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• TOQUE DE REUN'H< -, ,

• ,\, realização. jú resolvida, ele eleição dos onze no.'
ti( vos,governadcres, pelo sistema direto, IIÔS fim dcCinitj.•
JIIII "O à complexa permuta de impressões, debates, cun-

• trovérsías e especulações processados à margem dO_
� problema ligado estreitamente à normalidade uel11fH!rá.,

tlca do país. Como se constata do projeto a respeito,
,_ -ião se cogita do período, antes aventado, do mandato

• de um (1110. em que não haveria li incidência de inelcgi- II
<li biJid�des, mas d� q_uj�illi�êni� c f[uaÜiêniu� p:\ra a l:Hi-_
;!111 Inrmídadc da coincidência, em que aque a circunstãn .

.,
_ �hl insubsistirá, po t' fôrça de mundamentu C()])st;tn·'"

;. ciunal. ' •
III De salientar é - e o tato adquire singular 1'I:!ê\ o -.

_ ',l�1C durante o espaço de consultas c sondagens coordc·1I'

, 'l::úoras �le solução: o 110SS0 ��tado � �e 'l_'"Jnsrn l):l em'
•
atitude ce expcctaüva tranquila, ,c.v1tantlo·sc mesmo II

"pnmullcimnenios que, de qualquer í'urma, pudessem"

� sugerir ou importar em enunciacão de interês:«: 01Jh'll'
!
1 flue não.o de acatamento a decisão segura. com Iunda
II mento na Id, uas Leis e, pois, cm observância aos imp\:'1IIII
_ 'rativos do regime. "

, Enquanto, de uur '1;ulo, -se ium-prernuturumcntr- OIlI'·JJ
; "

rando atlvíuatlcs partídárlas, de ,<Iuc. IL'J' fim, se lId;.:j·l�'i' " nan�m . !lest'!lten(lin�entos íntcsrlnos, talvez lIiflcilnwllie'

'l. I samn eis, o que sera de se lamentar, da parte do sitll<lr 11

,�:jIII!. :t�lbmo !]�O �e alterou � s�réni<tatlc de a�itulk. t'onti.'
, ,r, l�a:ulo. �.,gQl'l'Ii.Il'tJ ..GSOl'_:'1dll no {'re�c:nt,c Ü'nbalhv «l"_

.: l1l�h;�lJÍ:"?' ,�fe "c�n:,inlça.ú. c,.rt� ª1�l'r�el<.'l}a !��nL!l (Ir me.,'.ll�l:>�de ..m.l1 i,h:';I��l ,.!l[UWH(!lil ·}Ul1}Hl!;WHa.f',')rl� {lV ,

•
110sS0 dy$el1voh'hllcnto,

" t
Ell1bO�a v?H�dO .

para l�ma t;ll�e!;a governámelltal ii1 em ql1e 11ao d!stUlg'ltIH colondo pnllitCO, encurando os

• que t.l'ab;\lhmn e ql:e .produzem, cxeJushamellte como.
catal'lllel1Se� (' admu�strados, 'para a equitnt-ivu �e)l1(:ia.
, dc lJH'llvn';mll'ntos, nuo podcl'lu o sr. Celso Ramos fal'lIIII

, ta/' � :ma fideliclrule pal't.idi'tria, uma vcz que SUll ,íd�;pJ
publJeu teve }Jonto culnuuante dentro (lo scu p<ll'ti(Io"

• �OJll U:ll vatdjl��lÚO ele luta� e sacrjfíc�os hOIli'I.I:;OS, 111' ....
• (!atlo (lO n:a�;l1íh�O. COl:dut�r de ll�mens qlW ftJi !"\cn�u

d
I-.amos, ClljO CS1JIJ'ltO límpIdo se fez pel'manenk iusPÍ"

1l" ração do I)C�s('(lismo caturinense. ,/'.
• : . I, _ A:;êoim. sua I'ccentc, declaração de que �r;o!l o ln- ...

E d d
',' :',

d'
I i \ li'

i,

U1'''','
<, r: - que de rl'unir

.. rc�'cste a justeza da. opol'iunillade. 1'1""'·
,

,I.IC� � re,ri
"

�I' j'. ih .: �
,

.. ',/,_1 c." _ t�;;'.. i�;�.%�>alffim��ni,;:;'�:�:r.;d�,,:w:�,:;:;
II U II .l {, U ,t.' rl _ '.la, l'cÍlJgl'essal' (I partido cm sl�a atividade normal, fren.'

, "
" ': te ao franqucado (lispositivo eleltúl·al.

�. ""'f"':: 11 .

t' (!"l. ti .11,' Li t a�'O' e'''''.In D' j;d:.:�:'}�i1l'I,r j" ,:�;a".' : re.o�::;:����:��";':;:':'�l:::if!ca':�:d:";'� u',;�:=;":;uz:
� ii 9· 'II. apoi� firme do l)�'esidente l'egional, SI'. Aduba!' Uamos"

�
.. da Sl!va, a que nau faltaralfi ação l'efletida c "isão dos

Il\1:)ortanLe cOllcl,"I'P "<'_
•• , fIi aspectos realísticos da evolução polític,� verificada. Reso'

•
• - u_ res do Ensino Sec;; ,tJ'ld� J'

bl'c eCíLlcuçüO será 1'3�li;:;<".(Ií) Industrial e COIn'erci81 rir • trHo. ao f�lllhito est:tdu?l, v�lando pela incolunú<lalle f
em BrasLia, a IJ0rtí,l' c' • du.s �Ilteresses '{lOle..hvos barnl!.'as·vcrdes, seg'uiu a a2:1''''_'"'-' '-'

..L\lJluSltcf.lO da E�lucn./)�j(' {. II _

�
o.J

'-

próximo dia 31, para Ir::t� os 'membros do ;:;O'l�f"� 10
.. lluaç:tO lima reta: linha de lJroceclimento político, tk

tal' sóbrc as 'meeU�a3 o Federal ele Ecluc::!p ia. ,iJ,laltenlflO Clluilíhlio, sem �bdi.cações nem transig·ên.'
coorcleIlucio do de,sen\'"J. f' C f

"

' 'Ia,s (Jae tle lC\'e seqller fe1'lssem oS .1'lrlncíIJÍOS e os._ , 021 ll'cnc,a Nàcw,!l.l � '"

vimento da educação 1];) d� Educarão será n)),' , '1
.., :{[{'ais qllc o norteiam dClltro da convivênda flemocní..

;No expedierite dos ClU1.3 país, bem como pUla ü_{�l- 1)010 Pl'ei'llclente (a:;; ,'r, � dea. Por. iss� mesl1l?, :1 des]1eit'o das l)1'tülüsas te11tati-"
24 e 25 do corrent;e 1118S, 0 minar os planos nac:,m,li r Bt'R.nco c terá a du�:nç':;_.) rle d �'as úcas:o,mns_ de sItua.l� em terreno d-es})l'cstig-jal1te,.

Fomos informados junto, dito Geral __ 3a, zona, da- dr,' Ant0nio Pichetti, [;;,:;_ cstaeluais de educação, três eFas,
", ';11H purÜCIiJaçao no lllovunento de Março. suhordinado

à Agêm:ia local do Banco quele est.'lbelecimehto de Com as eleições diretas cretário da Agricultura, a- Participarão clésss Cu])- .. 'iue ,;C' achava aos (lihl)lleS programáticos l}1'óprios, clli'
do Brasil S.A., que o Dr. crédito, visitará Florianópo- de Governador do Estado, tendeu as seguinte? pes-

clave, que receberá o 1101no Representarão o E;:,�ddo __ :�lesa dnt,lírin;Il'ia,. im:ali�am a excelleionalitlade de'
Paulo Konder Bornhaus,ªl1, lis no próximo dia 10. tambéin se reali?arão piei- soa,;;: Dr. Jade 1\1agall1àes, el2 Conferência N'l��jcnal (e Santa Catarina os, ,��i::.fS. lSÇ>laJ11cnilJ (JJ'c.Lc:Hlula a. força {II.' expedicntes mistifj.•

Diretor da Carteira de Cl'é- Na oportunidade, além tcs 'pai'u a escolha de no. Di,retor do Banco de De- de Eclucaçáo., figuras as Lauro Locks, Secrctano � '2 - cadures: A jJu>.l<.fao mantIda, com us l'bcus eventuais P:

de presidir reunião com vos gbvernantes em grande ,s-üuvolvimento Agência di; j}lais representativas do Educ::"c;ao e Cu:tura o 0'-. (l:le comportasse, lhe dá ig'ualdadc de traiameaio. atl'i1"

Gerentes daquele Banco ,riúrlléro ele municípios ca. Santa Catarina, que mfW',� ensiúo, entre as qLla4s tO''''l laudo Ferr'eira elc ,,,1.,1:>,
"es do que :se convenciona titular de diJ'cito adquiridO"

elas Agênci:'l.s de Florianõ· tarii18!1sés, EX1Jira dia 3r de' teve l?alestra sÔÍJre aS'!I:;.n-
'elos os ,Seel'etárics ele l�c;cl': Re!tQr do Instituto Est'J.<'" ql:a�lo tlLttros e conhecido� fatOl'es não subsistisscm

polis, Criciuma, Laguna, Tu· j,';melro"de 1.966 o mandatar ,tá UC'll1Vestimelitos p11'a' cação,dos Estados 8S ll1'J).:- deal e'e Educação, eOlllO. vHOr��sH1�cntc" .. ,'_ "
barão e Araranguá, conce- da rnaloria' dos chefes de 0,< desenvolvimento; Alcides bras elo Instituto ce E&tu- delegacio elo Conselho E,o- N.',,� :c )lode afJnuar �Olll preClsao se <1::; ealll11aIl1taS'
dérá' audiência pública, das execuÚvos, municipais, in. F.: ,Bragat'GJ.ue -tratcu de a,�-

elos Péclagógicos. os Dlrr'G')- tactual de EduCfU'ão , a se llllC�areln se clHl11atlram em condições dc pnllicú·
15 üs 13 horas, na sede da. cluindo.se o dé'Florianõpo- suiltos' especiàis�' Aloysio • I'�I ['cgltlat'idad�, y� ,'ez que o pleito ]Jauli�'t'alJo. conhr.'
Agência local do Banco. Us,'

-
' -" r'

Be,oka,user, 'Prefeito dé,Pre' • cIdas certas I1UllUClaS, não poderá significaI' um ama.•
Terão as classes produ- sdd·cri.e· Ne1'eu 'tratou de' Jornal da Soc,iedadp C.. at(-jr.in2.n.<:,-f.� ," (hU'ecil11cüto lJ. tU11pO do senso político, tão lal'gamcnLI;�

toras da região, portanto,
----_.;.-I, - _'--_

• a$�'lI}1dios 'ela U's5ocfação ru-'
v i. � ,

-'I" deturpado pela intoxicação extremista em termos IJdJII

excelepte ocasião para ex. •
"

ratJ,,:.Arlindo 'I1rebien; :'� ;t- �
Numa feliz iniciativa. o tarina, Seu lançamento 'se· ii oflcia_Us�l�, qüe o triunfo Tevoluciollário ou contnt.rc.'

por àquele Direto�' sU,as rei- FU t\l"'DEC,C
., r

e
",

'<"�m', Palmitos; trat:-,u
nosso ReporteI' Social Lá- rá com' grande coquit'el' qtJe " volnl:lOmmo saneou.

1\ J ",.., 'Z3,ro B,'lrtolomeu em abl'il Q
-

I , t;;:' ,,-
l1li

O Seel'etário da Agricul- vindicações de, crédito jun-
... T'

.. �' ,�, partlculal_'\�,�;' próximo' lançará um J'or
o

ueIo'enc fa �c1alace vài ·ofe·
li .�eJafc91�101 <I'Oi'"POfélll, o que se hu:;<;:a {, rl:sLiLuir afJ:

tura: sr. Antpnio Pichetti,
to ao maior estabelecimen· 'lt!l-;"Deputado 't1:s-

'

,

. recer. re e1'1 o Jornal não
III
povo a a('ll,� lU e de C;!seolha ele, seus lúHuc!at i.rj()<;, ('a·iII"

visitou, a Assessoria' Parla-
to bancário do y,láis. vem a I .' .' . " fíaduaJl ,'que 'eúcanúnllOu

nal denol11l11ado, RADAR será venelido BUS bancas. iii bendo,lJJe, ev](]entemell:e, o Ôl1_Us de qllal{!IlC'1' !!(':;�Icêdu.•

Com a presen'ça' �le per�' materia referente a 'as";,, _ N� �OCI,EDApE, em coiu- Será 'distribLlido para aso· '" O que podemos adIantar e que o PSD 'cal a�ineu.se:JIII
mentar, no Palácio do Go· Recorda.se que o Dr, Pau. ' " -' " ..

t'
- . hmaçao com sua Coluna c'ed 1 ti t C 't 1 d.al .1 ,

•

I, t lh
_.

t ii

vêrno. Eln (�ontato com os
sonalidades da. yirla POlít,- enCla ao', produtdr l'Ul'D,!', •

1 .ae� es4'i apl a e e 111 <.<t':5e:fil quc a. ....a a a ClVlca a l'avar-se, não fuja'à n:s-IF
. - 10 Konder Bornhausen es.' neste Matutmo S' d'

. .

,
deputados ,Aureo V-idal Ra. .co..Jadl1l'inis1Jral1i;va 'ias "ES_r Dr,'Osyas,Guü'narães Dif(:'.'

.

. ,era um lversas cidades do interior. pt,.'llsa.blllda<1c.<.c.su:t lisura, demonstre que as const'·.
. teve em Florianópolis e111

' ." or"ão de im!Jre '1 iE't', '"

mos e DI'b Cloereln ,I'el,"toll
tados de ,Santa Cata�'ina,'l ter da ";Revista do Sul: q_ele!

to nsa sacIa, c o
.
s ado, Moelas. Sacie· qaencms pl'ofthtücas da l'eyolução só IlOdem a.fj.1,]l1�u,;,

n .• outubro do ano passado, .
'" ,,' que apresentará mensa'l d d A t L't ti( 't"

•

aspectos de sua recente via.
Parana e Rio Grande «Clt fez uma vÍsita; Dr, Ul'oano'

• a es; r es, 1 eratura, IIJII se 11os1 lvas e supcl'lores em sua pl'OflU1didacle e cxteu·.
quando teve Qportunidacle S I l' B t

mente um documentário TUl·'SlU t
_ - ","o 1 I - .

gem à região e:ll,'tremo.oes- de auscultar os reclamos ,u.' rea_Iza:'se,
-

se,g_U�1ir;- 131' oléli. Dep. Estadual, Cjl1f:
' 1 o e e c. sao se(,c/)9� , ';,4, , (C m�{ o _a. que o povo lUlO seja surlll'cendido 1JurJIII

te, mostrando as connell1'e-n- feira, da semana que ver "'. txato'u de [\,,,!mntos elo .1,e10
I dos fatos, ·mais iUll)or.tantes qt�,e, Rad:? r nl:). Sociedac1e

• '1. i)nlS dt'sJlusues e amarg-os desew;antos, reafll'lnanuu·
v do comércio e indústr;" do 'ela socierlnde de S' t CdI.

das da aplicaca-o do cha.
,.. o lançamento do PUNDEC: ,1'{1ral ele Tinfbó; G, A, CG1�-'

• \.jC,< an a a· Vai rlvulgar, lvremente sua capacidade decisória.
Estado, em relação à Caro

.

,
'

lnado "paiol de te1.a".
Fundo ele Demoerf:Ltiza:áo valho comércio de semen-

I
------ --- ,--- ------

' No sel.l jJôsio, o SI'. Celso Ramos continuará agindu'"
teira que dirige. ' •

.

_ __ _

do, Capital at,ravés ela 1111- tes, tratou 'do seu :-a1JlO' REF'ORCO DOS ENXOVAIS" -di c�)lmo mag'lstrado, .na g'aranti�l de todos os dircitos, UI: ...

"REFORÇO DOS ENXOV1\18"'-'-.
-_.�'

ciativa ,do Bãnco Eeg;:lll-,J de negócios; Sr.' Gu,st..'1VO' J �" toc1as as lJI'Cl'rogaÍlYas politicas, de illtegrallibcl'dade de,I!"

PROMOÇ
_. ,de Desenvolvimento (10 Neves tratou de assunto S.�MPÁ'rICA 'PROMOÇÃO DE "op\niãO e de vontade. •

� 1-\.0 ALrpAMEN'l'E SIlVIPÁTIC1\ Extremo-Sul CB.R.D.E.) E' especial; Walter GO'{\W�
•. .A �ODELAR! '" t �UCJ.' issO �liz�l' qu'e (l PSD �lão l>retend.e '·halldi·1IIII

DE pensamento' de seu direlnr deputado Estadual" que a� -t-EN.CO'IS
caIlS', nenl pl'lol'Jdacles, ,nem vantagens de excepção.·

i\ 1\'1'0'I 1f�
sr. J;:ir1e Mij;gaihães, reu'ni'r pl'eSentou sugestões" '56b1'''' L

� ,SA�'rIsrrÀ'� 'COLCHAS, "sua fôrça de 'eul:são há de 11lall_ifestal"sc nas Ul'uas, d"'"
H. h� _)1!1 L/l R. TnDO Er'! 1"� ", '1

.. "
H "" em Florianopolis_ naquela 'Programa relé às,.si§têl1cí.a 'lO r-'O LfIAS .. onde, se1!w'anlCllte: pelo muito que 'tem fcito'])cll, ES'd

lVIENSALJDADES. data, . os Governadores Cc1- pl'odutol' rural; ''Jail,le lvh,- - �' ,���(�� e �el�" ,,'cata,l'�n. �llse, '. em, todos o�. campos .do }.ir'!,'''''
:-ni1, llfD'Plllli' V..'llj.n,:U""IDO

' so Ramos, Ilda MénegL')_et�l chado. o· vel'eac\ol·,. que rez'. ItNIÇOES DE CAMA .E lVlliSl·L � ;;,'.:,,-;so. JlbllIu llIdts !111m 'eh () l't:,.."Ü··"J" .... ' .. ,1,1", "1,,'· ol!J['
'.A..n. ,u.u.!!...!.�A ii! ?!tl,� .!t f�, ," R, -_�PI0RCi4;Tr. fu �l!"�.

-
-

� � t.L� Ue --� '-' �- lIi!I

_
� l!Ji .Ii.:J.!.IIl'lU�fl).tV e Ney Bl'ag<1, Ul22<.t VÜ:ilÜt.

' -'5 SU:1\1'1:)'-.-:: 'iI' i'�T' ,: ,,' L� "p " " ,:,,,-', - J.'a !,; cHefiea \ÜUl'la.
.

_ •

,cJlI
• --_. --' "�- . -_ -

...... . v '"-,,.. .!\:J_ t.JI_� .,-.!U_:.wtJ' .....� • �

........1'.••I.lfl'IÍI:.IÍIÍI.fil..•IIIII•••II...IIÍ...IiIII_j._.:._.. �j�i���
e��e'i6�b e.� 'e.t.� 'i:!!:. '���

»
I" .,1

",

Tenente Portela, ocorreu controu com D presidente 1
i

por volta das duas horas Alfredo St'roesner, O gabi-
da madrugada de ontem. O nete , militar da Presidência

gabinete militar da Pnesí- da República contínua man

dencía da República atír- tendo contato com autori'jmau que o ataque efetua- dades elo sul, inteirando-se
do as duas guarnições, 'oons- que a situação em tõda a Ititue ataque isolado sem região que é de absoluta ,

maior signíficação, mas calma, não havendo moti-
O Ministro da Guerra dís- que mesmo assim o Co- vo para intranquilidade, �

tribuiu nota afirmando que mando do Terceiro Exérci- Também esta manhã, as

o Terceiro Exército domina to adotou medidas eabí- tres secretarias ele segu
integralmente a situação, veis; visando interceptar os rança dos Tres Estadr'ls Su-
tendo' já cercado os auto- elementos que

"

lí li t íb
.

óv' L
, VIajam rnrm mos, (IS 1'1 urrarn n ta de

res do audacioso atentado. eamírl11a�0 de c- 1
-

d I01' amare a, que e e ca ma a sítuacã»
BRASÍLIA, 27 ((j)E) e que segundo. as notícias, no Rio Grande" Santa Cata-

Revedou·se à noite passada haviam no espaço de me-

que o presidente Castelo nos de ,21 horas, percorrido ríne e Paraná, não tend

Branco foi informado M estradas de' tres Estados, fundamento os boates alar

ação de elementos subver- Rio Grande der Sul. Santa mistas de que os g�lel'l'ilbe'
sivos no sul do país na ma- Catarina e Pa raná. As no- ros que atacaram unidade

nhã de ontem, antes de tícías de fonte militar dí- ontem e se apoderaram de

I miciar sua viagem à F& zern, que 1.5.00 soldados do armas saquearam outrr s
do Iguaçú, com escala em Terceiro Exército já se en- cidades. Os 40 guerrilheiros'

I Curitiba. As informações to- contram na área ele Tenen- segundo noticias tendencic

"
ram transmítidas ao presí- te Portela, e que tôdos os sas teriam o destino dr

1
dente da Repúl;>lica pelo mi- pontos da região já ,estão Fóz do Ig'uaçú i�o' Paraná, f
rústro d� Guerra, general guarnecidos, O, presidente que foL desll1e)�tido PC!

I Costa e Silva, As rnes-nas Castelo Branco ,não nlt�'- fQntc elo :tyTil1istério < d,
i, '

il1formadõos acn)scentam 1'OU o' sem pI'()grm'na 9fi�iaJ Gl,lct'J'a, Hoje o Terc'oirC'

.' j' que o ataaue aos dest�ca· de h,,je ,ll"".fJ.'0r.{;eita,�é�tre. Exér.cito � f..i�(M)ça1izou OSI �

mentos da bri�da' rnilitm: o B�'nsiL e;, "',�i190 ,gU�j.'J'il.Pe1r.-G8;·.Q:i1f1i· �,únil
'

..

• I'\, }/ ... \ �." I 't"'f4 • ..,.,
'

jo: �-'ti .. .., �� .�..
,._ ..--.,--;:� ,

,do Riç Gr;:.,nçle·, do"�:IIl"ll:'ll$"..e.st�::Yl!
'

:,,!'é�_11'Se �!@'f��' e"�Pt�'l\Ia l-

I cidadés (�e ' Três Pàssos é s�l,eil:i,daclcs, quando sé en- d6s' até rJ.111al1hJ'l.
'

FLORIANÓPOLIS,27 (OE)
- 'Banditismo é como pode
sef classificada a' atuação
de um grupo de guerrtlheí
ros que assaltou dois pos
j
tos policiais da Brigada
Gaúcha, - refugiando-se em

seguida no Paraná.

T.R.E:?'marca:·
,

� ,

·Eleitões em Sta� Catarina
d

�

,� 3 � O t b r
.

.ia.; 1":;:,4 I' i!d&l{� tU U .• o
.. �

� � ),� .�:. � f \'�r�i_1 l����,,��=!t :
" , • ,I" -t ,

'

o Eg"égio Tribunal Re-

gional ,El(�itl)rul. em sessão

ordimiria, !"t;::.clveu marcar

adia :3, de óntubro vindou·

1'0, para a realização tle

eleições pam os c�rgos de

Governadores e Vice·Gover·
nadar do Estado, bem co·

mo para Prefeitos e Verea·

dores em vários Municipios,
aprovando, pela. Resolução
nO 5.865, o Calendário pa
ra as referidas eleições,

;'

"I

------_._--�'-

AS lVL�IS BELAS .GUARNIÇÕES DE
CAl\iA E MESA. LINDOS FAQUEIROS
BEIJSSIMOS JOGOS DE PORCELANAS

15 PAGAlVIENTOS NA 11 lVIODELAR

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

Dtre'tor do Banco do Brasil Visitará
flori'anópolis

._�---- -�-

'Eleicões a Vista
,
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Paiol de Tela' i

p' o L I (I.A IS'
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9lADEM 'ÀTACA CALCAMENTO
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,

1 '

Em alJr�xjml.daHI('ntl' '10 dias de s�rvit;Ós, II IJl'efeit�)'a-l\lunicipal de F101'iauópoli�
('nüTgou ,au trân,',ilu púlJUco, totaJJncnte p'HimellLada. a Rua HeJll'iflLW Boiteux,
lvcali\lada no bàin;o do EsÚC1io. A óbra custou ao PLÃDEiU mnis de 8 piUhlícs de

cruzeiros.

---'---.- ---_ ........ .,... ----- --- -� -
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.",.\o""pm teatro com.

ares, um edifício co':

1llereial com 6í) estabeíe

cimentos comerciais cllv'"r

sos, sendo Jilue Só no -prí
nieíro andar exístern 25"
lOJas, 'seU; rsstauran [,e� e

co:p,feitaria ,terraç03, um

centro d ,sp'ortivo, jnis

"m.infgolf" 'e dois pavílbces.
Outro sétor do cC",tro·

compõe-se de edífícíos de

t ês. cinco e seis Cl,n,:ar,-'s,
onde se encontram ci.Gj:,;

. �nemas �111 teatro com

lféo' lug res, bem C::;!1l0

deaenas <!ie lojas. "'To ,': '-

tro do' conjunto, acha-se

, BERLIM - Bem no n

ração da cidade de Bor

Um Ocidental, ao J::1.(10 rOa

famosa ígre] a "Kalse'l' W l

lhelrn Gedaechtrlis", erJ\}ly

se um dos maiores emne

endimentos Imobihário s lA

vades a efeito na Europa,
o '''Europa Center", q:ie

será
te,

saram a casa dos 70

lhões de marcos.

Um túnel dá aces Q

imponente construção
minanàdo 'em um

pátio interno, onde . _' en

contram 25. lojas. AI exís-'.

ROSEl\'IARY SlLVA
t

A efeméride de ontem, assinalou a passagem da 15.a

primavera da gentil e dileta filha do nosso ilus

tre amigo sr. José Avelino da Silva, destacado :Comercian
te de nossa. praça, e de. sua exma., espôsa d. ·.Mari� de

Lourdes Bousfield Silva, elementos que desfrutam de só

lidas e' merecidas amizades em os nossos meios sociais.
,

A natalíclante é aplicada aluna do Colégio CoraçãD de

Jesus, cursando a' 3.a série Ginasial, onde, p r sua ínte-'

ligencia e dotes de coração, vem se destacan o com "laro

brilhantismo. Ontem,'por motivo de tã� auspicíoso acon

tecímento, a simpática aniversariante, ofereceu as suas

, amiguinhas e convidados, fino coquetel, na residência de'

seus pais, 'ocasião em que foi alvo das' mais significativas
demonstrações de estima e aprêço.:

O ESTADO, embora com atraso, envia-lhe e aos seus

genitores, os seus respeitosos e efusivos cumprimentos.

JUan Manuel
cinco ezes campeão n: un-

díal ele automobilismo, sen

do quatro ,cíéúls consecu'.í
vas, veio ao- �asil a 0<.'.:1-

víte da Revista "Q'..iU tro
Rodas"

.

Apl'b\\eitaridu a

oportunídao e, '�estév, 8, pe
dido de seus colegas. no

autódrom., {de Interlagos,
experímen tando ca rro 3 Jús

[corredores brasileir'ls, So!J

Praca
.

,

� fim de salyagqardar os 'inlerisses

Avi'so
do público cou·

,

�

sumidor _' ,"'SUDAMTEX" fabrirrn!e dos afamados lecidos
'. .

.

- .
. ,

N Y C R O M,' com"'" :;.: ,:il :�e está tomando

cessárias canira aqueles que e�lão prejudicaudo a boa fé do

ne,.

usando as eHquelas de sua marca em t�cidl)slJúblico,
..

de

outra fabricação.

o edifício maior, de .22 an

,da're�, Itotalmente climati

zado. Além disso tazem

parte do imenso complexo,
dois edífíeíos-, para c '('-ir:?, ..
belecimento de 1500 2:1.;:
,roSJ, como ....ainda

.

um edi
fício de .apartarnerito lTO

demos d€ 12 andares

Em conjunto, o ':'Euroj),�
Center", que deu' teíçao no

va ao centro de:Berli�n, a
presenta mais área em [a-
nelas e vítrtnas 0.0 que

tôda 'á avenida tJrinc;.' .a l
da cidade. Os ÍlyJ".).('!'03
restaurantes e boates nf8-

o· na
recerão especialidades ôe

todos os países do mundo,
corno por exemplo, <;t "CltSa.

das Nacões".
----------�------------�-

�

FUNCIONARia
A era. DE CIGARROS SOUZA CRUZ precisa de

'funcionário, sendo indispensável:
Ser reservista

,Ter menos 'd� 25 anps

Ter çurso ginasial Completo

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

.'

Gerador SCANIA - VABIS
125 Kwa. 220-120 volts, trifasico com painel com-

pleto e proteção automatíca do motor, com mil I1C-·

ras e uso.

VENDE-SE. Vêr e experimentar na Indústria e Co-

mércío DRECO S/A: Rua Engenheíro Mesquita· 3am- ..
<;

(En-paio, 807-Tel. 61-3473-Cx -. Postal 4,364-iS'ão Paulo.
tes, jornalístas e de p'Íbl�-'
co superior ao que cornpa
rece normalmente aos creí
nos realizados naquele 10-

cal, Fangio, que deixou de

correr oficialmente

1958, mostrou que
tem muita categoria
.píloto.

Ao comando de um Sh
ca, Abarth da . 'equipe da

fábrica Sinca, deu alg'.lm:;s
voltas pela pista de' _j_ntc ;'

lagos. Mesmo, sem qí"S':,: a r
se entusiasmar, con:erí't1f'
suas palavras, coml�let(!Ll
umá volta do percurs,) <':'11

3 minutos e 50 seg'l.lllc,s
com a excepcional mé,:li?
horária: de 125.208 quilà,l'e
tros.
Dias antes, ,o can"pháo

ha\'ia visit�do as instr,L:t

'cóes da Simca do BrZ,sij,
e111 São Bernardo dq C:1.rn

po, onde teve, oPQi·tU�l;C::1.
ele de manifestar sua 8 (l

miração pelo ,grau ne de

senvolvimento dar:;li' la FI''!-,

prêsa, se;a no ,:do:' í�.e

frente a Fábrica de Bicicletas Monark).

er·l

I----------------�----,-----------------------------

a.inria
eoro

Por'WALTER LANGE

N° 388
Em Bahia BJ.<mca, Ar

gentina, reside um ho

me com, 37 anos de ida-,

ele, que nunca, em tôda a

sua vida, têve um único

obstina-

carros de pas·seio, seja 110 radeiros momentos delir,<t

campo esportivo peb '&.- va: "França. Tête d''Rr

presentação do Prototi�o mé", - 'BEETHOVEN, o

GT' que a Simca const:ui'l grande compositor aIe-

e' qUe vem a1canca�\cl'1 jn�. mão, ensurdecera. Magoa

vul�'a_r sucesso nas
i
C2Pl- \�po, as suas ,últimas pala

petl§ioes. l �vras foram: "Já -é tardeI
não posso ouvir,., - 'AL

MEID� GARRET, poeta,
l?ortuguês, ao rnorrer ain-

da sonhava com o vernál!'J

lo, empregando com ênfase

o pronome obliquo:, "Eu

já o não vejo!". - AUGUS

TO COMTE, pai do positi·
" vismo, morre dizendo: "Que

perda irreparável". - GOE

THE morr.e suplicandQ:
"Luz, maJs luz." LIN

COLN, estadista e presi
dente amerie.'1no, ao ser,

assassinado por um escra-

vagista fanático,
'

murmura:

'-'Deixa-me que vou ' mor

rer", ", - VOLTAIRE, o

,patriarca da impiedade:.
"M?rro _desamp:'Il'ado por
Deus e pelos homens.".

NEI, lTI.'1rechal da Fran<";'1,
a'migo íntimo de Napoleão,
Rrêso por traição e conde

lj1ado à morte, diante do

pelotão' de fuzilamento, êle

nn;ínrio dá a ordem: "801-

�isita de Fangio' ao Brasil
,
','

as vistas de outros volan-
.. Fangíc,

,l
___:::;;.P""-- __ .

,.- _. -' .... ·--.1

/
,,�.�� "'Ta',

'f'ERMENTOS�COf'iL.EISCHMANN
FALA DE CÁTEDRA:

._,�.•

�. FAÇA, QUE .A�RADA A T<?DO ,�UNDO! v
l'
,

'� CARACÓIS' DE LARANJA: Massa: Leite - 1/2 :ric.
Açúc(L1' -1 '2 :l'Íc. + colh, (chá).. Sal - 1 1/2 colh, (clvrí,).

'; • Manteiga - 1/4 :r'ic.. Ãgna mOT11U. - 1/2 xíe, . Fermento

Sêcb Fleischmann - 2 envelopes Ol! 5 cal h, (chá I '. Ol,;()S - 2
• Farinha ele trigo - 4 1 2 (( .5 :r(e, .

Recheio: Açúcar -1 :l'ÍI;." RflsTm ele Ut)'nn.ift - 2 ('olh, de

.,sopa. • .Passas - 2 caixas· Cunela (se cleseja?') -,2 ('0/)" (chrí).

Escalde o leite; misture, �I(:úcar. sal c nlc1l1tCig'1. Deixe
" ,!lIDornar. Meça a água morna numa "C\silh::t, junte 2
'colh. (chá) ele açúcar e po],-ilhe com fermento. Deixe

',;pescansm: 10 min., depois mexa bem. Adicione a mis

:tura de leite ao fermento já dissolv.ido. Acrescente os
ilvos e a Ial'inha. Bata até obter massa macia e 'elás
tica. Coloque eli1 vasilha. untada; engordure também <'I,

'parte superior. Cubra e deixe Cl"esce'C em lugar quentlô.
,livre de c,orrenle de <i::::' iâ,é dok_>rar'ge tamanhlll (apr,ox.

dente. Entret.anto,
damente, espera,

A seg1..Íir ofemcemos a.os

leitores ',as "Ultimas Pah

vras" proilunci�das por pes-·
soas c::'lebres:' Napoleão I,
Imperador da França, ven

cido e desterrado para

Sànta· Helena, ilha perdida
no Atlântico. ÓOS seus' der-

. obséquio _ quê lhe prestava:
Tomás, abraçando.,(), proso

segue: "Tu �e prestas: ho

je o serviço 'maior que está

ao alcance de um.mortal."
E presenteando·o com uma

moeda: "Meu pescoço é tão

curto, que temo não te pro

porcionar grÇlnde .,
honr,':l.

na profissão.".

Em Dayton, Ohio, Esta·

dos Unidos" um menino' de

sete anos apareceu em casa

do.s pais com uma bicicle

ta. Urn .seu amigo também

chegou à casa dos seus pais
tr�endo um carrinho qe
criança, com um baby den
tro. Os dois rapazinhos,
encontrando-se na rua, ti

nham resolvido. "trocar" o

baby pela bicicleta! Natu

ralmente os pais respetivos
nã� concordaram com Se

meihante "negócio".·

"Os meus nervos, os

meus nervos", lamenta uma

senhora, "depois que o meu

marido ficou 'doente, sou

obrigada a estar dia e noi

te' cpm ôlho em cima ,n'êle."
"Porque não contr�t�s uma

enfermeira?", pergunta, a

amig'l..
,

Enfermeira? Eu te

nho uJ;Da e é justamente
por isto que ando tá?' Preo
cupada em tomar conta

c1'êle.".

Os super-homens agora

já nasceI'rl feitos! Pelo .me·

nos em tflll1anho! Vejam o

,que acpnteceu na cidade de

Perth, A-ustralh:, a màm.ãe .

já tinha prephrado' todo
enxoval do bebê: casaqui·
nhps, touquinhas, caml�l
nhas, '!)tr:. Mas, quando ele
ohegou: foi pre�iso

'

fa,zer
tudo Cl0 nl17o" poralle J)'''S-

dilo.os, apontai no' coraçã.o.'" to na ]lal"J1<"�., ,. 8�PSOq 0:1'0

FREDERICO, O GRANDE,' quHoS1.._- �"1 111":1 l'''<;��u

rei da Prússia, amigo de

Volt.aire e eles (?"�iclopscr�,
tas sem DeuS. e':pira mnn'

festando o :;eu . cil1;�"l"':

"Enterrem-n'ie i" n t" do

meu cão.,,". - F::>EnÊ�I
CO I. rei. dn PníssiR, (les"n,
ganado do 12t1st.n lY'Lm'Ja·

11"1, rli'l 20 r'10rrer: "Nu

,iim arJ mundn P. I1U parti
rei. Não quero vestir o meu

uniforme,". MARIA

STVART, r,<tinha da Escócia
e consanguínea de Isabel,
rainha da Inglaterra, conde·
nada à morte por esta, pelo
crime de ser católica, .indo

'

ao suplício cantava <;I mi
serere 'e outros salmos. De

repente erguendo ,!lO alto o

crucifixo que ,levava ao

'peito, exclamou.: ""Bendito
Redentor do mundo, como

te estenderam os braços na.

cruz; assim, agora dá-�e
tu� misericórdia, recebe
me e perdoa·me os

.

peca
dos." E, oferecendo o pes
coço ao algoz, exclama:
"N,':l.S tuas mãos, Senhor,
entrego ,o meu espírito."
TOMAS MORE, <:hanceler
de Henrigue VIII, por êle
sentenciado à- morte, már
tir da Fé, em chegando ao

catafalso, que' não tinha.' es
cada, pede ao carrasco;
"D�-me a mão para subir.
Para descer Jã ná,o precisa
rei." Como P Verdugp pe
di.sse des(';ulpa do triste

n:-, "':'·lrn'i'''[:·..., �P") P"8T''"ltn r.O�'1.

(1.'�r-" r"'j1��! .No" C""n"""'''''nl
("'1 11\7G '1''1'18. !"1cnina. n�s

f''''1 P?'�"nf'" 11 quilos e

no·.·ecentas
. �rainas,

Um sacerdote da c!dade
de HUmSrl,lCk conta. que
conheceu um colono de
sua Pltróqui,a" que tinha. um
nome pouco lisonj�!rQ�'�a'

'

mava-se Kuhschwanz, gue,
traduzido, que� cUzer:' r�b.0
de cava", Certa vez, '�l{figa
do a fazer o proclama 40
seu noivado na igrej,!l,' pe
diu ao padre' que procuras
se não dizer' tão nitidamen
te ° seu nome, que desse
um jeito' de não pro,nunéiá
lo "cla�ente"_' (> sacer

dote prometeu e, nó ,do

mingo, o padre anunciou:
"Pretenqe 'casar-sê o Sr.
João Pedra," cuja sôbre-no
me vocês todas' ponhecem
e q�e é aquilo .que a vaca

.

b,alanceia ,

atrás ... "

Em virtude da falta ,de

dinheiro,.o pintor Miguel
Carilho, de Madrid, pagou
os seus impostos na prefei
tura, oferecendo dois qua
.dr.os seus: "Ai� Babá � ps 40

ladrões" e "Sanguess�ga".

Pensamentp: C:;l-lar' sem·
pre, não é sempre 'bom,
mas, f�l"l,r muito. é s�mp:re
'ruim,

" (. :OSVALDO MELO
� � .

Recebemos a, seguinte carta:

ONIBUS DE PASSAGEIROS TRANSFORMADOS' EM

TREM DE CARGA Ultimamente tem sido um abuso in

oualfficável o hábito de certas pessoas, que tomando um

Ônibus de passageíros, seja de qualquer das linhas désta

Capital, Circular, Mauro Ramos, principalmente e, de ou

tras Emprêsas, vão transformando .êsses cpletivos, em

trem de carga.
.:

Ainda ante-ontem. um passageiro, abarrotou o cor-

redor do ônibus com várias abóboras, cestas 'com legumes

de' toda.a espécie, íncíusrve frutas., .

'Isto no càrro que saiu da Praça 15 (Circ1.}Iar), da Em-

prêsa TANER., .
,

.

'Essa' Emprêsa que, se mostra tão zelosa na conserva

cão e limpêza de seus carros não deve permitir que. con

tiJ{ue, êsse abuso, que levantou protestos: gerais dos pas
.

sageíros, que tiveram de fazer 'manobras e, acrobacias pa
,

ra saltarem 110S pontos de d�sembarque' oú subirem .para

viajarem.
.

Antigamente só era, permitido uma pessoa carregar

uma pequena cesta, sem=atulhar o corredor-

. Agora, 'di,'1 a dia, vaí crescendo o .abuso.

:Trânsporta-se um taboleiro do Mercado para dentro

dos ônibus' para, deixar de pagar carretos, atrope'ando, os

passageiros _que além disso,muitas vezes têm sujado sua

roupa.

Daqui apelamos para as nossas Emprêsas pára que

proíbam' esse inqualificável costume que está acarretan

do' prejuízo. para as' que viajam. ,

Os condutores ou mesmo os chaufeurs, bem .que po

deriam fiscaUzar a entrada dos que querem y'ajar de ôni

bus' sem a mínima consideração aos passageiros. '\

Temos certêza de que as Emprêsas e principalI�ente
a TAJ'INER"a mais atingida 'saberão

-

zelar pelos seus car

ros, evitando que sé transformem em trens de.carga, � de

em mais segurança e conforto aos que as procuram.

2 h), p,repare o recheio misturando o açúcar à raspa
de laranja, às ip('l.�S<;lS',�t!;�ââMl�.»Âb:1i:X'é a J1ilassa, Em

superfície enfafinhadai,dtVla�i�ã ao meio. Estenda cada

porção em. forma de retângulo. Pincele com manteiga
(lerretida. POlviJp.e, co,m- a mistura' de açúcar.. Enrole ..
começando pelo'lado rna'iõr. ctorte em pedaços de 3 cm;

coloque-os separados, em:;fórmas l'edondas 'untadas (2
ou 3 de 20 cm), Cdll1·o lado'cprtado para cima. Pincele
com ô'vo Ou' J:nanteig� den1etida. Cubra, deixe, ,cresceL'
em lu.gár\ quente, 'U'IY<;

I
de ,corrente de ar, atê dobrar

de tamanho (aprox. X' 11)•. Asse, _

em forno moderado,
cêrca de "25 min, Retire"r1;3s fôrÍ'ila� e cubra com:

·<'Ir
"

-: ...

GLACÊ> DE LARAN,,JA; .Açúca1::, peneintdo - 2 xic.
,SltCO de Lm'anjcL - z: a ':3 colh. de sopa, "

lVIisture o açúcar (20IT{"Ó líquido, em. quantidade sufict",
ente. para obter um ,gl::\cé fi�o. I

FERMENTO SÊCO' FLEI$CH""ANN a;-�;::�c�bel- ;'�;;:;;;:;L�S�HM�NN) FORN6,'É
, ',\Vi.(\i" l,,(ir; !-'iQç\I,lio de - JiJl.d?d� 4a. 0t.an�;!.t·�· í3ri?G.çI� ,oI ,arúil,.,Jn"Ofi, .,' TAf..EfIT?'" escrevr.tà �tami�:rdBrant}s of B.raz�l, Inc,
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URA TENISCLUBE
'o LIRA TENIS CLUBE SABADO DE ALELUIA DIA 17

DE 'ABRIL APRESENTARA' EM ELEGANTE SOIRÉE

LUXUOSO SHOW REVISTA "NOITE DA CINDERELA

I:ROMOÇÁO DO CRONISTA SOCIAL CELSO PAMPLONA.

.
Reservas de mesas na Relojoaria Muller /

CLUBE DOZE DE AGOSTO
DOMINGO DE PASCÔA

FESTA INFANTIL (denominada)
TARDE :00 COELHINHO - INíCIO 'ÀS 15 HORAS.

'. "," ,',

"���:f{'� :#)�;�hii"i;�;' :1;� �;�l ;'&�iji:�;;,'_;�.���Ji���Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'.MILHÕES' EM PRÊMIOS •
e asaa ti

I'PROP II.! :
O XEQUE-OURO LHE DÁ ISTO:

-

IPENIS' 2. 00
I'

- quem é que nao pode
dispor de' tão pouco?

.(

I U'!TE!RAMENTE GRÁTIS I

.,!UC'lt'0 modernas residências, por mês, serã�' entre-
9\;0:; cosv.proprietários do XEQUE·OURO, com os res

pectivos terrenos', localizados err pontes privilegiados
do Praia da Figueirinho !Corta Perante n.O' 329 -

Sor+etcs 'pelo Loteria Federol). E' a suo chcnce !

GANHE DINHEIRO RÁPIDO!

Além de drst r rburr milhóês ern prémios e a sua

casa própria, o XEQUE.OURO torna-o proprietária
em óreo de .ALTA VALORIZAÇÃO, a qual, em pouca,

estará c�todo o altas preços'

UM NEGóCIO CERTO. PARA' UMA NECESSIDADE'
CERTA, ACESSiVEl, A TODOS! ,,'

, O ccixo custo da seu terrena (apenas Cr$ 80.000)' e o

enorme facilidade de pagamento (apenas CrS 2.500
pj mês e CrS 5.000 de entrada), constituem vento

g�ns que dificilmente se conseguem nos dias que
correm!

Voe! rOMA POSSl DO SEU TERRENO JÁ E JÁ !

Ao adquirtr seu XEQuE·OURO, Voce entra na posse
imediata de um terreno no Praia da Figueirinha, Jo

guaruno, Sto. Ccrormo - o Estado que possui os

mais belos porsoccris do htorol brasileiro e alguns dos
mo is famosos centros' de vercrieio do País.

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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- seu cheque
• para o futuro!
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PROP,RIEDADE E GARANTIA DA ;

Companhia Sul B�asilcira de Obras Gerais

MATRfZ: R Volunrcrios do Pótrrc, n.? 9, cjj93/94 -; PÔRTO ALEGRE - RS

FILIAIS: LAJES/SC - R. Frei RogériO, n.? 25-TUBARÁO/SC - Galeria Pio XII, 5/218
JAGUÁRUNA/SC ......., /\v. Duque de Coxias,' s/n.oAPROVEITE!

AGUARDE NOSSA VISITA
.

. OU PROCURE NOS POSTOS
DE""'NDA EM CADA' CIDADE

.

.. PROMÓTORA DE VENDAS

(:Xl'l PROMOÇOES'E AOMIN!STRAÇAO DE NEGÓCIOS LToà .

AGENTES EM TODO E<:TADO OE SANTA CATARIi'lA

t.·
, . .
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Esteve reunida com G vi

tular da Delegacia de (., s

tumes e Menores, C'�l

TheseH Domlngos Muniz a

Diretoria ela Caixa de E",

molas aos Indigentes (1,

F'! o rtrmópolís, tendo '1 frf;"

L' o seu presidente, ;1'. !VI

1',001 Galdlno Vieira,
>ra oportunidade forarv

j I'al ados assuntos rel éI'CÍ;J
nados com a mendícánct
»m Florianópolis, prínci
palmente com respeito aos

jc1rlivirhlOs que pedem es-

11 .olas por ocioslrlade e C'I

]'1':]1_'2, muitos deles possui
'1('>1"'8 de ímóveis e drnheíro
,p "]dente. para emprestar
r 'uros.

Aventou-se a, possilJ'.li,·la-
:(' de uma eamnanha no

,.,,�"!i,10 (1" ""l' frFo um :l

n:,]" à n01'1uhH':1.0 oara :18C'
(1:11' pS1Yl01;s aos mencllg'1s
OH'" norambulam 11"18.,; ';:R�
1',,', ii llcn s" e slm te-i tfl"-"'2
1''''[\ f'ormula 011e tO�·.'10
j1t1S8ívp] o env!o de r"!i18.1'-

.

V0c: a C�iYa ne' Esmolas cipe
hr8.. a di"tri1llüç§o de aror
c1(' ('('m asmecesaídades 0"
C·",1') 11m OU 'er,Uío as ·iLS- -

i'i /111pr,PS de caridade rie
1]111 modo gOrAI.

.

.

.
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CINEMAS'
'Cf�S1'lU)

ás 10 hs,
- Matinada -

Cantínflas - em

O'EXTUA
EastmanCoIor

Censura até 5 anos

ás 1112 - 3 BJ4 - 7 - 9 hs.
Hatve Presnell
Debbie Reynolds

-em-

A JNCONQUISTAVEJ.,
MOLLY

P,'OtnaVí"jA- :MetroCoIor
Ge!l.surá .até 5 anos

� i tí' .

,

. Fnnp' M35
ás 2 - 4 ......:. '7 - 9'bs,

CANJ:INFtAS
-em -

�·O EXTRA
EastníanCoior

Censura até 5 anos

R0:'{V
.

ás 2 :_ 4 -·7 - 9 hs.
Norrnan Wisdon

-ütn

,NORMAN, O'HOMEl\Í DAS

ENCRENCAS
Censura até 5 anos

RA'�R,OS
.' CINÉ GLORIA

Fone: 6252
ãs 2 e 71j2 hs.

AIec Guiness
Peter O'Toole

-em-

\

J.1\WRENCE DA ARA'BIA

CinemaScope 70-Tecnicolor
Censura até 10-anos

. CINE IMPERIO
.

,Pone fl2!l�
ás 2 1/2 - 5112 - 7 H2 -

91i2 hs.-
CJ.!=trk GabIe
Maria Helena Marques

-:- em-

ASSIM S..\Q; OS FORTES

"Tecnicolor
Censura até 10 anos

'CINE &AJA
(SÃO JO&:É)
ás 2 hs.

Vittorio Gassman

Silvana, Mangano '

Femándel
-em·:-::o

JUIZO .' UNIVERSAL

Censura até 10 anos

ás 5 e 8 hs.
Leonardo Vilar
Tereza ·1taChel

� em·\

PROCURÁ.SE UMA ROSA
.. Censuraaté 18 anos

Nada de
REBITES

Eld�a em sel' carro

Lona de lreios COLADAS
. � 60%; mais no apf'nveita
Íllêntcl d� ÍrcJtlfts. '/

R� SafttQS •
�ãmtVá 453

_. ESTREItO -
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Celso' em
Pronunciando-se 'a respsí

.to do govêmo 00 Sr. Celso

Ranios" o "Jornal do, Barra
'

uovAfUO d<i>, Sr. Celso Ra

mos.,E q� o Govêrno que

,."":""
�"'o WJl"

.

ço-
!ii l:f à: sua admínís-
:'t' t De uma coisa po
re ' estamos todos certos,
e pãO v:ai lisonja nisto,

infS uma crítica: c�nstr�ti�
v1t, numa apreciaçao im-

,U'Cial ao Govêrno de
Excia. O � O sr, Celso

está cumprindo o

ésclarecído programa
por ocasião . de

Velha�' teceu
considerações:
vido algumas

---- .-------'----.-----------to.._

. ,

Excepcional Oportunidade
'VE�UE-��m U.i\-U· PltOPRIEDWr.; Nl\ RUA.,
:-:;_,\R�U\TL\. No.. 126�, NO .ESTRErrO, COl\1 O"
MÊnINDO 61 l\'JE'l'fWS "DE FRENi'E POR 00.·

...�...__.,

DOS I� C.\S'\ 'RECE�! CONSTRUm.'\ coNi 1 PEÇAS
(J�rt1\.GEiU E 1'0&:'\0 JIABI'I'A,rEL.

'tItA:l'.\R NO rA)CAI� ou PJ.!:LO l?ONE
,

.

t----�-_·--�- ---- ---�---

: '. Madrinha Tarcíl.a . :iii: (Hamilton Alves) obscura, Eu descobrira�: por íntuíção, maís que por cvmlJre�o;:;'ãc): •
,� l\,:éa-!lrinha Tarcília era uma essa dígnídade. A sua luta me enob.e.ta e, •Era sempre muito Iígeíra, Movímentai a- intimamente, sentia orgudio de ser atí.ha

f muito. QUttn<lo ra.ava, parecia dirigir-se a- do daquela preta velha. •
um ;luditório" tal '0 volume ,de sua. v '� Depois qu me mudei daquela ru-i em •• Quando . me encontrava, me olhava, per- que passei 03 primeiros anos oa minha vi �

." guntava pela minhu mão. Foi ela que aten- 'da, não mais a encontrava com a frequên ..

•
deu à minha,mãe quando resolvi vir, a ês- cía de sempre. Só de espaço em espaço é .'
te. mundo para ver de perto corno ,era isto que a revia, e em, corno de costume, par ""

.: flOr'ilquLEra uma' mulher baixa, nem gor- va onde quer que me encontrasse, conver-

.. da; nem-magra, um rosto eacalavrado, uns �av� um pouco, fazia perguntas, q_.8ria sa •
. "olhos, pequenos e espertos; (os cabelos en- bel' ele mim e dos meus; ele minha mãe em •_ c�ral;jjn�1aelos e encanecídos. Díàriamente a especial. Dava-me uns conselhos breves t., �

• Via subindo. e descendo a rua- em, que mo- cou:; o. passo curto e apress,ado, su�ia, não II1II

I11III.
raWl. Ao' vê-Ia, experimentava, estranha- serp. antes me abençoar. Eu próprio, à .,

JIIII mente, o �entimento ·de. dever-lhe, ale;w:na vêz�s, como era h�bito naqueles te_npdi:: •• causa mUlto grande e tinha por ela"muüa pedla·lhe a bençao. Certo dia, já a essa
.

• estiln,a.. D�pojs, como 'ac�)llt�ce a todos os época f..-'1IllOSO no rádio ilhéu, soume que'
homens, ll1Ialivelmente, �ui crescendo, fo- hav�a morrido. Até .chegar (1 sua casa, f z •• r�m-me acontecend� pousas e perdi de vis- um� ,trave�sia por lugares que me er:Jm .'• ta; du�ante u� �erIodo longo, ilquela mu- :an:ilmres, que me taz.iam evocar a iní1 ,

..
lhel: Simples; melO r�de, que me imp.essio: t'lncla e a fase d'1 vida em que habitualmen •.

., nava pela sua mob1l1�ade, pelo seu, co�s. te a 'encontrava e trocava c�m ela algumaf I11III

• tanto, bom·humor, pel� sua deterrrunaçao palavras. 'A porta, estaquet. C�nt'l'npl i ..

I11III e111. l�tar; n� ��eio. -�e tan�a adversid�de, n� ,8.o,1a, seu �Clrpo' pela pril�eira "mI' imo, •
l1li pela sua. pro.pna- VIda. CrelO que madrinha blll.?Jado e qUleto. Uma gr:m"c Pq,_z par C' II,_ Tarcília,' apesar 'de suas',agrnl'as e apet�u- e.nvolvê·lo, irradiar-se de d3nho: do at'ú
III ras, era uma pé_:;soà feliz" e feliz pie i5a- de, e me tocar. Destacava·se; entre flô;'es, •JIIII mElnte porque nao pOSSUiR nada neste seu rosto descarnado e côr de rer'l. •• mundo. Na.queles tempos, todo mundo me .A1l?umas pessoas perceberam a pres�n-' •

, • }?,f,l.recia fel�; � vivi. sem�r� ex:tre. pes- çá L'1sólita d�queJe moço e, para êle, levan- •
.. �,�a por cu}as maos fUi admitldo a eXlsteu taramse todos os olhos, mas não Sé] l1:e ",
II lhas de, cnaturas que,

.

me deram Ullla li- deu maior importânciil. 'A porta, o moc:o _• ��o que, para mim, representa hoje um pe- continuava impassível e si'en�ios6, Ma'! se •
I11III pveno tesouro: o. amor à simplicidade e, adivinhava que, em seu íntin:o, o pertm-ba "
.", retudo" o ,que,me vale mais; o amor à'i va o enigma da vida e su'Qia-lhe ao rora."ãO "

• 'iia�ida.des da ,�ida. ��an�o soube �ue.'1 l�mbrança de Seus primeiros dias, vivi. •.• :1':"'-
nnha, Tar�ll.a, ha,'1:l �Ido a ya �lra dos na�lueJa rua moqesta, e111 e{ue travara

"

fIIIII .,�ll1�; �o nascer, at:ndel'a minha m�e, lUva- eonhecll11tmto com aqlJ.e1u! preta "'e!h�"
.. '91u-me uma emoçao pur,a e boa. E' que eu que lhe deu, ao chegar ao mundo,'as bC)as.· •_ ,úã.o, desejaria que tivesse sido outra a pes- vindas e, com certeza, deu-;he tumbém a

• ,s�� :p�r ��ja� má_b fui admitido. à existên· priineira' benção �ara que cumpriss3 be� ,
II' Pf:�.j.I,J:leI· mstanta�eamente, aSSIm que a seu destino no munelo, ..
• CS:l�l?-��Ol,: aquela pobre" mulher prêta, lépi- Talvez seja por êsse motivo qU3 o 1�J-

• ,�a·�e',�,��riden�e: Madrinha Tarcília si]'Ili- ço, sempre, em tôda a sua Vi.dl, senthse-
fly�,:a, p��a m�m, Uma .espécie de anj? pro- moralmente impec:lJdO de nutrir quçlér'er.• te�í;J}":'�llan�o ,e�l so�r�a,,:ou qt�ando'. al�.u preconceito, seja qúul f6r;

.

e de r'neg-ar •• ' 1�1 .?U espl.ntuaJ me atingia, etn. sua simpatl,'l, p�Jos ,mais' fnv'os e pelos
fIIIII !�:�"p�ssa� na rua minha mad i� n1�;';s J�1-lInilclGs. ,
II!! ',k�',9,��l}�eJêlte, curava-).ll�, e' não Se, no entanto� o moço fO'se ruído de_, '1§$ �r�ya em mim. PaI:e· pl'econceitcs e se recusasse a p'lItilhar das l1li

,. �la para mim' por agJ:ur::1s e das dores clo� �najS' despro'e;;i. Jl'

• _

-' .'

.indizível, 'uma, do,,,, 0 c1e<!erdachs entre o' povo, sa"er'a,_
,
que me .. l"e�olocl,- ceri,cuminLe, (WC' os' o'11os pe::{uimos e' vivos •

.. ��;: "',' '_' . ;""'.'
. .1a dá terra; Ha7ia de sua: madri,nha Tarc.'li'l pOllsúiam ,sôbre "

JII míJW'cé'�ta"dig'Üidadé. n:quf;I!a ;:ida tl'a"'a- êle e o censurariam gravemente:
'

• .,
�-����-��-------��---���-�-'! "

, .'

'., .
,

�---_:.-,---------�-'----,-,�-�--_.�-...___...::"----
'-
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'Tinfa Semi�
\ -

Lustre'
La.ta 1 /4 gá tão
cada Cr$ 1.800

1

Felire Schmidtf 33
Cuns. �afrQ, 2 e 4
Fúlvic Ad�'cçí, 597

,;, JClenCI8
suá plataforll18! :.âe Govêr- grande felicidade. para

•

San

pq, I.'llf841cj.O: f{l+tq ;C�l}cliel�to. ta Catarina. rPf essas e

Ai estq:; o �'flfÇ� qe pesell- airid� por' outras razões, é
velvímento :4:0'� EStlj.4o,: a' ,C!t+c ,�firm�mos' nestas no;

eIetrüicação: cias prdiq;s, a tas ligeiras, para intel1sifi
renovação' 'pecuárfa�' o' in- cal' o grau de mérítcs que
cremento do, programa edu- se somam às cr" 'as e jus
eaeíonal, o' seu 'plano" de tas àprecíações a S. 'Excia:
metas em· execução e a que bater palmas ao Sr.

traríquilídade política d9" Governador" nesta hora,
Estado, o qlfe "já é uma é-lhe fazer justiça."

ISTO E' VfPDADE,.
Cabelo
Barba

C01:i1 urna"só lâmína, :faz·&c dé fiO n 'lO b: J"' as e D0de::l1:' ,H .

proveítar as lâmirtas encostadas ')0" 'falta d c rte.

Preço: Cr$; '2:400, cada
Para revendedores mantem preços _"e-pe"iai,"

t{,�el'lh'll�qt

j)ara

L. í::..'\.vlU::< LTÚA
C. Postal,; 4G7 ,

[i'[ofi,anópóliS' tilc .

P
" ." \) 1 P 1 A "'-I A0\:0 envm]:-fil,G pt:'() .tiOenl)" SO ,,·,st·! , (, 'e" _) .' r

f 'O '"I, ,'ESl TABÚ"o (SI qual (ais) paf!;arei quando re!:ira:r
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Até 15 de abril acharl1-se abertas no· NúcleO Regional elo
SESI - no hot!Írio das 14 as 19 horas -- inscrições pará· ,

'"

•
-
•
•
"
•
•
•
,
,
•
•
•
•
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•
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F�j:;
Cích:.d.e
l�stad('
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'Editaj de (onvocacão
,

," ','

De conformidade com a' letra "b" do al't.o 34, do Es-

tatuto em \1gôr,,' ficam os componentes, da !'Soc'e"a"'e
Beneficiente 40s Sub-Tenentes e Satg mos da Pol'c'a Mi,

litar 'do Estado, convocados a comparecer à A<;semb éia'

Ger�l, à Jlealizar·se no di,a 3�' do corrente as 15 horas, na
Sala. do Gabinete ele Identific�ção, àa Po}f'ia Militar nes

ta Capital, par::). às' eleições da Uf'va Dire orLl.

Mall�Efl, .Marq�es, - Pl"rsid�nte
HéliQ Silva;'� Se�retário Geral

, 31-3-65

-:._.--_.

/

cursos de:

PUERICULTURA

ENFERMAGEM NO LAR

CORTE} E COSTURA
CULINA'RIÁ

, .

'ATENÇÃO ",' ,:.", "".. ..'", ,.",. .". _ , ,. ., .. ,.

Maiores informações - no, plantão· do Núcleo! Re

gional do SESI - Felipe Schmidt, 71' Tá.':a de inscrição -

300 cruzeÚ:os - Idade mLTJ.ima - 15 anos

.-. _:_-_._-�.:�_...:.._�- - ..T'-------....--�---_ .....- .�._� ....-.- _._-

JádeI da sn\'a e· llilda Conceição Pires da Silva.

Participam aos parentes e amigos .0 naschhento de

seu prim.ogênito JllDEL DE SILVA JUNIOR, cc r.i o

dIa :23 do corrente, na MATERNIDADE "CARMELÁ DU-

TUA".

Ad mesmo· tempo prestam agradeciillentcs:
Doutor José de Patta
Doutor Nelson Grisard
Úmã Olihdina
Parteira Sofia e demais funciom}rios daquela c..'sa.

------------- ---- -"

BANCO DO BRASil S. A.
Fiscalizaçã'o Bancária

t\vtoso NU 103
"O BANCO DO BRASIL S,A. - Fisc"Fzação B'l1cá

r','1, de ?,côrdo com resolução do .conse'ho da SUMOC,
datada de 15 do corrente, torna púb'ico que as aütoriza

ções
.

dêste Orgão pará a prática de operações de câmbio

manual, com \'alidade até 31.3.65, fi:wm au"omáticpi11'nte

l'el.lOvadas em caráter prec_ári'O, na depend"'nch, e,tretaT1-

to, de crédito a ser estabelecido pe� Çonselho M=n�tário

Nacional .
. Comunicamos, outrossim, ,que não serão defori-'las

novas autorizações
.

da �spécie, até que sejam baixadas

instruções a respeito".
Rio de Janeiro: 22 de ma;rço de F'65

Ass. Olavo Jos'é U'l Silva

Gerente ela Fisc."'lização B:n�ciria

Aguinaldo Estevão l\'Iilne-Jolles'

'Gerente :Interino ,dI:!- Çartei1:8c �� Gâlnhio.,
i.

� i'

O, MINISTRO DA <�\TJ.A,,
ÇAO ESTARA �Q� ::NliJ$�
T:\ (;APITAJ., HEROI '».,.\8
)'n,N'CIPAlS R E' V O' L i(·

. Çõl!�8 I�CLODIDAS �o
I>Ars. JUAREZ TAVoR..\
E' �l\'Ji\ PRESÉNÇ1 ,�ÚF.:
':'<m\oIPltE FAZ vmR.<\R . A

N0'58A BJusn.TI",n� . >\;..

f;ORA VEM . R�Óliua
t-�,OBL!�MAS CATWN,ÊN
�ES. F VRl\J NO MQMEN
'1'�) ]lImsi\'JO EM Qúk'MAI$
PREClS"\MOS DE.,iL A',SÉ
('i\i'''l:srD,'\N� BR-59, 'çJ.ÍÀ
�MJH.T, ,mAR,�Z, tAVORA
A'I''''�NDEU: SANTA . CA'l'.\
p�'JI>'" �'<: ,TRANQUlLI�f.�:
() �·0.l""FV, mJF' NÃO. FÁ·
1','"01<' ,;(\ P�S:S:4""(): ""'�")
.,."" ,�l ,. T) ,\ �ú. 'Pn""�"��"'f:
n� ,SANTA . ÇA'i\�RqiA

, f""'--';;' E' TAl\fBE�r DO nl�A
sn,

-

LOG() anoite
.

o GOVt�r

nador Celso R.a,mo:l recep

clonará com. um, jautar no

I'alácio Rosado. O Mi,li;:;-':'o

da 'Viação - Marechal ]Cl:1

rez Távora.

DIONE Bilbau Silv�t, con

vldando o ColunlstlL riara.
a sua festa de quinze a

nos, que acontecerá dia,

dez próximo no Paineiras.

1\'1ARJi\. .Grisel:da. 'GugliC::l'
mi e o Sr Zalmir Piazza ,

'

l'ecebcrã� B'êncão
'

N1.�pr;ial
próximo dia oito ele maio

na cl=ade de Cricíuma. A

r-erva é filha do casal Sal)
.

tos Guglíelmi.

NO DIA onzev de Jurv:o

próximo em· todo o B/s,:->il

será cOIl1emOl'ado o Pri

meiro centenário da Batr,,,

lha Naval do RiachuelD. ,:\
DFSDE sexta-fei!:'a' na

"Jlhacaf', o Sr. v\'ilsOIl l<e
mos, meu anugo particular
que cxe,t"ce as d�st:1(":1das
funções de Gerente· Geral
de ELIZABETH ARDEN
l.la América do Sul e q'\l�
n sta Capital dçsfrlltà 'de

. mu:'ta simpf.l,Üa nó
. �;9f.SO

tllpiO ,social. O Sr. Vimos
re(�Te�SOU ,ele uma,· viá,gefn
r:e1a Europa, E.UA e"Mé
xico, participarido de :�. illl

por.tan tes conclaves ,:
'

i)r ;:l1UO
vidos pela aq)lela "Ta,n�Qs3.
ind1)st,ria ele ,pérfui;:)�s', �e
fDn1D, mun'dJal !í�sta Ca�
pit.al está 'ina�telld� :'�Qtl-:
tactos' para novos"! J�nl)a.,.
�lIelltos< .

que .de Jj:ijzabrit'!l·
Arden I'OS apl'�set� ..

, :óti
mas novidades. Hoje se�;i,l;"
� ':::1 ra P. A'e�re.: �Ut;nt�l\ir.

, do Q' seu rot.eiro que "encer
l"Sl"IÍ. f'nl Buenos . A!res, 1:,0-

, ?,o, po' meu prol!rarna' SO·�il't.1 '

"fJ, Rádio GU::J,rujá, $er.á. pn
tJ:cvistac1o, 13,35 horM.,'

sociedade catarineu:1e P'('_;

,tará 1ll11a homenagem, ':\

Marinha de Guerra, (;01'1

mn baile de ga�a 110 IJü'a

T,C,

o .10R:-'TAL da Sodpc!a,rJe

C:J, t.arinense, RADAR i:-J L\_

,SOCIEDADE comec')u a t'11

tusiasm:j.r, o mundo :,I)c'al

florianopolitano, Voa lan

çar dia treze de abril p:'·ó
ximo C011). um elegant.e Co

QuiteI que 6 Querêneül. v�.I

nos oferecer, QW?!'o
'

lf�m-
bràr que Radar na �ar:ie

.

daqe será um. Jornal llien-
sal em cOll1bil�ac?o C'1111 (;;S

t.a ,Colur>a (!ue 'não seta

vepài "0 'n<)s 'ba'''cas, 811:1.

sQciprla rlp, d [>,
•
rlhr0l"S't" Ciria

des de �l'lnta (;"'�fll'i'na, Vou
1'I.n:rf>sf'"tar f'111 .,ca1a._ prl1_

ção pm docu'ne"t4rio 003·
mais ininn,.b-ntes acont�i

.' mentos ç,e S.C.

o CLUBE das �oropt}l'fl'"
tas de Fpolis, estãó' pr.orr;q
vendo um eleganfe cha, no
Lira T C, com o desfile
das fatasias <'o Baile 'Mu':'

nici�ai ,de Fpólis; 65

ANA Maria Aguiar
'Waldir Rcsso, marcaram

encor>trou po altar, pr0:ü
lUO dia 21 de abril, na (�a-'

. tpdral Metropolitana' de

'Tlfbarão.

,1:.
"

PARTICI:PA:�t"da b:o'n�(ti,c ;' "

vã do MlnÚ;trb ,juare'z .1'�_ :

\;o1"a: Dr, ,José Pedi.<o Esco-\
I)ar, l:�res. do Cohselho ,�()
dovi itio Na6ional-; Dlr.
José Lafayete do Prado,' Di
retor Geral do DNER:;· Di'.
Ivan Borba, Diretor tia Di
Vlsao de Pavimentaçàó;
Dr. Virg:iJio Florence, D:
relor da Div-j�ão de C_ons':'
tl'ução;' Dr. Thoma�. �ah
daI: Dr, Maurício Maht e

n1:uito.s oüt.ros destac:idr)s
auxiliares do Minist.ro d�
'Viaçuo .

VRBANÔ é o oitavo
dfliro que a "cegonha" trou
xe no "::ia vinte e do;,; :'la-
1'a o casal' Di', Geraldo GJ.
ma (RomÚdn.) SalIçs, na
Maternidade Carlos Cü::rea,

onde' dona Romilda foi sub

,);netida a uma cuidad ,sa

oó.,raci'ío cirúrQ'ica '"'aquela
Maternidade na noite 'd,
�cxta-1e.ira.

FALANDO em "Cego-
nha" o casal Dr. Urbano

(Myriam) Sal!es, está dt;

parabens com o menino 'Ur

bano:

A AS<2ÓCliACAO Hel�ni
ca de Sant.a Catari,l1a, cHi!.
25, co111emorou a rlaLa Na

cj�,'ai da drécia, n:o: !;li;.;}.
sede social na Rua TC!1e,n
te Silvelra, O Padre i\-ri
h'lJel (la T\�T.,la ()l'j',I)'lo":'l.

.

"1'3(10 Nicolau", diriglü �s
comemorações. Tôda a Co
1611ia Grf>Q'tl., esteve presen
te no evento.

-

RÉUNIDOS almvç:mr1o
no Quel'éncia PaIaae H(;

tE'1 o Engenheiro D'·. Clr.o
nes Bastos ,e os E-rs: Om5I
do Cost� e Alcirio Costa.

Ji'ALANDO em almoçan-
do no Querência, as B:-tas
Angela' Maria Mal'j-.ir;s e

O ENGENHEIRO Dr.- Hi-

elas do Sr, Walrnir C:.'l.$telo
Bran';fJ Angela Maria, é
de Cl'iciúma e Salebe de
Videira.

-

delbral1Go Marques de SQU

za, Chefe do 160. DRF do

DNER - em grandes· -'l-Ü
vidades para a irl,portante
reunião que será,' realiz!l
da hoje à tarde em . sua

Repartição CQI1). o ministro
Júar,ez Tavora.

RETOR�;OU ontem para
POrt.o 'Alpgre, o JOI'l�a:Iista
Silva Júnior, elo Crm:do do

Povo, que rl,esta eaoHal
manteve contactos i11!pQI'
tantes para Sama Cata.ri,;,
na.

BIt-59 '� é assunto de ho- NOS VELEIROS :la Ilha

je na "Ilhacap", que logo
à tarde será' 'o;ebatid0 nri
:reunião programada na

sede do 160. DR do DNER

'hoje será realjz�d3.
interessante' l'eggt.a à

la, com a parr.le�tO 'W um

,O Mil1ist1·0. Juarez TU'IQx;a
gJ:l100 de

sociedade.
l)a n(issn.

manterá contactos com au

torids,des· na lmportâ;ite
reunião que .está send') u-

gua�'dada cOl11 muito in
teresse por toda Saiüa Cf'>
tarina de norte a sul.

PAINEIRAS, log.)
te vai coroar a rua

nhi1, a bonita Marlta

bí.

a 1101-
Rai

EaI-

o

e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Departamento [stadual:
.

-

aos pescadores e outras pes- mos e· Financiamentos:
.

II), A. ·co�.is;ã9: adVind.a· de .e outros meios de conserva

sôas ou órgãos ligados � .

I -- Propícíar meios rí- '. tais transaçÕE;�' não' p�dE\:á . 'ç� do peixe, �cidin�o, ..,P�spesca, l1!af;er1!}is � uten��: nanceíros e.,. econômicos, ,

a-. �er . stip�rwr, • !i��: _ (,c�co, �1'a.ps49� cornercíaís l{�tm
Iíos que :plllssibilitem a me, través qe pequenos e-�p 'és,

'

por centc), \4q Y8!9f d+ ��r t,as, a est� secção, como' vl}a:�Ú:lOria d,� .pesca.ern todas as tímos, ,para.que o pescador, ,cadori�, que. S�n\ cre9ita.d� ayi�l!i citadas, a taxa derl?�(�
suas moclali.<:!ad!,!s;. "

ou entídades . de cla sse ou' para o funQ,o-, q� ��ety_�.; (ClnCQ por cento), que. §e�,
'II -e- Os prêços . dêsses outros. órgãos correlatos, c) Secção,�, FngQl1fiqQs empregada como fundd �tle

. materiais .tnçlui�frO, ap;�as possam levar a cabo a aqui- e 'Fábnca$' <18:'*10.:. .' "'. reserVa,' quell�a d€l m��ei--W
as 'aespesas decorrentes síção de m�teriais" de peso ' I:_: Mãnliien.ção ,dê, ffig� qüa�to ao pêSó, etc., e ma-.

(Continuação do Capítulo. com os ímpostos e taxas, ca;' .
:, rífícos 'ou' de fábrlc.f:í$, ; de

. nutenção do .maquínãrío
III) :. custo de transporte e mais . II - Oontríbuír parA. a gêlo, ou. d� ambds: ':ein' Iú� bem como reparo e suostí-

.

t�li,t. 6,0 - Compete'. ao .uma comissão d� 5% (ein- aquisição de, mate-ísís
.

ou gares 'ou, cbmunid3des pés.. tuíção de peças.'
..

Setor de Assistência Econô- co por cento), a titulo de instrumentos necessários ao q�einl.&· qué funiiani' produ- '" Continua ... ,:
míea e Ftnanceíra, através

I

quebra de caíxa, cuja so- aproveítamento e' conserva" çã:o 'bas�_nte 'para. oorh�r� 'NotíCia: - No dia 10 do
da:' . bra. de balanço será conta- ção do pescado, bem como tar tais instalações' .. �'

..

corrente mês realizou-se na
�
a) Secção de Armazém 'dê bilizada como fWldo de re- aos seus transportes . para . ,H ',- éo�eJ;C��çãó -'de' 1 cidadê 'de Laguna uma reu-

Revenda: serve.
.,. .

,

OS meios consumíôores: em gêlo, C� . _:�míic�s 'riião' de Pescadores daquela
1.., r;- Comprar e revender b) Sec9ãGl de �présti· ambos os casos <itens I -e pax;a ·.tt�$ ·�.::oosc'àdO . regÍãq. Esta .reunião· que'

� -�"- _,. ---..;;;___,..-...------:-:""-...--- -\
.

." :. , .

o,o�tou com. a preSenç�, d�

,v·a 1-· CO·m
'. f>�'m"

-

"0"":' r''.a··'

r"
�eruior Bíildicero. Filbilie:.

' .

,

"no;
.

Diretor dêste Departa�
. menta, CapUão-Tenehte' Hen

. , , ,,' "rlqu(js, _Com�nclante da' De:,:
"

,
' ,", .;. )ega.cia . da Capitania Q,)s ,

d, I-a·'15 ;_j
� 'a·· L.r":.I·.I.· :�i���e�aq�:��e:id;d;�s::.a 1:.- o /' transcorreu num ambiente

,.' �; ,'. de calma e. compreensão'..
nd.sóirn:ento nunca' d�ixa- " foram' tra�ados e deba�i·

, mail OQ .declarar com '!:!rg�u. ,do�. os $�guintes: assuntos:
lho selllpre. sentlrmQS, pnl�' a} Proibição da pesca de
sar' nosso' édraç,ãó ,da riu� .. �rrl\St�O qtlalquer que seja
,ml�>:1s�, c�d�de' (l� '. np$s:'>s, ,o aparelho .de pesca empre
fi�hos..

'

"

.

. :'
,

,... ...-gado (,r�d.e de arrastão" co
, . J

i . (f* - :.

'-\

Diretor: Sr: Baldícero 'l<��
lOmel�1)'

"

.

,

'Reilll,.l;ão:, J�.r. ÂlÍgelo. lU-'
bd�� ,',!'"

' ,. .

RegulÍlínento do Departa
·me�t:()' Esta'dúal. de Caça e

Pesca.
.

,',"

Sul

de áreas para a p��ca ama- que estabelece o. Códig de
dora Pqt oeasíão da .s f .:3i, '.

'

Pesca. que, nas' rêdes, não
'.,_' _,�, 1, '. ..i' ,,' ,'o •• •

•

.'.) •

da .;!;;. ,?J fim �.!f n��;> r0·derá �r �1.l')r. q�e . �s
p:re.]U',; os 'p.:s.acl..J.:tH' tl:inta (tÍ"inre'- ('30), mílí-ne-

profíssíonaís: d) 'Eil1prég0 . tros ,�u três (3)" ce�tíih� /

de malhas de acôrdo com o tros.
.

\ 29 1;40
13 fiO

2,25'
14.'l5
15,20

Ao se apro?<imar il�ais

um festi�o �5. de 'abrii, P

:chamos de justl.ça reiem

brarrP:Qs toaos os va10r·.s

estupendos que anteceteue
ram a atual adlllinistraçií..o
municipal, e também ,ece!'

1'n08 breyes' considem ·(.f.S .

'sôb�e as atiyidade&' b di

nâmico 'Prefeito� :Vitório FL.r
\
Durànte ma:ts de 20 anos nerolli.

qUe ,resiC\lmos em Rh dI)

&ul, átraves da impr �l\.,a Nãó apertas o '3etor' de

s,em:pre .

hO:qJ.enageamos, & - abastecimentó d'água' Com
q;uele ri11cão sagrado' e .be verba j4 recebida, d·) :(h"

çqa49'por Deus quando ja verno "0 Estado através
. p,assagem -:e sua 'data do PLAMÊG - Cr$ 1:'-0,

. ma>gn·a. Embora distantt.s mUhões -. beJ;Il como 1)1.

aqui' desta Nesga Do C(.u tras obras de vulto "[em re

�a 'Terra que é. o Bal.le.1.- a'izando o atual Chefé 10
rio de Camboriu, não oode, Executivo riosule�se,

r·ia:Ipos deixar ,de viJ':;j,r Em rápidas palavras der
irom ,'0. altivo povo rios t'l-'n 'tacamos 'que nos melhora
se ,qúar, do 'da p'assagem .; é mentos i.ntroduzidos '10 Ce

mais ur,l 15' de abril. ' initério M:unlc�pa!, ajardi
')nstalr.do no distant� '1� namento com bancos de

!=ie abril de 1931, , Rio, (',o mármorite, m1.lramenlo

Sul apresrnta .
como fato das quadras; ilumfnação

inédito nos anais' de no,s-
.

611'11a potável, arco '� "'Ju

sa P;itria;, ter contado .;rrÍ crfto no' erorme, por�ão
a" insta'acão "e sua com3.r de ferro de entrada a Pt'e

ea
.

mêses' antes -da . pos3e
I

f?itura d's!Je"1deu 'Cr
.

3 e

dQ' pr.efeito um� vez que m,:_�.to� milhões; ra "Ave 1!(13.-',', - �,

�ugênio Davet
--
•.

Sc�n ',i jvr •

,:,�-:e :'ac�r:�a compi�t8-
�sumiJÍ o espinhoso, ça;;rro

.

-'1"�te ,..,'ova � C}.l.'!-e velo e-

,(;I,e 10. Chefe do Exec n.Vo "'tar ))ararzaç�o do :,l',1.1-
em' '15 'de abril de 1931 e s-ito de' veículos em 'ép lftaS

d�sde janeiro daquele 'ano ie enchentes, nUl'!l. percur-
:R't6' do Sul já era comar- <() su""r;or a 1 qupôm.r>' "0
ca,

'

o, que irnf)ol'ta ;Iizer de ext("nsão por' 20. rn�f,'t'_·s

que' até '15" de abril ce de larg"ura o movim'?ut'l
. �93.i tir>ha

.

entã� duas co- n� tprr9nlo�agem, at:l'gi\l
:�ll:!-rcas., isto .é, B']lmefl,ail 30 mil cúbicos esta".:!!) to
dê quem. O1ay'i:a sido c'cs- da a$ repartiçõps púb iC.S

.1l3e-mbrado e'� núv� comar e pronta ,a !'eceber :'S pos
.ca· �m referêl1cia. tes, tla;ra a ilumi"ar;F.o pú-

, blica; está, 'já em. sua. b-'
se de pintura o edHkio
'do Centro Cívico, estupe.n
da r"alizacão em convêni')
com o govêrn,o CpI�o Ra
mos Que ('�,..,traliza.ra to
ela S9B' repartiçõ!'s ni'tbEcas
inc:�·slve uma aqênéia do
Banco do Estado; a '�ons
truri'io r'la F.sfa";;n !l RÍ"clo
,��.!> tom s"" térmIno IH '"

vi!,tQ 'nara fj"" n� "Pto""'1_

,

h ...n �(f ('('rrp�t� a:"c. e s<>rá

. Escreveu CYZAMA

,
. O significativo' 15 de 8,

pril pr,óxiy�o;' assinalara a

,pàss'ag�m de 3�o, aniveLL,t
'rio' de" emancipação po11i;1-

. c�; econômica e admfni:'J:.!·'l,
tiVa da"Capital do Alto' Va
lé\'do Ítàj�.t ,

I
• \

Sul. ';;11a participação
referido conclave.

�ÇJ OT';(l';��C';a. °sf'n')p"�"1 r.fl
PI·AC'r0M - Plano do Go-
# '"

' .".. -

'verro Municipal.

.110

n;V"IOHP
, •

� A"
. C\'::i ,"�('np p

"n' �(T" '1(",'

'-

,

.

.

"Economia 'r, PlanêjcmenJo Uda
.

..;. c. f, p p, 1,'1 .-:
.

I
'

finan�iamento, Pro;etns E-'�nô"'ie 'S

Econômico, Per.ici�s Ec nô :,:'c ,-Fulta ,O(, rw'
Legislação F.lscal

'
'

Processos de
Planejamento
\

� J •

pto0utadoria.

Con�ultas e Parec�r�s sôbre ,a

lei do InquilinatQ

nova

Horário cO!nercial
Eua Jeronirno .coelho 325 _;, Conj. iOil - Cai:Ll Pm:t�l f)S9

,

SANTé. CATARINA'
'li.�'., /.

I �(
�.

'"

·.'... ·30.r r
_, A ,.'" '

imenso júbilo, com o povo
altivo e hospitaleiro do a'u

.nicípio encravadO' no COJ."�;·

ção d� Santa Catarina,'
,

Salve; 'pois , Rio do' Sul
pu'is. embora' lagunenw\ de"

\

, ,

r
, �

.

:-
'

,
'

, , j.,'

SE VOCÉPOSSUI· UM CARRO OU PEN,.SA',
COMPRÁ,�LO,· PRE'CISA'·ESTA,R ·BEM INFORMADO·

- 'I .'

..
' .Sabe Vócê'o que paga ao adquirir um c:arro-?

"
.. - .

Ninguém tàlvez �Ihe'�t�nh'� 'dito' �ind� o, que' Você. está paaando quando àtiqiuire tim'�automóyet 'Ao 9om ..

prar um AerQ-Will'ys�""por ,exemplo, 'Você está fazendp muito m·ais do' qué pagar o pr�ço d� 'um car�o'�e
:� classe. Cêrca de.·���ó/o ,:de ·sen....pteço é recolhido ao! éofres :ptiblibos,. a "fítli!ó:,cdê 'impcisl�$�" 'lE$$� -;tiffJuta�:
ção é equivalen�e h9j�, éJ :mais de) '34 vêzes � margem de lucro do ,fabric�nle� jnformaçije� ma�� pOf):l)ec>

'

narizadas, c�m�. ��. "que ',�Q. '�fl,gu�m, indi,earão a Você quem recebe '.
./

'

�

.' ,A M:AIOR' PARCELA(*) �
, ,'o ,,,�';',.� .'

.

.

'1 ,r.
, .' '. �

.. l �
�. 7;"

';"
, ·:�x ;� f;;�' ';:j�� :';J: �!. :t�;01· ". �

-\
/ \

.

A�ui estão ela�{U,rt' A�ro;';'��:lIyS!:estbfa'l1le�to :c?uro, �ai�� de 3velo�id�déS, éus�à Cr�"a;3'64.dÔt:)i\ pt)�to em São Paulo.
-Deste valor, 32,950Al, ,q�, $eja, '.Qr$. 2,790.773, repres.enta, Imposto.s. Nao e a elT!pre� .q��.m f:O�:. R�9éi�f,,$;�;V9,C�,,�O cRmpr�dor•
No quadro ibaixo; VGcê' enéúmtrará la :'sucessão de .tributos ,.qú '

.
.' � ,. !�: :':',"" '�f'.' , "".

'
,

, .. ·

....",',: :
,

'
(' é�:�Yf]�?tit�;r��1itI:1; p::ML<:-,;,�", ::�..;l];L.,:�::�;_;'Lc.c ,'. w,,,:�,L: .L ,�:.::�,� .. ,

,AERO·WlLLY·S:;'.��· �'3,�'MA'RCHA'S SI NC R O N·I lAO'AS, _'. ES�TO FAM ENIO:" ,C'O U RO'. .

PREVO. Cr$ 8.364.000,' PÔSTO EM slo ,PÁlJU .,.;.
"

' • "" � , '. .� • ,f. t � t !.
,I

":r
•

'

"

I
'

".._

�"',, '.';
� > -;fi, I

,
·1

•
r .'

,.

,

I
i

,
'

IMPOSJOS PAGOS PELA ,WILlYS � '::,

:',Ei,iri· p�lestr'a' com o ati:!
ái Préfeito tiosulense" f;'.'à:"
pi�s inteirados .de· que, à

exémplo' do !l;no pas.udo,
tafubéin no próximo 15 de
abril hav�i'á .

na sede "ta 11 s.
$ocia:ção Despprtiva "Dl�

q1,1e 'de CaxIas", com i í,'io'

previsto para às 19,30 ha

ras, um. Jantar de CQ'!' fra

t�tnização com'. li presença
de to·ios os mui ,digrtos ex

Prefeitos dá Capital. ti ') AI
to VaÍe. N1lma dé'fS!r�"('�a
toda especial, ,

o Prefe-ito

,Vitória Fornero1li �essoal
menté, convidou o Corre'3-

pondente Cyz�ma pará' o Ao homepagearmo13 Rio

'referido Jantar e ao quP..l do Sul quando da pa"1sa

, esperamos comparecer. g'em dI:' m!j's um 'l5 JrJ� ::l,-

D('ntro os ex-Prefeitos bril,:,a nessaa no Pt·et'p.it;,
, do Rio do Sül, re"ir:lindo Vi_t-"rio FOl'''eroJli 110l'J'1€"'n
!;\o.ui na ;E'ria de C<lmbo.riu ',geamos to�os os eX-Pl'e"ei
temos d l1.osso bom ami)!;') tos, congratulando-nos COlti
sr, Wàldémar Bornhamll'n
que já' confirmou. ao .ior
naliRtá Edgard Piazera, As

, sessor ele :Arlmi .... istrado
(la hrefeit.ura, no RiO '('0

..Federais
Impõsto de Consumo.

, Impõsto de Importaç�o ,(Qjr,ei1Os)
. Taxa de' Despacho:, Alfa,ndegár.�� ;
Taxá de Melhotameiltós dos PClI:tO$
Taxa de Renovação da Marinha.Mercànt�('
Taxas Alfandegáriás A,dicionais

' .

Impõstó do Sêlo Federal
Impõsto 'de .Renda

Est�duéJis
Impõsto de Vendas e ."Cohsigff��'@�$ ". "

:: : 250. f28 :.' ,;.,.; �,99:
M�ili,©ipai� ;_ .I'" ; \�: . ;�.�:� i ,,�; {�: :�: '�, t\�:X1X \. {,

. imposto. de Indúsfria é Profls���·g.:: . .,' 20.�)ç.. '-',( .G�5
TOTAL 'PAGO PELOS 'FORi\lEÇEOORES 21('"912' '��24

1;087.333
17.508
4.375

,

879.
828
9,60

2.020'
412.958

t526.861

�3.0@
O.2i
0,05
0,01
0,91
0,01 .

·0,03
4,94

18,26

l
,

�

. :I,",

·IMPOSrOS . DIRETOS ;PA'GG!;,'f;���:iRE'fNDEDOR[S
.. ' .> .. ", ,:,'r'" '. ;.,il�. ". �t" ..•.

Estaduais, L �. i .J,�, ..
: " ii ..�\:'}� jF

_-'., ,
' w' .. \\ .' . "[ ,r ,� \

�mpôsto de Venâa$. � ((j@ft$i9na,çõ��' ,\ 501'.840' ' 6,00
326.199 3,90 Múnicipals', " _,r' '.... ;:: ','", ,',,t., •.� � '::l,,'S'1 ;,?�'1 Ji, "" "t',' c""?)' ,.

. i..') (;::' ';.. t�
. , ,:�,;i

...<' .... '. \ .. � " ,.,r�� . -1"1 �. íf· -

:,; li l�íi Impõsto de Ihdústr:iá��.. JF;VdTl��$�:.:;�'·;: �'!��#H,!�i��,�· �;.�l\�Q
�"" ..t.�,..." 4Er.25101, 0,55

TOTAL PAG9"P�Lo'� RE,vENeÊ:oQRE�"i::',:�,j�:'
, ,>

�L���:'14QP
,'- ("; � .! . �.'1 '" ;"� -

:, . ,'� {�. � ;' , �;1' f-á� !,.J;�e;�{liI " :-��')

+'Í"�99 321 22,71 TOTAL íGERAL \" �
. '�1\f (' ;�.:,.: ij r� ;,\f'·i �w.

,

'. à�fdl�32i51. • ' .

.' (;' (
l .

'í" �� �;:1i<\�;�i;Z(�i�:��&:�' :���f1 �:;Ú�'� ,�i '.

, fi .. �" te j k"�d�::;í,·;;q���;o;, h;f�M'iV.} t!L'J"'\f\'
. , ".' .

\, � ti.,. '.�' - :; , t:.. : ;fii�W:, 1l �\ �_y. �.� t i � l' .

,

Além dos impostos menCioná�os, o fa�ricant� te'colhe 'a órgãos �ovE;!rnamenté;iis, .lm3ctituti?,s.. -d�y�'"
. ,.,

91� .��
.. ,

O�jt 8�fT;lo
SESI, SENAI, Plaho 'Habita,éional, Salário Educação, Seguro, LB.A., S,SR.; contribuiçõe's?)l�Ptfl�! mp11:. �l'J.lit,�
de cruzeiros por ano, as qlJa,iSj �e ach�m i�cluídas rio CLJ�to do veículo. Distri�uídos êss'es enó�r�os pe. ó vÓIi.l�� .Et p�odução"
sõbre um Aero,-Willys recai mais a importância de 105;300 cruzejros, também paga porVocê, cbmpràdqr.:,A Willys �,écôtheu •

em,1964, a título de tributos, a ÚtlporfáJ:ic.ia de Cr$,50.595.320.000; Por outro' lado,' continúa fir.m�: no.p'ropósitó· de prestar·
'talai apoio às autoridades go\(erryamentais ,na execução do plano de combate à iQflação. �abe .qu'e:, r·ac.olhendo tão' elevad�
quantia, o está fazendo em, nome dos compradores, 'de seus vefcul0s, os quais. na reafidad�, pagaram aqyel,a importância.
Tem, çonsdêf1cia de ,que está cumprindo um dever para com a' Í\I�Ç�?, Apenas não deseja' ser �pb'1tada como ,alh�ià aos
problemas naciof'\ais .�. respon$�vel' por_ uma situação de preços. gerada por fatõ'res incJepand�nt�s de,' sú� 'vontaÇ,le, .que à
'pr'ejudica tanto quan,to ,a Você, pOSSUidor de veículo de nossà marca. .

.

'

,

,.' ':.'",

.;' <, I' "1.'

(*).Preçó � dados de fever�iro de, 1965.
I

.

..

.
'

Estaduais '. .' .

Impõsto de Vendas � Cotisigháçoes
\ '.'

'

,

Municipais \/
Impõsto de Indú�tria e Profissões
Outros'

I,

TOTAL PAGO PELA WOB

> ,
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RIO, 26 - REGUME:N

TO para a cobrança e fis

calização do ímpôsto de
renda que acaba de ser

sancionado pelo Presí iE-nce

da República, consta .rle

23 títulos e' 8 lívros, 90 cal
pítulos e 3 secções, no te-
•

tal . de 206' Pági��S
.

mímé r

grafadas, cententín tOda a'
Iegíslação do tributo ld
baíxada no País, numa ali'"

-_ ---"_-_. -- .. -
..__....-

A reportagem que faz o

apanhado das aüvídades
político adrninístratívas re

gistrou na manhã de on

tem, a movimenta-âo dos
.

seguintes prefeitos: em

seus cor-tatos .na Capital
do Estado:
João Belarmino Grantlo

de 13 Tílias; CFsar Augus-
• to, de 'Videira;' Carlos

Boas, de Gus.biruba: Ben-

jamim Barreto; de Lauro
M�;in�r; /U'.tooio Goedert,
de Vida! . Ramos Aforso
Klenke, de ItaiópoUs; Bra
sil Fagundes. de Papan íu
va: e L. Vavassorí, de Rio
do ·Ca�po. �ambém' em

Flqríanópolfs." o plante
de vereador Pogí rnanr.es
de Joaçaba, tratando de
interesses' partídéríos.

. i /.

j'a":01"LJ. 1 S�US

OL�10S�' ,

têntica e solídação,
Trata djts pessoas Iistcas

titmUii.llàdas . ou residentes

no Pafli; das pessoas jurí
dica8 Cf emprêsas índívídu
llis tiêlltic1liadas no PJ,lS ;

.
das ás residentes ou

dl)ml�Uiatlas no exterlor ;
dos rendimentos sujeitos a

declaração; cujo mínimo

é de Cr$ 500 mil por mês
ou Cr$ 6 milLões por ano:
da declaração de bens:
dos rendimen os atríbnidos
a pessoas Xl sidentes no

Brasil sujeitos a descontes
do ímpôsto na �onte; dos

rendimentos das pessoas.

físicas, dom 'ciliadas no

Brasil, ausentes no estran-

Imaruí ·Terá Hosoita�
Comunicação à Casa fei

ta pelo Deputado Epitácio
Bittencourt deu conheci
mento da inauguração dia
28 do ,J�ospital Sã0 João
Batista' na cidade de Ima
ruí.

Aqueie 'parlamentar 'apro
veitou para. convidar os

colegas de representacão
popular para .aquele sígní
fíeatíve ato.
O Sr. . Epitácio Bitten-

BR-59 é Sempre NoUda
N(3tí�ia Inserida na edi- -------�-

ção de 3'. feira do vesperti-
no "O Globo", da ex-capi-
talAi República, aborda o

movimento .

em tôrno
.

da
BR-59..: "Numerosos apelos
dos círculos; produtores' do,
sul do país: 'sôbre. a contí
nuação das obras de cons-

\

trução da Rodovía BR-59,
paralizadas há . algum tem

po, foram . encaminhados

pela Co.nfederação. Nado
nal do Comércio, ao Mínís
tro da . Viação

.

Marechal.

se vê .a braços -e que, de- ,

.Juarez Távora" através de
monstrando }De· 'feito conhe-..

, .

címento. da s'tuâção por" telegrama' enviado pelo . sr.

que atravessa '10S, mantí- Exaltino Marques de An
nha uma 'ident dade e uma I·drade .A BR·59, segundo a

justeza de pOD lOS de vista CNC trará
• benefícios, so

identicas . às de Superinten- bretudo ao'movimento de
dência da Fror teíra Sudo- mercadorias· . da região do

Vale
.

do Itajaí-Joinville,
aJém

.

de facilitar o trans

po.rte da produção para o

Rio e São Paulo."

court esclareceu 9ue aquele
nosocomio I se encontrava

com suas ob-as paralíza
das, quando o Govêrno do

Estado através do PLA

MÉG; resolveu fornecer os

recursos nec-ssãrtos ao

reinício e ãtiv<'Gão' 'dos tra-
.

balhos, até a' :onclusão da

casa hosnitale F, inclusive'

com o material 'que possíbí- .

litará o funcionamento ime
diato.

. -........ y'_ ��__
,
_�':'__,__ ....-_�...... "' .... Z'1ÔoI

use óculos
bem adaptados

--_o 'ReconheCimento de '0; íros

Digno' de rer istro, tam

bém, o pronu.q' iamento de

um dos mais "cat'ldos téc:
nicas que par' iciparam da

reunião, qual S 1ja. o do dr.

Mário Reis, sodólogo e Ém

genheiro. Nas f'laS palavras
de explanação �ôbre o setor

.

qúe e�tá aleto à sua super

visão, declarou aquele ilus

tre assessor qU'3 se mostra

va perfeitamen"e à vontade

num 'Estado co,'rlO O de San

ta Catarina; qw>. tinha a su�
prema felicid'lG e de contar

com um govêr:lO estadual

'que tinha alic, rçado seu

programa de r:alizaçã6 sô

bre um semm irio s6qio
econômico,. alhf"io às inJun�
ções político }: artidári?s. -

Tal fato era c'igno de re,81-
.

ce, porque repr:senta a afir

mação indiscutfvel de" um
desejo eloauent� e sincero

de um govêrno que, real- .

mente, visa em 'lua adminis

tração, os mais legítimos e

reais anseios ela coletivida
des sob' sua jurisdicão.
Para pós, que temos sem-.

pre encarado ó goyêrno
sem as mutilaç'5es do espí
rito par,tidário, essas afir

mações insuspe:' tas r�presên
tam a certeza (l� que não

temos laborado em êrro

quando coment8'1l0� favorá

velmente
.

a atup.ção do go
vernador Celso �amos, nes

sa sua gestão rrofícua que
lhe concedera, Jor certo,
um lugar desta�,�do no ce

nário político rdtninistrati

vo de Santa Catarina e do
País.
Não bastasse o saldo po

sitivo e magnifi �o de obras'

e realiz'lções a' e se distri

buem por todo'; os.mais

longípouos p.onhs d') Esta- .

do, terfamos enas declara

ções expontâne8s de admi·

ração e de aplruso, parti
das de' técnicos '3 estudiosos

que olhqm os f',tos sob o

Natural, portanto, .a decla prisma inexorá' el da re"l.Ii

ração do Gal. Batista Tubi-
. dade . do!) nú: leras e das

no, Superintendente daque-. obras.
le órgão federal, quando di- E por isso mnmo. que o

zia da. felicidade que sentiu povo de Santa
.

:::atarina, a

por manter um' contacto cada' oportunid' de' que lhe'
direto' e pes�oal com um go- seja oferecida, t�ibuta home

vernant.e do .. quilate. do se-, nagenS calorosr'l ao gQver
ilhor C�lso Ramos, que se nadar Celso Ra·nos. Porque
1110strou sensivel à solução já compreendeu o alto sen-

vigor... . racional dos. mais graves tido da ,admini:;tração do
ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 .L. VENDA AVULSA Cr$ 50
(A DTRF;C 1\ n N xO SE RE8'P0l\TSABILTZA PELOS CON- problemas com que o povo atual governo.
"'1<'T'T'IlC" Vl\'f"''T'TnnC l'Jn� "RTTno� A��TN"n()�) .

m���������������__���

pi' a

otende.nos com €'!xatidôo
S 'o receito de óculos

éT . A ESP::CAUZADA
; �. ') IA' nO'R'A'""0'","v J •.. i,",-J .. .u I 1(,

---_ .. ---� ...:._- - -_ ........ ------

B:n:o do -BraS,il S. A.
.

.

li V I· S O
O anca do Erasil S A. esclarece que" está habi.Ji-

tado. a a:!ol'ler �m qualque.,r de suas agênéias I
os de

pósitos c:as' import!\,pchs que as sociedades 'por. o�jes.
receberem para corstituição ou aumento .de seu ('a

pitaI 'Soc!aL Tais depósitos que na forma ·do art.:
.

ia.
do Decret'o-l"i no. 5.956 de 1-11-43, devem

..
ser ,momo'·

vi::'os no pra�o :le cincó dias ge s�u r,ecebimehto· só
poderão, a !'ar-:;;,r d� 1-4-65, ser efetuados nQ Bant�o .do
Brasil' S.A. como determina .0 art. 19, !têm li, tlà Lei
4.595, de 3:.-12-6·1.

Floria,"H)')ol's (SCr, 22 de março dê 1965.
José de BrittD Nogueira - Gerente

Theodoro Miro,ski Subgerente
24-;26-28-3-65

VendF-se 2 Volkswagens. ano '1964

. equipados. TrEtar à rua Dr. Fúlvio Aducci.
721, no EE+reHo. Horário. comerciat

. .;._..........._........__...

"O F�T�DO'" Ud? ..
Rua Conselh�':"") ]l11'· ...� l'f,O - Te'. ?022 - C;ka Postal 139

E-1de:,'eco Tele!!,,..;ifi,�o "ESTADO"
-

CrElREN'l'E.
DominryoR l<'e1"nl'nàe'" Ofl Aquino

RF.DATOiR,·CHEFE .

Aptf\ni(' "'e"nflnr1n rl(1 �m�r"l fl �ilva
DF-r!\R'1"A,",1ENTO .DE ED'l'TORÍ\L·

João Francisco VS'l Senetiba - Pedro Paulo Machado
Osvaldo 1\Irpln _.:. D;-'i'"'o Mariot

PUBLICIDADE
()sYr,:u' l!,T)tAn'o SC'h'i.ndwein

DJEPART fi l'!��l\T?'O r01\iERCIAJ,
Di.'Jino ]IJT�.rint

(:DT ,/\�D�!,AD()FES
Prof Barn�iros Fi.lhf). Prof. Osva'do Rodr'gues C�bra.; Titcr
Car"alho. Prof' Alcide:; A])reu, Ministro' Milt'ob Leite da
Cpsta; Dr. F'lbAns Costa, Coronel Cid Gonzaga, W"lter Lan·

ge,' Dr. Arnaldo Sl'lI'ti.ap'o. DOf.':JlecÍo Soares Osmar Pizáni,
Dr. Fra:n.c·ji'wQ C!��Ol�:H l<'iIho, Zurv lIffachado. 'LH,za'ro Barto·
lomeu. Raul G8ldas F'll�o, M!'rcíljr) 'M�r:leiros 1"ilh('), A. Car
los .Brito O"W?111.0 r Ifnritz. Jar:ob Augusto N6cut Ma for Ed·
mundo B.q"�,,s Júnior, C . .Tanu:ndá. Jahes Garr.j.", Nfllson
Brascber. JC'''é Ferreira da Si.1va, C'e!Y'encpau do Atn,ara! e

Silva, Jaime fller-dos. CyzR1r'3., Jnsé Poberto
.
Buecheler,

Beatriz MontyDegro D'Acampora, Manuel Martms.

REPl?ERFl\TTAN1'ES
Representações A.S, L.<;lra r.tda. Rio (GB} - R,u� Senador
Dantas. 40 - 5' a"D'1)' .:_ .São Paulo - Rua Vitória. 657 -

conjunto, 32 - Bei0 Horizonte.- SIP - .Ruà dns Carij'ós,
558 - 2' and�l r - P'lTtO'Alegre - PROPAL - Rua CeL Vi-
cente, 456 - 2' andar.

" .

,

Anuncios mediante. contrato de acc.:qo çom a ta'l5ela em

Meses atrás, a opmiao in

suspeita do Secretário Sem
Pasta. do . Ceará, quando em'
.visíta de estudos ao PLA

MEG; dizia com louvor des-.

tacado, da excelência daque
Ie. ·órgão e da perfeita en�

. grenagem de s' tas diversas
peças no· sentido de pr0du
zir benefícios para Santa
G'ltari.na.

.
.

Outras personalidades do
mundo .pOlítico administra
tivo nacional, que ;tomaram
contactos com o 'nosso Go-,
vêrno 'Estadual, em proÍllm

Giamentos· imparCIaIS por
que. Sem o. desejo de fazer

política, igu'l,lmente ressal
taram a benéfica. atividade .

que à máquina administra
tiva de Santa G�tarina vem

exercendo a,través o plane-
jamento dentro da realida
de .

existente, sistemática de

ação inaugurada pelo gover
nad0t: Celso R.amos, dentro
aliás, de suas promessas
contraidas com o povo an
tes de ser guindado ao su-

. premo pôsto de. mando em

nósso E·stado.
Na última semana, novos

e consagradores pronuncia
mentos se fizeram ouvir, a

'respeito da 'obra governa
mental que vem sendo rea

lizadá em Santa c'atarina: E
.

foram"pronuncíamentos aUe
.

não deixam margem· a .

dúvi
das, eis que partindõ de tejc-

.. Dicos' de um' o:rga.nismo fe

deraJ, cuja constante ·tem
sidu li. de planejar primei
ro para

.

depois' executar.
Falamos da Superintenilên
cia da Fronteira· Sudoeste.
Na_ reunião mantida com

assessores e auxiliares dire-
.

tbs do govêrnador Celso Ra- .

mos, demonstraram os visi
tantes, antes e acim� de tu
do; a profunda satisf,:"cão
·que 'sentiam , por verificar
que a experiência realizada
em noSso Estado pelo go
verIJador Celso Ramos,' da
administracão planificaria

.
dentro da realidade, se cons- .

titufu em autêntica e in�quí
.

. voca afirmação da exceiên-'
cia .e de) ac�rto da fórmula
preconizada pelos estuctio-
sos do assunto.

este.

geiro, a serviço da Nação
ou por motivo de €'3i;udos;
.da tributação das pessoas

jurídiéas e emprêsas � idí

víduaís domiciliadas no

País; dos rendimentos .su

Jeitos a declaraçiio; da

det�rminaçãó dos resulta
dos obtidos pelas pessoas

Jurídicas e emprêsas bdi
vídúaís: da incidência do

ímpôsto; da correção" moo.

Uormitórios

netáría do ativo e da' in-
. corporação de reservas ao
capital das emprêsas. : da

incorporação. de reservas

ao capital das empresas:
da- incorporação de reser

vas ao capital; da tributa

ção dos rendimentos 'de
resídejrtes ou' domíciltados
no estrangei:ro e de títulos ------------------'-------

ao portador, e dos casos'

especiais de arrecadaçâo

'CONTRA . ÊLE ....

mata-ratos.

nas fontes pagadoras; da

.

incidência do ímpôsto; das

obrigações das fontes. pa
gadoras; do lançamento) e

do contrôle do Jmpôs+o ;
do regime de arrecadação
por lançamento; do con

trôle dos rendimentos su

jeitos ao impôsto; da

omissão dos rendimentos;
do pagamento do ímpôsto ;

do crédito fiscal; das pre

l�m�ml!res!;
.

das disposições
diversas; das Impugnações
dos contribuintes ou ron

ts; da restituição; e das

dísposteões gerais e tran

sitórias.

Dr. Caetano Vieira da Costa Netto·
CLíNIÇA GERAL - CIRURGIA

Intervenções com, anestesia geral no consultório

Rua Felipe Schr'n:idt, 25 - Ed. Zahia 2.° andar -

;Florianópolis - Santa Catarina

Clínica e Prótese

Ilínlce . Odontológica
Dra. Içara;Maria Noceti

.

Atende sras, e crianças, sómente, com hora marcada
-Das 7.3r lÍs 9,30 hs. e das 13.30 às 15.30 hs.

tW2. São Jorge, 30 - Fone 2l:i36

REX-MA�CA � E PA�ENTES
Aqent J Qficíól da Proorledane

InrlusfriaJ
Registi I d·..:: marcas =atente- de invençai

nomes comerciais; tít....los .de estabelecimentr
insígnias freses de' pn.pagande e m=rcas df

exportações
Rua Tenenie SiÍveira, 29· - l° andar -

Sala] - \Jt...s J.q Cas& Nair -- FlorianópoLl'
CaiÃc' pf)st::J, f.7 FOllc :1) li?

Conjun�os do mais fino acabamenlo e de alia quali
dade desde Cr$ 4500000 ou em 14 pagamentos de

C�$ 40.000

__ o

Conjun.los esfolados em. espuma ou molas, revestidos
.

em tecidos de aUa classe ou. em vulcanapa, desde,

'Cr$ 2608000 �u 12 pagamentos de Cr$ 2G·.COO

Salas de Fórmica de várias procedencr,as.
modeles à sua escolha, desde Cr$ 320�OOO ou em

p�:g�men��� d� Cr$ 26.@SO

OPORTUNIDADE E�tCEPtUU�AL QUE LHE OFERECE
A MAIOR ORGANI&fA

-

«] DE !vIÕVEIS DA AMÉRICA
LATEl�Ae

MÓVEIS cll�n - aU� qlnf]H.d�de �ompr�vada
Rua JerÔlldn'O,o CO�nll�g 5 -:- Fone 3478

Estvf'1dos

·Fórmicas

�..

(.I/"�

•

,
.

.

varlos

15

(

1

... ..... 'ti.���� ........� ........u. ......... m, \ 'Th. � "Im. � .. 1D, '_''a .....__ ..._,.. ..� ......... ,.,..
•
,
,
•
,

a m Outubro de 1 ,65 .:
•

u

Fixos sem Re juste \':
iões: Praça 15 de Novembro, n. 22, 2. Fone 2828 \ :

i' I
.

A � II
I

��I�'_""_'���"=,,-!.:I �� i)l -)ra� ora.
.

'

.

' li � _;
�\����m.-�-�---..._...�._...,-...J!II.c__ ,..-

• '.
.

• -'. .. I' ,-

.\"�..
.

1
•

•
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50 ANOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL

-OE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

Fase 'Final

I I

,
'

o
"

f .

campeonato catarinense de futebol, agora em sua

dob: fmal, vai ter andamento na tarde de hoje com odes.
obramento de do'

.'
.

N' .

'

t .

.

IS Jogos. a cidade de Lajes, teremos o

��::n;o entr� InternacionaL Iocal .

e Santa Cruz, da cio

nal f
. edCanoínhas. No compromisso inicial; o Internacio-

f- iI
O! errotado pelo Hercilio Luz por 4 x 1 num J'ôgo

ac para os h Ilist
'

n
.... erc as que só encontraram resístêncía

a prnnetra
.

h' ._
,

..,

'C �eIa ora .de , Jogo. Enquanto isso o Svnta

é
ruz

.•

conseguiu ap�mas um empate diante' do Olímpico,

Cm .J?gO desenvOlvldó no estádio Minor José Côrt..s em
anoínhas.

' . ,� ,

,

Agora, as duas equipes vão se defrontar
colher a sua prime' it

_ .

' , procurando
_

_

Ira VI O1'la desta fase que apontará o
novo campeao catarínense de futebol. .'

'

No outro cote' . .

esn
•

t
JO, o mais Importante, o Hercílío 'Luz

êlío
a uando em Blumenau, diante do Olímpico em

pre o que t
-

' ,'u

turno d
era sabores de um grande' clássico, pois no

L
o campeonato, fase de, elassírícacão o Hercílio

uz venceu em seus do
"

• ,

goleada 6 s: 1
rrumos e �erdeu no returno por

OI' .', ' em Blumenau, Alem do mais Hercilio Lu'>
e mplco

-
" �

o titul
sao os clubes �ais credenciados a levantarem

o �e 1964, que está em poder do MetroPQI
'

O Obmpico -

' , '
.

,

, apenas, nao contará com o lateral qi r,

!: ��;:;:dO que está cumprindo pena discipli�a�,' dev:��.
a�' Com a seguinte equipe:

.

' ,
'

'd�arreIra; Paraguaio (Zézinho); Roberto Nilson é Jn

rOan ut; M.auro e �araná; lila, Joca, Rodi:ip'des e Ronald
ex remo L'I t

- ,

' .

_'. ,I a es a com seu \ contrato expirado ' e caso
nao Jogue, deverá ser. substítuído por Quatorze. '

Por sua vez o He Ili L
-

'

,

'

,

.

rc 10 uz, nao conta com prollle.
mas, devendo allllhar' o mesmo quadro que .(>. ,

ternacional
.

o
..

'. ven_eu ao ln·
, u seja:

'

Ràul; Elemar, Pedrinho, Parafuso e Badico;
Carlos e Sarará; Marcio, Rudimar, Ivan e Gonzaga.

Luiz

Brasil s,ará "cabeça' de chõvs" ao

Mundjal de Basquete de 66 110 êhile
SANTIAGO DO CHILE,

24 (V.A.) - Estados Ur!Í:'

do.., União Soviética e H,:,a
sil foram convidados p u't

partiCipar do Campeonato
Mundial de Basquetebol, a

ser realizado em canchf; s
chilenas, no ' comêço de
1966, segundo informacijes
que foram prestada's hoie
aos jornais pelas al!to:'(d:;,
des esportivas chilena,., Os

três citados países ,servirão
de cabeça:"de-séi'ies l)i'S

subsedes, onde serã'o dlsr:Ll
tad,::ts as partidas prelim:
nares. Outros nove p'lh�s

q�� partiCiparão das jr.go�
Vlrao da Asia; Europa, !,:..

,mér�ca Central e Amé;�i.,a
do Sul. Contudo, não Se S:':
be quais as nal'ões a ,2 '(:'�1

convidaçios.

Por L. S.
Há dias atrás; diretoí�es

de vários clubes varzea'nrs
elo, Bairro tia Agronômica,
solicitaram-me um APE

LO ao Sr.Irmão Vkt8r"
do Abrigo de Menore:;, no

sentido de baixar o Dree0

do aluguel do referi-lo t�,
"Pete verde da 4.aturma.

,Alegaram os diretores,

que o clubes varzeanos pas
sam as maiorse clifieu!,dr.,
des para manter_se em

atividade., pois o' mat2ri:ll
esportivo está -elevaJis�:':1l'iJ
e as· agremiáç.ões pos:m
-em 'jXJucos associados, ,na

base de Cr$ 100 (sem cru

zeiros) por mês, e dificil
mente poderão pagar, pa
ra jogar rio campo do A

brigo de Menores a 'luan
tia de Cr$ 4.000 a Cr$5000
120r partida.
Achei muito alto o pl'ê

ço, pois' no ano pa�a.õo
estava em Cr$ 1.500 Unil
e quinhentos cruzeiros), o

que não é cabível aumen
tar dessa maneira.

. Como um batalhador pe
lo esporte varzeano e sa

bedor das dificuldades des
sas equipes do Bairro da
Agronômica venho \ encaJ
Tecidamente solicitar a�
prezado Irmão Victor l1CJ

!Seu espirita em.preendedO�para, que diminua na bas
de Cr$ 2.500 a Or$3.tlC
por jogo. .

X'xXx

TREIN4.RA p" ;r'UVEr-r

(
TUDE

DA
F.Ç. DO BAIRRO.
AGRONÔMIC_A

Preparando-se para

próximos' compromissos, a

valorosa equipe do Ju 'f'�"u

tude F.C. do Bairro \la

Agronômica, treinará no

,gramado da 4.a turma úo

,Abrigo de' Menores, PC!",ü-
do' da manhã.

.

A prática, será entre as

suplentes, e titular�s.

XxXx '

.

AMERICA X FLAMEN
GO PELO TORNEIO AD

_______--=-.;__--.;..:_�_;;.-�--__;------:--...;...-�...;......;.'-'';_'.._..;....---.;__-----..:._:,I'-----_..;......:...._----------�----

l'aI9f'l"ne'ns:"'e"·· �Oje �r,'touPáva
U. u . II fI·· : 6�r��ajejefônica

19M " , ....segue p.,or yoH,a das 5 hs,

'chJ; "a.�aitlIi� de f�oJe. i�mo
:"" .f,_:"., .,i5�$;2§.16�,�0 .f.t éídade ckltoupava Cen'

, tral; aGremio 'Espo':t.ivo
'I'elefontca, 'o caçula das 9 -

.

gremíações 'que preÚam
,

Assisti Flamengc. x América no Maracmã, m'1"S real-
serviço ao publico nesta '

mente minha atenção maior se prendeu ao árbit-o, qve
capital, enfrentará nuque-

'

outro não era senão Armando r"'!ar"'ues. Fui como Ob-
la -cídade a equipe do Frí- servador do Departamento de Arbitr�s d� Fe'le-'.\(iã� Ca-

.

gor Esporte Clube, equipe
. ,

, rioca de Futebol. Nada de mais julgar a arhítragem 'de
esta que congrega os -fun- Armando Marques, pouco interessando ser êle o me'hor
cionários da Cia. Jen�t;ri

2.232.781,70 Indústríal.
árbitro do Brasíí, pois as leis que S.S, est -dou f'oram as

r.1 I mesmas que respeitei, embora, em momentos psíeo'õgí-
llIsta partida tem urna

. Cr$ 2.257!94,8,6lJ cos da partida, em determinados Ianees, o seu J·ulr.:amen·
uníca Intenção: a de reu-

�

.
to é soberano, não impedindo contudo que eu, ou outro

mr duas firmas dístíutas,
apesar. de 'serem de Ra- qualquer cidadão que conheça as regras de futebol, dis-

corde.
"

mos diferertes, por Inter-
dí Realmente 'discordei, não em Iances isolados de falo

me 10 de seus funciona-
rias.

tas que, são comuns os julgamentos, mas em hnces ca-

O G. E. Telefonica 'te'1!
pitais da partida, o que vem comprovar que a minha opio

f ítc , nião foi a opinião de quase toda crônica esportiva da

e� o ate aqui, partídas R-

místosas contra equip�'s'
Guanabara, pois em diversas opartunidsdes . S.�. per-ní-

de Bancos e de funciona-
tiu o jôgo brusco e ate desleal posto .em pr;;tica, límítan-

,

bl
do·se a dar vanta,gem nas jOp':::ldas 'ou vez nor out.ra ad.'·

nos pu icos, com o intuito
� r

de se preparar para esta
vel'tir o atleta à distância.

sua 10 ex{!ursão por gnnlla
Zezinho, do América, agre�iu doas vêzes Carlos AI

dos do interior. do Est:lclo
berto, do Flamengo, e Armando não deu impo..t:'nd� âo

Ao$', '�o!11Ponentes ,�do- gre� caso; Luiz Carlos and.ou às turras com vári.os atac'lntes

,2.230.iZ4,50 mio esp01.tivo Telef,)ÍLca' aniénc'à,nós e S.S. nada fêz. No limiar da lJartida, Ai�ton

_--,-=-__"--___ os votos de boa 'viager'l e
'sofreu violento foul penalti, visto pnr todos, fotoP'r<'fi>,do,

27.524,10 que sejam feliz nesta S:1a
filmado, mas o Armando nã,o deu, para dar, no seg··nd.o

__�_______ aprese t
- tempo, UpI penal muito discutível.

n açao em ItollP(Wa
2.257.948.60' Central.

Com erros seguidos, técnicos e disc'plil1ares, em de·

. -'-'_ _--:,,-__, __ . ,--_

terminados momentos da partida, Arman<l.o lembrou·se

de que êle era o dono do camno � não permitiu que ou·

tros se metessem na sua arbitra,gem. A,,'iu certo? Perfei·

tamente! Nota dez para êle, q�e ma.odou oue o uoHcia·

ment.o retir:;tsse do local permitido ao médio do Améri

ca, Dr., Tonrinho, e o colocasse fora de a"'ão, fendo em

,

vista que .o facultativo, como s!'mpre acontece, não res·
'

peita o árbitro, não solicita permissão para ent,rar �m

camlpo, já perdeu várias cal''>2S nos Tribunais, recorreu
e perdeu novamente, pois' se ju!ga çom o dire'to de en·

,trar cml cam�o tão logo caia '!J>or terra U"Ul atleta de sua

equipe, 'desrespeitando assim as lels da IH Que só ue-r

mitem, em campo, 1 árbitro, 2 aux1Pares e 22 �Üet�s -Lo
go depois, era Flavio Costa tirado do tune� do lfi1a"l"'e"1�o

pela policia, q�e a mando de Ármando Marques m-ndou

retirá·lo por otensas. Correta a sIta atitude, pOlis um f,f'c·

nic.o, que é o pr.ofessor de sua equipe, nã'l pof!e,' pmhol'll
revoltado com má arbitragem, mandar aue sel1S at'etas

"baixem o pau", porque o adversário "estava bll,ixando o

san'afo".
/ .

N<J fmnl, ficaram os dois dh'i�entes . fora �e s�us lo·

cai.s de trah� lho, o Armando "'ec�beu 8"a t�xa com um�,

má a.i'bitrar,em, embora não tenha da<1o ('o"lfi'nça a diri·

gentes. Per.S;::lmto eu:' Por que pão pf'dem errar Dnssos ár

bitros, que não têm o carta� de ATmf'ndo Marques não

ganham como ele, nilo são protedd�s por rá�io, TVs e

jornais? E <' i!;f�rcnça das ga:rimtias po1i�iais? Um, tem
tudo, outro nada!

.

f��eracãc �tiética
�'

MOVIMENTO FINANCEiR()
.

. \
.. ,'

EXERCICIO
"

Saldo do, exercício án teríor ..... (1963) ...... .
,

.

/ RECEIT"l).

Mensalidades e taxas ."""" , , , , " ors 7.700,00
Auxílio Conf. 'Bras. Voleibol ." .. ",.,.. Crs 150.000,01}
Auxílio Bras, de Basquetebol .. ,.,' .... Cr$ 500.000,CO
Auxílio Conselho Reg. de Desportos " Cr$ 1.550.000,90
Auxilias Diversos ."", .'"":""",, .. ,,'. Cr:!!; 2.400,OQ
Contas Correntes ",."".".'."""", Cr$ 22:�8L70

DESPESAS

Telefone, portes e Telegramas "",.' .. " Cr$ '40.963,4'1
Despesas Diversas ., .. ,., .. ,.', ... '"" ÇrS 179.331;00
Contas Correntes ",."

"".'.,.,." Cr$. 3.000,00
Despesas Carnneonatos Estaduais, ."" ... " Cr$ 9.561l,OO
Prêmios e T f féus ""."""""""", Cr$ 65.880,ÜO

Material Esportivo ".,., . .'"" ,_. : , , , . : " Cr$ 62.230,00

Desp. Campo Bras. Tênis' de Mesa Cr$ 100.000,00
Material Expediente .. , ... ,."""""", CrS 26.707,60
Desp. Campo Bras. Bàsquetebol "",.', CrS 393.420,00

Conservação Estádio ,Sta., Catarina ".", Cr$ 67.357,\'0

Desp. Campo Bras.' Voleibol ;."""",. 01'$ 1.224.811 ,7-3
Empréstimos (Pgto) "".""':,.:"",, Cr$ 19.0?.7,OJ '

Banco Inca (depósito) _ , ,�. , ._.�-� ,_� "_�,,:� .'

>

6sf 37.62\i,W '-

Saldo para o exercIdo de 1965 "":,,, ", , , < , ' , • , , •

.

Florianópolis, 5 ele janeIro de 1965.

Ody Varella Pl'esidente ,

Nazareno, J. Lisbo]l. ��. TC!)Qul'eiro

NpTA OFlClt\.L NQ. 03/65

os

RESOJ'"uçnFS: Tomadas €l�;' rellnião ordinátia

realizado no ',( a 23 de Marçc ele 1965. ,

• EKPE.DIE�'fE: Foram recebidos os segllintes an

cios; Ofício s/UGl. datado de 19,de Março pr-óximo pa�

sado do Deputado Dib Cherem, oficio no. OS3/-65 do

Clube do Cupido, ofício no. 3/65 do Figueirense Fute

bol Clube, Ofício s/no. da Federacão Paulista de VQ

leyball, Circular no. 29/65 da C�I':fl'!deração Brasil.cira

de Desportos e Circular no. 26/65 da C.B.D. Oficio �}o

Clube Atlético Catarinense cumunic::j,ndo l:!- nova dtie

toria. Ofíeio no, 099/65 da Feçleração Maranhense ue

Desportes e Bo�etim, OfIciál no. 2/65 da Lig� Atlétka

Norte' Catarinense.
. ,ASSEMBLEIA GERAL: Na assembléia g'çral l'eq:l

zada no dia 19 do corrente, foram eleitos os segui(l�es

desportistas:
Presidente - Ody,Varella
Vice Presiderte, - Lenio Machado

Conselho Fi�ca'l - João Luiz GGnzag�,

A:yrton Salgado
Antônio Alves

ATOS DA· PRESIDÊNCIA: Nomear os desportista�
abaixo para comporem a diretoria desta Federação:

Dr, Nilton Pereira - 10.· Secretárfo
Sr. Hamilton Platt - 2q. Secretário
:8:1'. Nazareno Jesus Lisboa - 10. Tesoureiro

Sr. Moracy Gomes - 20. Tesoureiro

Sr. Enio. Selva Gentil .:_ Diretor de Patrimônio

CONSELHO TECNICO DE TENIS 'pE MESA: Con

ceder inscrição ao Clube do Cupido para di,sputal' o �()t

neio aberto Dr. Saul' de Oliveira.

ALVARA DE FUNCIONAMENTO: Alertar 'os filia

dos que o prazo para requerer o respectivo Alvará de

funcionàmento t�rminará a 31 do corn:nte.

Florianóp.olis, 23 de Març.o de 1965

Ody Varella - Presidente

Torneio de Caça Submarina em

homenagem à Marinha
O l° Torneio de Caça

Submarina que está' ;,mco
efetuado nesta Capital �a

tarinense, será em hOMe

nagem a Marinha de Quer
ra do Brasil na pessoa. do
sr. contra almirante Aureo

Dantas Tor:x:es.

'""' :.

Or$

o Riachúel'o em Grande. Atividade
Visando a Inter'nacional

te riachuelino soHc-Itou, p·jr
empréstimo aos pl'e8lidell
tes do Martinelli e A1C!')

Luz, os seus barcos, cas:)

haja necessicacle de algum
cJ,ube vis9:ndo vir .sem, os
seus bl?"r�'cs, Imediatamen
te o Ma.jor Ary Mesquih co

o Sr, Narbal Villela ,L)uz(:;
ram 'a frota dos seus 'clu

.bes $e disposição do Hiae'iu

e'o, gesto 'êst.e que c�l:JLl

simpàticamente entre' as
amantes do esporte �eT!::í:::
tico local. Bonita i:lt.ilude

'dos presidentes do Altio 8

MartinelIi que só m2recem

elogios ..O C. Riachue'.o f,,�z
um convite todo �sperial
ao CIube de Fegata,s do

Flamengo, que im:eúiat�
mente colocon-se à di1lpusi
ção dos Riachuelinos para
maior brilhantismo do seu·

Jubileu de Ouro. Re3..;�veu
a diretoria dó clube :nar

car pata 30 de Maio a

grandiosa festa do seu ju
bileu de Ouro. Roberto MuI
l.er garantiu que j,á estão

.

!lendo adquiridas meil ... ·!'as
e diversas taças que s�:ão
oferecidas por e�po'('tista3
da capital aos clubes ven

cedores na regata! E' }.m

,sarnento e qu�si Que have'

rã uma grandiosa re'Y,a:ta
pela manhã, sendo 1ue, se,

rá oferecido um jantar ('ou
churrascada) aos clu':ps ,ti
sitantes e à noite um b'll
le
\
no Lira TêIus Clul)e, ')

casiãp ·em que serãp en

tregues os trofeus aos clu

bes venceciores. Espera Ro

berto Muller que o público
esportiv.o da capital cola:
bore com o leu clube cara
maior' brilhantISmo 1!l.S
festivi-lades. Da minh:l. par
te pod�rá contar conl o a

pôio que sempre dei às cau

sas do remo e 'aclui esta

rei à sua· disposição para

(:C'me1amar, 'por intel'U1édic

�êste jorn�l, a todGS os' es
'P®'tistas J>a4"a ;pr�stigiar
esta grandiosa festa do te ano, devido ao número

alviceleste ...
" '<}': .' elevado de particip8.r;t'c;s

Ecréveu: Ab�lardo
Abra�lam

Estive 'domingo último
nos galpões' do C.N. ['1,ta

chuelo," ll,a Rita Maria. Fi-

quel surpreso e ao mesmo

tempo' satisfeito pelo mo

vimento que encontr�i en

tre diretores e rema.dores

naquela. nianhã nubla��a, ()

que não ÍIhpediu àqut?!:t Ta
paziada de' càírfentfll' cl'ã
gua em diversos tipos ��e

barcos; elando uma Jemons

tração clara' de que o, Ri

achuelo efetivamente ruma

para a's próximas pug.nas
náuticas com Q mesmo en

tusiasmo de quando parti-
,

cipou do último Campeona
to 'Catarinense de Remo'
-em que se sagrou (para a

maioria) campeão. Com'er
seí demoradamente com o

amigo Roberto Muller,' um
dos maiores e mai8 antigos
diretores do �lube, e ,que
ainda hoje presta lnestiJr.l.à
veis serviços' ao clube �zul
e branco. Disse-me inicial-
menté o d�tacado cUretpr
riachuelino que o seu -clu
be espera fazer uma rega
ta no seu Jubileu de Ouro

.que marcará época em San
ta Catarina. OS riachueli
nos já expediram convites
para a Federação Urugv,aia
de �mo, Federação .:le Re

J .' mo da Argentina, Clube
, de Regatas Vasco da Ga

ma, Botafogo de Ft1tebo! •

e' Regatas, Clube Náw.i�o
União de Põrto Alegre, ,AI
mirante Barroso tambe.n
de Pôrto Alegre, Spórt Co�
rlnttall6 Paulista �Sec�ã.o
,de a�). f}lube Náut,ico
Floresta, de São Paulo, e

todos os clubes miutícos
de Santa cátal'ina. Infor

iJ,n,'Ou:, também, que houve
diaS �trá;s, uma reumal}

de �iretDres dos clubes da

capi�l a cOnvite do .,r�si
dent� �o C.F.. Riacl:melo,
Dr, Ce!lso Ramos Fí'ibo.

Naql}ela reunJão o prestr'ten

PAULO lVIA€HADO'
';.:'

. COLABORADORES ESP IAl

,c

\. "--,-...,-_.--�, -�-_._---

nicipal estará sendo home

nageado pela diretoria. da
Federação Catarinense de

Caça Submarina,
.

por t�r.
sido um dos aficciom�d'..1s
do, esporte do mergulho.
O torneiQ terminará hl:)�

je, com uma peixadà ÍJo Ll
. Também o p' efeito mu- ra: 'Pênis Clube às 20 horas

�.··I·� \.·.".>il !

�__���.���,.).' ;><' 1::C: )'::i:'f j ,:.);.:i$:��iq��L.;: ;;_�;"':'i��\,;:i�i�Bii�i'ú;�:b�j�:���::i;.�,:i_�l�;�;�:.��_iS::.s�,t'::

Estarão preliando, 'à tar

de,pel.o TORNEIO AMIZA
DE E DISCIPLINA, as va

�osas agremiações do
América F.C. último . eo1o
cada e dQ Flamengo E.C.

lideI' invicto.
o encontro deverá a�ra

dará ao público que com;'

parece:c aquela . Praça. de

Esportes em Barreims,
pois o América espera re-

.---------------------�--

cuperar-se do último r� 7§S
sofrido frente ao Osvaljo
Oruz por 4 tentos a O, en
quanto que o Flame11go
que ',;",,-em fazendo ótima

campanha no TAn eS�l:á
lutando, e muito para ven

cer seu adversário que j "ga
ri com fatore�: .campo e

torcida.
Ha?-et:á p!'.elimifla,r en

tre os conjuntos secun-
dários das mesmas <3Qui-

,..

pes,

l!f.VJRY BORGE� - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

\ COLABORADORES

�.utJO, INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ

RUI LOBO - MILTON F. A'VILA - URILnO LISBO

4BELARDO ABRAHM\>i

--_ ........_----_.,....,-- ...._--:-.__ ...

ATITUDES FIRMES

/

óra senhores. não existe árbitro que não c�meta

êrros, e às vc:<:es graves.
Penitencio·me com Arma,ndo Marques" c"m Euná'1io,

F,rederic.o; Wilson, Romu3,!(lQ' ou qualquer oub·.o pois ,só

quem já foi juiz sahí' qne 1']."0 pode aconter,e� em fra·

ções de s�gundos, um ('f'� '''''-r.. Uma má colocl'lção ou l'Ité

mesmo uma simples bon:"at:1e dI) árbitrio pode pôr tudo

a perder.

Hoje o 2 ..Jôgo S'anfos x Pen�roL pe�a
Tac;� UberfadQres da A,n1prÃfa

Pela" Taça Libertadores

da América, Santos e Pena·

rpl foram adversários, quino
ta-feira, no Pacaembú, ten

:do o final da porfi;:l acuo

sado cinco téntos para o

quadro nacional e quatro
para o, campeão uruguaio
que chegou a estai' perden
do por '5x2.

Hoje, em Montevidéu. se

rá disputado o segundo
jôgo, bastando .<:l0 Santos

um empate para obter a

classificação pàra as fi

nais do certame que apon
tará o Campeão sulameri
cano interclubes e finlllista
da Mundial.

Não haverá Torneio �nido
. êsfe ano

Salonista

Resolveu a diretoria àa

Federação Catarinense de

Fute.bol de Salão, deixar

�e realizar o Tornenio Ini
cio de' futebol de salãó dês

em número de 11.

Assim, o. campeonato se

rá iniciado em principws
de abrn, com rodadas d1l
pIas em turno de classif�..

cação,

• !t,_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a I
fecrelário Har Idn Federneirês presta declarações sôbre a impDrtante visita
Conforme notícíamos. em . Afirmou mal� adiante o

' .

110::'",,;, u; •..ma eçuçao, che- 'engenheiN HaTeldo PeJer-
\

gara na manhã' de 1103 e 9. neíras, ter declarado o 1\lli
Jolnville, atendendo convi-

'

nistro da Viação \jue, 'na
te do Governador Celso Ra

.

possibilidade de conseguir
mos, o Ministro da Via�ao um maior auxílio da Al!an
e Obras Públícas, Mare·�hal, ça para o Progresso, as

J:uarez Távora, obras da BR-59 seriam at.-
Juntamente com o Chefe va ras, com a destínacao de

do Poder Executivo, que irá maiores reéursos para a

recebe-lo naquela cidade do sua conclusão.
. \

norte catarínense, o Minis-
tro Juarez Távora, que vi
rá acompanha .'0 de dlver
sos engenheiros do Depar
tarnento Nacional' de Es
tradas de, ROda'gem, tará
uma viagem de, inspeção

) da DR-59, no trecho JOl!1-:
ville - Itajaí-Floríanópolís,
Sôbre. as finalidades bá

sicas e principais :la visH,=t
do Marechal Juarez r.1.'.'O
ra ao nosso Estado,· o ;3e,�re
tárío Haroldo Pe erne.ra
da viação de" Obras Púb,

C3.$, declarou à reportagem
ser de uma ímportãncíá
para Santa Catarina, p.)�s,
com a verificação "in loco"

do esta:o em que se en

contra a BR-59, aquela an

toridade sentirá ser plena
mente procedente o anseo

dos catarínenses- em. ver

concluida aque'a ímportan
te rodovia federaL

APlLICAÇ.íH) DE VERil.tS

, p.rosseguindo em' suas

Jec arações, afirmou o lie
cret�rio Hai'oido Pederrl':"
ras. que, "na entre"li j:f1,
maL tica recentemente COlLl

o Ministro da Viação e

Obras públi.cas em Cunti-.
ba, ocasião em' que for:o .'
lou 'em rOllle. do Gover'1(l
dor Celw 'Ramos, o convi

teV'::a:'3 .Que .a:1llÍ'h" a"t,Jr;-'
,�ar:e vi ít::,sse �a"ta Caia-.

!'.'Ta, o Ma.,.eêhal
'

Juarez
Távora IPformou que, no

�crre'" tE' 2xerc:c'0 'Frja dis
W" i(a uma verba de Cr$

13 C( fíU('(\ rara '1 BR '53,
'SÜJ "o flrevista '\ pavi
·�,,"'::.;('§o do trecho JOD1-
ville-Ita'aí, a imp"antação
do trecho Itajaí-3iguaçú
e o prosseguimento das

construções das pontes sô
bre os rios Tijucas e Cai
aJ1dnba, al·óm das obras d�

lmp!8pta"âo do· trecho 1"10

rianópoEs� Tôrres,

AUMENTO. DE VERBAS

Presidente da COBAl em Florianópolis:
General: vem estudar ln Loco as possibilidade

::�::::�:ç:e- da aquisição de excedentes da safra cetarinens
tã:Plo da. Viaç&.Q e Obras Atendendo eonvíte (1;) tos ligados ao abastecí- ------...

\
------------.....;..�-

Públicas que de 9,CÔr.�c Delegado da SUNAB em mento.
com o novo Plano ;�od .santa Catarina 'Dr. 03\'f�- Ontem ó General .mante
rio Fedeml a ER-59 pa, a,- do Meira, encontra-se em ve 'encontro com autorída ..
rá a denomínar-se DR-tOl. Florianópolis o General des, técnicos e com a .m
rodoví; cp.:! pereorreri tf)';' Carlos Castro Torres, pre- prensa, oportunidade em

do o Útoral do Br< 'iI, vín- sídcnte da COBAL - Com- que proferiu longa palascra
do de Natal até Tôrrl's; panhía Brasilei.ra de Ali- a respeito do Plano Naeio
passando pelo Rio de J:....- mentes. nal de Abastecimento e {iz,s
neíro, Vitória, .Santos, Pa- O General vem a Santa Atividades da COBAL.
ranaguá e Florianopolis.

.

Catarina estudar "in loco" !

•
. as possibilida.des de aqulsí- A reunião reahzada n')

RODOVIAS ESTADUAIS ção dos excedentes 'da sa- CETRE, compareceram al-
rra de batata e arroz c.rta-. tas autortrlades e numer »

rínense. sos técnícos, destacanr'o
Em FIorianóp01is o Oe- 'se a presença do Governa

neral Castro Torres, anós "'ar Ce'so Ramos, Secr::t.í
empossar o Dr, Osvaldo rio da Agricultura, D�p.
Meira no cargo de Delega-, "A�'o ''O'�r,.etti;, t'rof's:'t)�·
elo r'a COBAL em sa-na Alcides Abreu,

.

presítente
oc+ar'na. esteve no Palá- eln "Qn�: 'P"o�essor ,N"ls,')'1
rIo +a Ao'ror>nmica onde Abreu. Chefe da Casa Cl- Sa"'tos, do Va'e do Itajai;
foi r=c=bírto em audíê-icía "lJ' l?,.(".fo�sor li''''rn.1,:lo durante os t·rabaJhos·· da.

D?JO G-o"pr""anor c-lso .�:"a-· lI,1''''''''.(''nNps no 1\"'a'+;+os, As- r('m'·".�;;f) t'prrna'np:lte
"

n�

mos, debatenro CO!1l o· Che sp�sor r'l,... 'PT.L\'1I./I'w.n· 'no A,ss"!Y1bléia Leg:islath'a, en

'0
I·

."

() Bvocuti"vo assu"tos .w'l,....,,,� n.,1., ",}"..l 1'); ."�nr Ctlmi"'hou 'rpollorim<""'to so-

krns. e que o G07êr"'o do "n"tl"'r� .<>0 !lrob'ema 1)3 T';.�a�co;ró ,rIa Cp'e�c a.n�1 l'n't<l�n" R ,..."�"t't"I,,E,') d"
� t d acaba d t � r d � d .I'! • L ..."I' J_ t -, � "Yn�. �nYV\;�,�,,,!in 'D�""l':n·YlQ,,;. ..,t'�;o. a o e �on ra d "xce . en lJes a "sa!ra ca ,'l.- np ,.o�rn<·"nra'" p!' . ntl. ílTI- ..

a pavhnen'tação de mais '''�''-se: bem assi'n assg, prersa falada e es·�rita,. Fvtorr><I no !,pnt.1no. de rt-

40 kms, entre �io :"<Tegrinho C�"'n;""�::lr e a.f".o ..,.".'q ....har '.,

e Mafra, pecHLrocl aincl'l �iB.;;;Uj"$WjWii MM'••- .·W&_i 1'1"r;..,i�h-" ,T"<I""7. 'T'<'i "I'''a 1'1?

que foi tamb?m ;�c 't."a 'a "I;), sua visita à SAnta Catari-
a co�struç.i:io do' k�,�:)cí f" f' M'

·

t
. , r>::t "'�1"<I ;1"'�no,,;o"'ar HCI

C::smno Alegrp-Pira'b<:ir[\,ba
\

ton �cmos' no' m's ro "f'''''''''� f",nt>,..,·s pm nosso

e 'qve os tra',a1hrs ,� pa-
'C'".n-'" ";"�"",nn�rt,,_!,o

vimf"'taç§o do tncho .Tain
v!.lle-f:.1o Fr!'\."'c'sC0 .,Jl"H'

s2gueffi em ritm:) ;::·ce:c::r<J.
:.� 0,c:;'�-a�' 00 !-1re�:r!�l'a a . li

".1US;;(O :�a r�'er' '�a �o::lu·,'lJ.

. Com respeito ao descri

voêvímento do programa
do Govêrno do Estado, no

setor da Viação e Obras
. Públicas, afirmou a seere
tárío Harol �o Pe-:lerneiJ:as
que 'na rodovia SC-21, que

liga o pôr to de São Fran
c.scc a Mafra, já se e�:..
contra asfaltado ::J trecho
'Campo A'egre-Rio Negri-'
nho Duma exte:nsao de :::0

' ... nn"r"�t", a�n

S'::'h"", fi r"elo,!'''. �r;-:2;3'
(l.t;a.'a.í-Gn,ritiba:os), in-
formou o Secretário" da
Viação que o GO',êl:no C';i
so Ramos. vem ";<;pensar.
do grand!l intedsse em

su.a conclusão, €-:1.;)>,(1(1 fô
ria ela completam'cnte lm

pla.1"'tada e já cO'ltrar,alJs'
os serviços de 'pavime'1G<'l
ção do trecho . Blume:l::,n
Rio do SuL

LENÇÓIS SANTTSTA - TOALIIAS -
COLCHAS

FA0UETROS E PORCEIJANAS
"-.("f''P fTM'PR!\ FM 15 l\'lF.NSAIJDAD��S

NO "l?,EFÕRÇO DOS ENXOVAIS"
DE A MODELAR!

An�varsa(o da Revoluç'ã'O
EM CONJUNTO, AUTOPIDADES ESTADUAIS, :MU

NICIPAIS E MILITARES,. E;t&BORARAM O SEGUINTE
PROGRAMA COMEMORATIVO À PASSAGEM. DO to
ANIVERSfi�IO DA REVOLUÇÃO:
Dia 31 de Março de 1965.
9,00 Horas: Hasteamento do Pavilhão Naci'Jnal,' pelo

Exmo, Sr. Governador do Estado,
Leitura da Or:'em do Dia pelo Exrro. Sr.
Almirante COlTandante do 5° Distrito Na,
vál. Missa., Can,pg,l.

10,00 Horas:' Desfile Militar, em h"menage'n as Antori:�a
des em frente ao Pa!á:-io do Govero.

12,30 "Horas: Palest.ra do Gal. vieira da Rosa, Pre�ide"'te
da Associa<'ã'> Ca�arne"sê dos' MU'1icÍpios,
por Uma cadeia de rádios.

15,00 Horas: Sessão soÍ'ene da Assembléia LegislatiV!j..
18,00 Horas: Arrirmento do Pavilhão Nacional, por . utn

Destacamento Misto.
18,30 Horas: Palestra do Pr�f, Ferreira Lima. JY'a"'''i�i�o
\ Reitor da Univp�idarle de Santa Catari:la,

por uma cadeia de rádios. :

20,.00 Horas: Fetreta da B",fida da Policia Militar no Jar-"

dim, Oliveira"BelO.
"

20,00 Horas: �p",,;;,,' T"c:n ...('i?l da Câmara de Ve�e�do-es
de Floria�6Pblis.

PErHdo Sodài Democ'ratko
í,:;

� � ., - ,. <t

• � f"t.'
"

..
: :.�.r n 'F·� nH)n�,

, \

EDITAL DE CONVO�AÇ '"O

() i1ustl'e Ministro da Viação. e Ohns P'ú Hcas, Mal ..
JUHrez Tivo;ra. desde esta manllã se en 'ont:ra em terras de

Santa CLta:rÍn8, tratando de assunt-s administ:rJ.avos re·

',:.rf;A1tes à hnport?nte P;,:sta de que é titular. l'l':'ais esp�c1fi.
.mente, a convite do governador ceso �'am-ll, o c I;lbe

'ii�10 h 'roem púlJilc,) vem trata.r da c�nclusão das 1)bras ('a

-;)J·Hll (ex·BR-59), cuja importância vital para: o n �Sso Es

';."do não é desc()nh�cida dos 'Ól"gã:s de ad"ninistração
·federal.

Cabe - ao l'egi"trár o auspicioso fato - consignar cer·'
tos fatos, para que o ilustre Visitante possa 1e';'ar consigo
algW"ls sahsiu3,Gs que, por certo, ·irão pesar consirl,eràvel�
mente, quanto à urgêncla das medidas que visem ca entre

g'a ao .t,ráfego daquela rodovia, no mais curto prazo pos
sivel.

De início, o nosso crédito de confiança h'restr�t), cer·
tos de que essa visita sighlricará, realnÍente, a certllza .de

.

que êsse lH'ublema - que tem solüção' a ,se arr star por

quase 5, lu�t,t'O\\ 0"1: ��;����I,sW�á resolvido a cóntenb. O

lll!erêsse que' (l�índn�tr�','o'�w.stro .Juarez Távora, procu
rando se ideritificar éoin O" à��nto "in loco", já representa
quando menos o desejo de traçar diretrizes objetivas que
"enh:tm 'a passibmtar uma IJ,tuação m is e"ic'm:te e ime·

; ;" :ie sua Pasta, para ,a reafu:àção da obra qlÍe �ossa po
FuIação exige como reivindicação das mais justas.

N<l1�uem <lescunhece a pl!rticipação ponderável de

Santa Ca.tarina, no carreamento de l'eCUlSOS financeiros

p:-nl a União. As estatísticas estão a afirmar, com o arg"u·
menta ilTespondivel dos números, o quanto nosso Es�a:io
tem, arreoadado, colocando-o em posição destaéada dentre
as demais unidades da Federação.

O fato, entretanto, embora elo (lUente, não tem mereci
do a Jus'Ía retribuição da parte dos poderes fe�el'ais. Santa

Catarina, 1101' isso se vê relegada a plano infcriJr na dis

tdhuição de beneficies federais. Como se fôra uma entea
da indesejável que .apenas se prestasse ao p,apel de arr003-

',�..,'I" p "�-';".r as disponibilidades e recurso� "Lnance_r.:·s
do padrasto.

lUlas, atl.'áS, por exemplo, () Gal. Jnâo B<ttista Tu:' ino,
§'Í:Rl'e,'.i.nÍ!�n;Jente da Fronteira Sud1este, em nossa capital,
tr;Jzia um fo:tô - que no .seu' entender era'sumamente i�
justl:l'icável - que bem confinna" êsse estado de coisas.

Jlomentava aquele bomem públieo, do- desnivel o'>servado
na distribuição das verbas para' os Estad" s jurisdicion'ldos
pela faixa da fronteira sudoeste. Senãó vejamos: enquanto
:,ue o Rio'Grande do SuÍ- é ·beneficiádo. com' 40%, Paraná

"

m 20%, Mato Grosso �om 24%, S'l,nh Cat,:,.rin'\ "ont�·" a'1e
U".SI cem 16% da verba consignada par� aque�e órgão fe1&
_'aI. A desproporção, injusta so� todos os pontos de Vista,
entretanto se repete com uma frequência irritante em to

(1)s QS setores de atividades, deixando chro que o nosso

Esb.do 'permanentemente 'se enc"ntra em posição 'de in·
feri�ri�ade no reeel)imento de 1-enefíd�s da U....;âo.

A BR·IOl, (ex·BR-59) é outro exemplo gritl>nte do des"
.

Cf!SD com que tem sido atendido o nosso Est"do. De"de a

data em que se 'iniciaram suas obras, a constante falta de
reCllfS')S para sua' implantação'

.

ou pavintenta-ção' se faz
sentir. E com tal intensidade e' frequência, que já lá se vãl)
�",.is de' 20 anos, sem que este.la concluida. O ht ... , de 'ão
!>'dt�nte e inccri�ebivel, .lá se transf<'rma em' lenrla. E O'

rlescl'édit'1 de nfissa �ente, se acentúa' mais e mais, em de-

trim�nto do poder federal.
.

A visita do lUa!: Juarez Tav()ra, porém, nos ebe"'a co·

Síntese' Político.Adminis·trativa

"

o proj�io' �nviadõ pOlIo
Prefeito Municipal, conce"",

Em companhia do gover.:.. denrlo desconto de 75% Stj{"
nanor vt:.lso ,l:l,amos, vit- bl'c o impõsto' predial 'par
JUU lla/niaHha u� noje .

(J. viuvas p�nsionistas que" ná
ra a cida.de de JoinvÍlle o ' aufiram outros rendhncu
preefito VleIra oa ito la, tos além �da pensão, conti
com a finalidade de pal'i,i- nua aiildá" na <;âmara: Mú
cIpar na recep6ão ao ,.l- nicipal. �rtanto, o ref�ri-
niFtro da Viaç��, Mar (lo benefteio, de'!ende ún�
Juarez Távora. �( ca e eielüsivamente da

" atf\">,ção "dos Senhores \Tc,:,
�sfprfls f�derais' o· qU3;l�·�O,., " '. i' !

""7 """'" �fefeito Viéira � ga ,

.

f! X'Ja. readores.
" .

reprl'senta a 'PR-'''fI 1)�'rft�' H O,:.Rt()jeto que refor.inl1- sa enviou proje.to;:,d.·�!. 'lei a i':.,�.·''', .,).� "'.'\ ;'ila·!..H �' \ "",/;' ," • " 1''''' .

'I""
o "'espnvo'vhlwnto dê. f,(ipaf, �a: a$d1ases do rioncurw. câma,ra Muni�1p�. i'ctécla-: '�1�"l\

'

'-":'q,
a reoií'ío .litorânea dê 5:1.n",· ��Seu ': 'talão Vale. Um Mi- rando de. utilidade pÍj.oh.''1 ' íMPôs�O. PREDIAL
ta Catarina, que há lon- lhão",' tramitanno 11a A:;.- "CaIxa de Esm6IM aÓ'S"lp.- ''-Face: ;dtf"que dispõe o a:.:
gos a"'os vem '�s�lpra"'rlo sembláia Legislatwa,' en- ,dtg�ntes de Florianópo1is� tigo 36,. ·ela lei (Plad'3m),.

a"'."iosa,mente :neh: real;I!a-- contra-se na Comissã.o de lJ.l�tltUlÇão' fundada no dIa, ficaram isentas do pa p
ção n"1. imporlante obra. Co"'st.ituição, Legislaçã.) e 25 de outubro de 19�7; mento do 1mpôsto "'!'cct ',i,
rodoviária, Jl1stiça, para receber p!1.- quando então chefe de L),,'- mais as seguiútes pess,\),!�;

Hcia o at.ual desemba:?1.- Marcos Manoel Cordeiro
dor dr, João Medeiros J i� Alfredo Marques
lho, 'Para dai' uma idéia (ia 1180n Wilma!' ROdrigu �s

coo,peração ela referiria J{)ão Marques Tri'lu

Foi encerrada, na As

sembléía Leg.slatíva do Es

tado a discussão sôbre a

mensagem governameni al
que concede honorários aos

advogados que tuncíona
rem como defensores dati
vos e assistentes judiciá
dos. Re'atoU o pror eto o

líder pesse=ísta Nelson Pe

drírri, aoresentando parec-r
• favorávelo

.
O dep, Abel Ávila

nn ..... � .. r�'�� o rl�. t(i:. ·_',::V\P�a.r1.::t
T"'"T"'!I t:::o· A l"""'l"""""Ic:;t"I�n ,.:a'f)

.

......n .,..1<:,\...,.., c-- ... +<:l.... Y\ .... (;'�a,3.:c:o.f-t3 "l,_

.'l-�.n;n��

,... .... .;-�4-' ....... 1\".,.... ......... "',...1::' .• ;\�'1i �vi
,� rl.("!'" 0.,. ;'J_,...� locrr", 'f ,,�;7.

,

T'�,., .. _,..l-.'; (T"\'Y""\("')

('0 .......,)

T ,...1 ... ("\ (n'T'T"':I)

Jota

Visa o cloul.ltado 'rel) 1.'!

rente e seus pal'es um con

tato" )Yll'l'S n'rotn """"1 o

S1", Mir>lstro da Via,.iio, a

fi,." de fazerem �entir' às

na hihllna da Assemb1é:·:),
,l.pO"slati1ra .. 0 'líner da b�n
C::lna elo Psn. sr, Nelson
Ferlrí"i. rp.fp.rin-sf> à O'[)i"D.O

: do Q'()17êrno fp"'l'ral. enl fa ..

vor, das eleições di,retas, em

O parlamentar congratu
em-se. com o . Presidente Lia

República por decidir-se

pela
.

observância do calen
dário eleitoral do país,
/ Círculos representativos
do Município de Barra
Velha emprestam 'seu decí- .

dido apôio à campanha
,"SANTA CATARINA PRE- ---...;_--------------�-....,.-

CISA DA BR-59". Me�no-
tial di'ri�'do às autorída-

I des responsáveis, no, âmbí-
.

to fe"'eni.l, canclama- ao

término' daquela rodovia,
de Iígação das Capitais do
Extremo-'SuI.

outubro do corrente ano.

(los

.L
Nos últimos dias do ·-::or-

rente mês, estará em Bra
sília o Sect'et9.rio na Edu
cacão e Cultura, Sr. Latl-

. ro Locks.

Tomará parte no con-'
gre�so nacional que eXfl.l'm-

'

nará questi'ies (lo ensino.
vist.a" sob O â"guJo de in
teresse do país,
O conclave· ôbietiva a

!:"nt'nrração de esfo'l"ços
comuns,

Conforme noticiamos,
realiza-se dia 8 de abril a.

con'corrência pública no

PLAMEG, para execucão
das obras ele infra-estru
tura no aeropôrto de" La
ges, eln consonância co:u o

-termo de c�nvênio entre o

Esta"'o de Santa Catarina
e Ministério da' Aeron;:i.nti
ca, através de sua 5a. 7:>
na Aérea,

recer,

De 011tra parte, est�o na

Comissão de Erlucação os

pro!t>t.os, de origem gover
l'amental. instit·uindo ·os
Oin';slni' W."taduais de Talo
e Bom. Retiro.

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

Bn�venturà [ODeS Pfnto
Notícias de Lages 110S

trazem a infolrmaç.ão de

que em dias desta se,TIz,

na,
. faleceu naquela cida

de, o sephor Boaventúra
Lopes Pinto de

.
Arru "'a,

abastado . fazendeiro de

São Joaquim, pessôa larg'a
mente conhecida naqllela
região, como "seu Lopes".
O extinto, que era pai do

dr, Joaquim, Pinto de -AI-
.

ruda, Diretor do Departa
mento de Saúde PÚblka, e

do fazendeiro Raul Pinto'
de Arruda, Q"esidente em

São Joaquim, era um 6ran-

de Arruda
de estudioso dos problemas
ce nosso Estado, tendo ti

.

elo marcante e decisiv'l. a

tuação política no 'distrito
de Urupema,
A notícia de seu /pa<;sa

mcnto aos 93 anos de jda

de, causou profunda cons

ternacão
.

nos meios sociais
e políticos de Lages 3 São

.

JoaquilU.

A família enlutada, ila

pessôa do dr, Joaquim -P;l1
,

.

to de Arruda, cons!.gnam,)s
o nosso pezar pelo inf'1us
to acontecimento.

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

o "MS '''1';:0 ()U"'" DE· 'UP �

Floríanépolís, (Domingo), 28 de Março de 1965

n 'PA'RTIDO snCTAL D'E� -O�R "TICO - Dir' tó '1') R�-

11Q,r\n1 de r.:;[l"1�8 C2tari.na - p"r "s U p"rs"clet'\te em ''''xe '

cíClo, infrf.'·assinad"', c'\e·"idamente �ut-ri ado pe'os Jo::;·tat'l-
.

tos do Partidn CQNVOCA os m�mbros do m�sm') Di1'?tório,
PIVa. 'um" re"�nião nesta C�pit�l, na séde pg,·ttdária, no dIa

2 de abril p, 'vi.'1dourO", as: 20,00 h::;r2.s, para tra�ar da se

guinte "O:dem elo Dia.":

1 - O;r2'ianiz[lçã.o de Diretór'os M·'nhT'a.'s d'" 't"a",tido; ,

TT _'"
r ��, �.'·c"r'·-� (�" ]'"'t.""',S"·se par

..···da'·:'l·O \.
'. ".:'.'�" L ....... , .. _-' �,� __ ........ ' �.' ...... L •.•

FIO!i:.lni5poIJ"S, 21'; 0P, març" de i�()"',·
:"x." �

�

.

,i.dm'haJ. l{amú,s !la Silva
,

Presidente em eXel'cíClO, po Diie�óriD RegiJllal
if'> h .. ,

{�;, v-:,"., _ ... j

rnnHA,nio� E�rnlares pm Rfn�nJ'p.
Serão fi"""'adns em B'lls- "m.édio e médio do u,.i""'eiro

o"e r:onVp.'1; ....s e"'�olarQs no e sequndo ckl'1s. Assi.na-l ....s
v.q)"r aurmcimado de .100 á o Secretário da Edur:a
milhões de cruzeiros, Vi- ção e Cultura, sr, Lauro
Sll.Jn à O'r.,t,'Ji('!ade no ensit'\o Locks, em sua próxima vi-

mo uma nova esperança. E, pelo oue pudemos ouvir junto
'em estabeJer:iment"s ua�U- sita ao "Bêrço' da Fiaç�o J' 'R' 'e"p'o'rl

.

r'
".,

U'Df" pi c' 'keculares; de níveis primário, c''l.tarinense'', fi::'-
-

'1 ohservadGres, essa esperança adquire matizes de rp.ali.-
�__ " _.�

� " ,

:;:�e:::�':: ::::.::ed::O:��: �: :!:�:� d: �!:a�e�ú:�� LINGERIE DR s.;nÁ E' "NYLON i�
.

.
.

'

..

'

:': . .

. .".'
tôrlas • c:om êsse n�oblema, qne.iá atingiu a mai�ri"lai!e. TOALHAS. ·.H RARIOS

'

Que assim seja, são os nossos votos. ConfieJ)1os, uois, DE ROSTO E Bi\NHO' _, GUARNIÇÕES 7,55 -:8,55 - 9,55 - 10,55 - 11,55...;.. 12,55 - 13,55:.- 14,55
.na ação do Ministro JU;lrez Távora. Tem"s motivlls para . 1555 1'655 1755 1 55 Ç' '. '

isso, l'ornue seus proJl6sitos são oS m".is �inceros e bones- DE, "5' l11iiiúto� antes de cada
\
bora completa. --. A NOTIC A

tos" EsnewTIos, contudo, ou�. hão fiouem 'lnen''-s na lição CAl\'IA F MV,SA. 'EM 15 MENSI\L1DADES? CERTA"

e.',,".1:.\..,,'.';;'."1., (�>js.I.etr:.'.s.· de �.o(�l.l.ill�nt".s,' Mas.' (1.ue se a,.Frme'" en1 "I''''''F'� Deo n"'s N
� s�, .... PARTI}> DOi DIA l° DE A·B····.[L

.'" "

•

,,12, , O.ll.1l, .' ..... El X Y,AI ' DE .tA" n.

}i" ,') �hl:'.lm��1, ��m m�wumas, em trab:llll!o, em pavirncntl1' - JUDIO ANh'A q�FIBAT.,])I"

;\,�,�.�:!�:��orQaij�j����::;l::,:::i;:;�<' Q' A lVIODELJ�li;k ,t{üi�g��t!;/;.�f�;'

RECOMPOR· SEU ENXOVAL?
}� FACIL E CUSTA l\'IUITO PO'QCO! .

"

"ROFÔRÇO DOS ENXOV1US" 'VF(".
A MODELAR - 15 PAGAMENTOS.

Convite aos' fiéis
Em nome do Governo Metr politano, apraz-me convidar

.

os Fiéis em geral a comparecerem à M'saa que será �le
,

brad� no Ad;o da Catedral, IVa. feira, 31 do corrente, as 9

horas da manhã, promovid'1 e com o comparecímen o das

altas Autoridades Civis, Militares e ECleSlast cas, fe:lerais,
estaduais e municipa�s, por' ocasiã.o do 1°. aniversário do

movimento histórico Cívico·cristão de lS64.

Florianópolis, 26 de Març::J de 19 5

(A) MOlls. :I<'rederico Hobold
.

Yigario Ger.al

\.. . ,,-

vVIAJOU\O PREFEI'I;O :
,V..l.bJ.HA DA .ft;OSP..

lnstitutiçao ao grave. '';>]',)'
bleUla social, o Pref'�l7,O

iVi.:iaiclpal, em sua Ule'lsa

gem, declarou. que a ih )s

ma 'distribuiu no ano PH;
sado, à 130 indigentes ,.:
'imnortância de Cr$ ."" ..

. 4f?2 550,00, abri'?ando 269.

pe.ssoas para pernoite.

José Francisco M:utÍl1i'
Venceslau Kin'zeski
Altino Januário da

ta

Alexandrino Lopes
Tomaz Duarte
Manoel> . Vargas· Net:J
Osni Simas
Amador GO'l'calves
'l;'enro Kinoski

'

Malvina I, da Silva
Severino Ron�ão Bento
AIf�edo Vítor de Araü'o

.

,

u5e

B�NEFICIO AS" VIUV\S
,\"l'T1)A

NA DF;Pv.ND1l','IIJ�IA D:\
CAMARA·

" .
\

.

A FARESC AGE OBJETIVAMENTE
Repercute, positivamente, p,'l.recer o assessor jarídico

no 'blterêssé da dasse rU'ral da, entidll.de '-
que lid'era o

a decisão da FA.l?,F,Sn; c()'m
'

associativismo, rurál.
o programa de diriarllização Inegavelmente, a FARESC
do associativismo rurai. No toma atitude que' reu�rcu
últímo, BOLETIM FARESb, te cOlno de açãQ .0bieU';a.
o referEmte ao mês de j.Qnei- Os C()lnentários positivds,
1'0 e. fevereiro dó ano" p.dr� quer a 'htitude:assumida }.Xl•.

"

rente, éonstam as associa- la 'FAImsé, 'é cer\a e vem',
ções 'rurais que for�m" e{n f�'lVor de,'evi.dentem�n
apontadas /como paradas'e' te,' org��ar. a. vida Rural
portanto sujeitas a Perãe- Catarinense.
rem o 'registro mediante o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




