: cont, na a.e-'página

em andamento.

Ibajai, a encantadora ci

dade que se debruça, ama

ver e amorosamente, sôbie
o rio que lhe deu o nome,

merece, sempre mereceu e

há de merecer tôda a ter

nura de n.15S0 coração.
Aqui vivemos u'a exis

tência.
Nasceram em rtaíaí os

nossos filhos.
Recebeu ttajet todos os

nossos, esforços e as cons

tantes de uma vida, que,
humilde e pálida que o se

ja, levou {J sêto de uma

vontade -rérrea de servi-la,
útUmente.

sem ervas: um passado nos -------------- _

vinculou a missão que

aoracamos e, mesmo o la
do amargo que deixou "em

nós ainal índelevel, como a

. estringir a nossa cepact
dade, foi aceito como im

perativo a que deve estar

subordinada quem abraçou
a senda de Hipócrates,

pe��si�: ;::d:evet: �:���.,
o pasado, com a devoção
de quem cumpriu,. até mes

mo dolorosamente, a sua

existência.

Ficam esas palavra'S- no

pórtico, como um' evieo.
inclusive a nós mesmos:

não tem o sentido de trIs
tezas e de arrependimentos.
Se nos fosse dado reence

tar a jornada, o mesmo

caminho, com todos os

seus' corolários, seria rece

bído de braços abertos e

coração alto ("SullSum
corda").

0-'ESTADO'",

.., IWS unco Dluro DE SAlfA tATUlRA •
Florlanópcns, {�uarta-Ielra), 9 de Janeiro de 19113

Di, .fttarez quando pronunciava sua oração

Govemador Celso Ramos abraça o Dr. José Bahia Bittencourt cujo
a.a infantil reeem. inaugu.rada em Itajaí

Ao falar, durante a inau

guração do pavilhão in

rantn de Itajaí, o Dr, Jua

rez de Quell"ós Camj.cs, ur

retor da Maternidnde Ma

neta Konder Bornhausen,
destacou o quanto. o 00-

vernador Celso Ram�s "em

beneücradc aquela cumu

na, assinalundu as inúme

ras obras executadas ou

A obra, inaugurada no

dia 30 de deeembra pelo
Chefe do Poder Executivo,
presentes outras altas au

toridades estaduais e mu

nicipais, e que fica anexa

à maternidade, leva o no

me do Dr. José Bahia Bit

tencourt, benemérito mé
dico há multo radicado em

ItaJai e que para lá foi

levado pelo Dr. Nereu na-

Serij em Abril a Segunda Semana
Catarinense de Estudos Penais·'

"aeré na primeira quin
zena de abril a lIa. SEMA,
NA. CATA:a.INF.;NSE DE .ES.
TUDOS PENAIS. 'A infor

mação' é do Acadêmico
Antonio Fernando do Ama

ral e Silva, Presidente do
Centro de Estudos PenaIs

da Faculdade de Direito da
Universidade de Santa Ca

tarina, que prosseguiu afir

mando que participarão da
referida semana ilustres

de consagrados méatres do
Direito Penal procedentes
da Guanabara e de S�o.
Paulo. ,

A na, _SEMANA ·DE· \ Es

tudos Penais, prosseguiu (f
acadêmico, está sendo or

ganizada por uma ocmís

são especialmente designa
da para êste fim, composta
dos Acadêmicos Edson Nel
son Ubaldo, Pérlcles Prade
e ',!-beJardo da Costa Aran-

juristas �atarinenses_ ale_m_'_",-,� �..,..._

Conclulda num tempo
reccrd de 4 mêses e 11 dias,'
com um custo total de 11

milhões de cruzeiros e mil

metros de área construtda,
vem ao encontro de antiga
necessidade daquela região.
Seu alcance social é ines

tamáver.
Visivelmente e-nocíonado

com a homenagem, o Dr.

Bahia Bittencourt pronun
ciou, na oportunidade, o

discurso abaixo, que divul

gamos na íntegra:

Prime1ra

ReunIão de

Gab�nele

Quem passou ontem

pela A Modelar de Modas
necessariamente teve sua

atenção chamada pela mul

tidão de pessoas "que alí fo-

ram adquirir Os artigos in
cíuídos na sua venda espe

cial, sob a denominação
de "Festival de Vendas de
verêo''.
A condição sumamente

Márcio Ivens hoje N t'
,.

d S ',j A 'I
I

.
. o IClas a ecretarra�l,la çncu tura

.em Florianópolis o Senhor Doutor Luiz Epitácib Btttencourt e ·os-
Gabriel, secreténo daAgrt- car Hanzen; Dr. Ezequiel
cultura, recebeu no dia 7, Maia Filho, Diretor da Df:-

--arsegutrft"er1>-essmt-s;- 5e-- têtõrfa--Cla.-Produção Ani
nhar João Lemonge, Pre- mal e Deputado .recíen
feito de São Martinho, Slowlnsky.

'

acompanhado do Deputado t.

BRASILI1i., 8 (OE.) -

Procedente da nuanacora .

está sendo esperado ainda

ho)e nesta capital o Pre

mier Jiermes Lima. Q\I:n
ta fe:rfl o Primeiro Minis

tro presidirá a primeira

reunião do Gabinete em

1963.

Senhores'
Nessas lembranças,

a que' mais é grata para
nós: a .figura da9uele que
nos abriu úportunldade e

perspectiva para trabalhar
em Santa Catarina, pre
cisamente na data. de ho
je, há vinte e três anos

atraso
Estamos falando .de xe

rêu Ramos" o estadista e

" Um Sucesso o FesUval de
Vendas de Verão

Embora com certo (drazo, acolhemos hoje uma carta

do sr. Zé Pmno (com o verdadeiro nome identificado 1l:I
ra a redução) a respeito ainda das cotas aos municípios.

Divulgamo-la para tícur mais um registro dos PESOS

E MEDIDAS da UDN, quando no poder:
São João Batista 10m 23 de dezembro de 1962

Senhor Diretor:
Li o seu BUSCA-PÉS do dia 9 do corrente, em que

comentava o reclamado pelo Ezmc. Sr. Hercilio Deeke,
DD. Prefeito do rico Município de Blumenau, respeito à

sustação do pagamento da quota do flrtigo 20 da Conste-
Procedente da Guanaba-

A politica: �ind.a manda seu pedaço n�' Vi'tu;,1,Cl'éiO
já haver conteco, Por aqui, o caso daquelas duas fá
milias nordestinas, inimigas de morte em funr;:ã,o das
opostas crenças partidárias. Eram elas os Correias e
os Pires, nomes reciprocamente tmpronuncrãvers .nos

respectivo, lares. E riials do que raso marcava o fa
natismo de ambas: na casa dos Correias, quando
compravam xícaras, quebravam logo os pires; e na

destes, tudo que lembrasse correia era protbtdo: cin

tas, suspensórios, atadores de couro pala malas, erta
dores de navalha ...

tu'ição Federal.
ra, pelo Convair da TAC
Cruzeiro dn S\11, chegará
hoje a esta Capital o con

sagrado cantai' buasneuu

Marcia rvens que em Flo

rianópolis, promoverá uma

temporada no Teatro Al

varo de Carvalho.

Agora ez cuento catarlnense. Num dos nossos

municipios, o chefe da taba, que se empregara com

a mulher, os' filhos e as filhas, nos .diversos iapes
existentes, por uma natural gratidã.:>, desde que foi
anunciado o plebiscito, proibira a palavra SIM nos

��usA�O�II��osd�S n:t;i��::s�I�Çe�:: :o::�:�asterkína_
tiva, sob penasl as mais severas: ninguem dos '!,eus,
até votar NAO, em hipótese alguma poderia protlUn
dar o odioso SIM.

atuado' com· destõlque em

vãrlas emissoras de rádio e

TV de todo o pais.

E acontéceu que no dia 5, sábadlJ, sua filha mais
velha, noiva a contragosto, na hora do conjugo vObis,
na Igreja, berr.ou um tremendo N.�O ao ex-futuro
marido e saiu porta afora.

- Viu, paizinho, como sua fllhinha ê o'bediente?
O 'lugar e Os nomes - depois eu conto.
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