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•• _*I1(.A5 �l'.)l·l'(l Á;',t�·, ati .� !:;),l' h•. ,,_
tUa ·1 (te atrril 'de um;:;

.

FJ'c.;n!(� Fria: .Neg';livo; Pressão �t�nllsfél'iea [Uédia: I '

1010.0 .1nJH1')WS;, I'emperatura MedIa: <l7,?'P Centígra- -

dos; Umídudc �(elali\':1 Média: 75.20(j'o;' Pluviosidade:
l

25 mrns: Negativo - 12,5 rnms: Negativo - Curnulus
- Stratus - Nevoeiro cumular' - Chuvas eSlJarS�I,S
e passageiras Tempo Médici: Estável passando u
bom.

o MAIS" AN.TlGO OrAmO DE SANTA CATARINA
, ',MRIANÓPOUS" (DOM�NGO-), 4 DE� DB IIU' - EDICJ,O DE JlOJ]!; .!"'"' I PA6INt\S

Castelo não Recua:I'

RIO, 3 (OE)' - "Em ma
téria ele eleições, . o 'Pl:esi
dente da Repúhlica so tem

dois pontos dos quais não

recua: Realização dê plei
tos diretos B,. exigência da
maioria absoluta em todas
as .eleíções .para chefia -de
executivos". Foram declara-

.

',{;ões feitas pelo' 'Ministro
I Milton Campôs 80 seguir
da Guanabara. para'Belo

.

H.ortzonte. ,

Por" outro ·ludo'. o presí
de�te da R�púb!ica vai en

víar mensagem 'ao 'Congres
so nos próximos dias .

pro

pondo a imediata' criação
do ministério da. Previdên
cia Social, desmembrada
do Ministério do Trabalho.

, IstQ .roí
,
o que íníormou es

ta noite alta fonte governa
mental. Disse· ainda que o

novo ,Ministério abrígarã
tôdos os serviços' de inte-

•

• .:

f
!

rêsse . dos ' tralJalhadol'es.

Serão imediatamente víncu

lados ao Ministério da Pre-.

vidência Social o IPASE, a

Legião Brasileira de Assis·.
têncía o SESI e o SESC.

Os serviços dos atuais Ins

titutos de ,Aposentadoria e

Pensões, SAPS e Samdu,
. serão integrados .ao nõvo
Ministério no prazo de um

ano.

lDspet�ria .toma me·
'dI as"' contra comér-

clandestino

J �
-- -- ._'� � 'iii!!!. lia ,-- ,

J tL,lIPSE DA PAZ '.

,
I A siüú,;:vJ íntcrnncioual se vai 1Ól'.IJaIHiu c'atb \1\7, ;
mais tcm;;:.. em fiace üo' -confli�o dCl>cnc;;':lca�l.{l 110 \. i('" :

J nan. Ucei)j:rc o mesmo, do plano \"C1'11Ie1110 (ii' a \ ,Hlt;'J I' ,
J C13llliUlsta das áreas sub íntluêncía e oríentação !k111u, I
r Cl";·l',,,,·· 'LI uue equivale dizer,' sub u thlnm!1) (ia illtk._. :1..'[ _ '.�.-.

�
1,'1...> 4,

peú{[;�.iH'Ll e da liberdadc.·
\

• P.1l li us �ovil'is, apostados ein escravizar n O;'!I'I1t(','
j es'!-t'mÜ'ildu as llnha� <ln lmpcriadisme l.o1aHÜirio ilS n,l' ,

ciíc:, ueü[(.'Jllais. «JS lnL;:ltlos. como as co'nclu:,lJ\'1'i apl'.I· .

j ;·.;<Ü,lS' l'll1 i:'HH'!1I-1'i.'�, h,t�Il'n;\d,)naü;' üe quI' IJ:Il'tidililP1 •.'
S i;i[O. it inrHn<.,iw (l.n \('.;Ílu I'SbtljSlllO n,il'.llcn. l'''I'J'''j''I.I:; J
$. de _lJ1I!)(.'1:·.- ,

'.

f,
,t,y �;:\it! I 1;{iJm, cum CHI';;! {··-U:1311 iipü:o. (.1ll{f'l·I)""ld�1

-I I, 'lS',cJ,jip \ 'i':'ís"j,l til) ll'11:t\.:Tn l ...rutscnev ... fh,n-it' () 1.,
'1��-;';�;:���l;.� �.:, i'it':���"(,I�.;<,�"'4nf,.!Í't'1��'".t '{i.!i o:,, �! li::'.'{- �,.,,,,;

lv"; -�·.".�p�{a:J -!;u.;. fJ nlal� _. {h.{elubn� a dt'HJ)'ed.L l�d L),t�

• gêdia �ia 1: .wgria e das asl:ril'HçÕCS Qstl'angllla 1as tia 11
,

. _ .).]emallha Oricntal, o IH'inciVio de autü.de,termimu;iio,
, CumbijjiJ.o CÜIH!Jor,(a pelo,., m�Jl1lJr.os di:retol'd da F:\Culd'ldc de Eni:\el),Ü:.1l'Ía Üi� Juiu· .. dos <1)o\'os. Tudo isso,. porém, cm sÍ1llulat;ã'ú '11�1lÍ11a, p". II!!
\'lUr, Drs;, H.DTo Stamlll.. Ailil c.i)Ol1wl\O c Irmão ,\gostinho Baldm, l'CSpcctívalnen. � ra efeito pWJlagnlHUstico, enquanto iutcnsificava (} ala:-;' li'

te Diretor, Vice Diretor e Sccl'chil'1o e ])clos Srs. Germano'Kur't Freisslcl', Erwino _ tra11lUJ.'!U {1o ,,;'cu domínio cscravagista, sob o cOltceHH"
;UnHer:, BlticI1C J)ou�t, LouÍ'ivl:tl N1�\l.séhh:i-.;ti e Padre Érico AÚJel', ,juntamente com tk que tüüas a' ,ll'll1aS são boas e utilizáreis, (juaJlt!lI'
u Llt·p,ut,/.�üo J. G())lçalves, ViSUal'l.llll. o: 'Govel'n'ldol' Celso Hmnos, n�' l'aJácio da . _ dirigidas a u'mt finalidade política·)�l'c·lletenlljnada �'4

.

A referida nota é 'assina- . 'I; i'üuülr,)j.{:a,· ollul'llirridade C'lll qué llgTadcceram ao Chefe do .ExecufJ"ü Cu I::ll'iüen. _ immbstituí'·cl. ,...!IIIela pelo Sr. Germano .Fort- se, h ci'J"çâo da refe1'idà Faculdade, ).l�fluele l�tillicí'pio . do nort� do :mISSO EshHlo, Em Siel'l'a L\'Iaestra cOl1ctintrava·se. um lllUV111wntó_
kamp Netto, Inspetor Subs- ]'ú) HagTante, aS]lcoto 'da aludida. vbitá,. ocasião em que o' Go,�el'nador Celso HarilO� , libc.rtatlGJ: da ditadura opressiva de Fulgênci.o Bati�ta,.tituto da Inspetoria de f(>! cicutUicado (!'fll'i gTandrs bemmciÍ,ls (tlW tl'aní a. .roim·me a Ei'acllhlat!e de _ TOl'nou·o lima a"ahmche Yitol'iosa. l\ soliúarjl:�uade alH'lJ,iiFiscalização e Arrecad!lção Elígeullaria. .

.

• dc .lihcra.is (' conscrvadores de�nocTatas. F:dd Cu:.;if?�de Rendas da P Região. .�. lJ]'odama. no poder, o l'cstabelcclJllcnto de todas a:-; 11'_--------------------�------------------�-------------.�1--------�-���__�.bcr��s.a��.�v���.�C�sttl��o.n���d�.

'R:e"
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p'e r"cute na'" "À's''se'm 'b"1e' l-a
7

� ;��s�����::c dt:t:::�!����t::l;:�:t�;lt�:�l:�l::::, ��)���:' jl��:.
.
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o!t'f Lú H�J. Sua ambl�'a'o de regulo m,n�d?nte se ,"OlJl'CJ!Uílh<l,.
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", , .;tU J)l'lÍp.rio üesUno histól'io _c Ü'adlCUlllal da W\(,\MI do
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• C:u.ibe: E e��.� roi: desdt� log�,. tralls�ormada ,em �llC�·CH'.
.

. dOl'ia de trafiCO, in.rmando a l'abadillla do c-ol'Íe.Jo .Ius-:Dl
• • 1:;0 soviético. .' ,

. •. ,

a,n·lve· rsa' raiO da (apl-ta! �·ra=�::�á]>::;:���:�ã�ab�:1:��lt�1:��:O:�1::.�C��:,1a1�1;��I'-
, , ,,'uma �Ui)s,l�'Yiência, Í111poríalldo·lhe aCllna ele tu{�o _

O. (�!,.,.
. .

. .....: : ;:::E�1::2:��:�:ni:�J��E:�:;,!::::���2::�:::
rez; Távo{a em Sanl8. ! '" � tadó o feito iml,JOl'tant�, _diante de, uma o]'ganiz���j,O,
tal'ina, t:0l;10 "au.téntic:i ';_ , ecunômIca em deeol1111os1çao e do aparelhamento bchco

IJaTa a defesa .da Jlpsição contra reações, lllClusive {lqs'trada de libertação elLl, : 8,- id
. !jlI C,{·I',-".."}ílS·. ludibriados. Contudo, logr.'ou as.'sc1.Jhoreul..·.se ua dtreito; aos serviços ele p" - gião geo-eeonômica 11d)',,· �

< U "
vimentacão em v:'i.rill,s l'lNS ela por F'lorianópolis" JIlI ilha comu clono {'xcInsivo, �vm'Cl't.J�d.o o (btador barb;J.,(la CapÚal; aos estudo.:;, d,,' O pal'tamental: aludi.• " _ j;utlo em slmp1?S e 1l1'cstatJ;o �a�mo., , '. .'
locallzaç.ão da Estação JVJ- t��llbém, àos estudos '1ü,,;: ;,", III,

'\
ii, mesma ]juha l'e\"oluClOlla�la fUI aÜULa�a em J:I'-'

doviária e aos entendi- prefeitura' procede objei:í- li! ]ação r:.n Orknt,e. �is�.sc,.' nos .(�'lS COl?:Cllks. a COH(;t�HS._.

e t b 'f"(' s
. ,

j'"
-

d' tl1I'l',"lI"O fi. ta da. pequena tlealúcrarm .vl:LUlha (,lo colossu cnun.111 �n 0P' ,e �lpre cne]:) vanco a .:1xacr.o o �, fi.
que a Prefeitura mantêl:'! em FloriuiJ.ópoiis, como )1�- Existu'á, tHh·c:I;. ullitlade ou pontos de contactu annsll'l
COm ·os órgãos federaIS e távc]: fonte de, recursos.e , �nh'e a O·i_na (' a Rúss.ia,. para a ,el�liüllaç�o Ua. fUJ:ma tIS
estaduais e, em partÍC'c.;,'1..·. de at,rai,ão peTlnUne�lte. lF:- .. lulíti�a 'ldotada e J?l'ci.enda pelps netllanlltas: ml�(�l1'"
COill' a '©omlssão çle D6."on- 1'a oS'visitantes, Conqla11l';u "·�all(lo·sc lá {) tl,talJta1'lsmo vermeUlO c, obtido eXlLU'
'volvimel1to Eco�ômico da a que -'8. PÍ'efejhl'l'u pro.�'3(,- _ lesse ate�1ta.i.l(J ;t auLo·üctel'miuução, irão possivelmen._Capital, obra inspirada ,Jc-.;· Q·n1sse. 58n1 e'3mol'ecimen""�" • �e os eOl1quist<ltlores' ltS contas e ajustes, em disputa. da

gf
lo Sr. Celso 'Ramos, '�lão �bstante os lJessi!liis- Dosse exdusha do botim. ljI
O Deputado Dib Che::"0' 11, tas.' oS

.

céptiCOS e os críH- •. A illte1'\'en�'::íu tl.os Estadus (lÜdüiS, sou us an�usLia· _
.

di:�se que, pela primeira ?os de. se):11P1'e; .a pug:'tl;),r' \ ios l1l1dus elos Yl�tllal11:i�ls sllfu�os, COlliStit�dl:-:st' ('111 lIIIIl
.

vez, as' administração fe- ·�'lc�t)Sa\,p.1m8:'LlC pelo� .1'1- fifi '11ul'alha aos oustmados ll1�:a��res, q�lC muIÜl)lH�,lm rI"P
deral, estadual e 1)11JYl_; �i- teresses da cldade. !JII JurSOS armados llura LI defnuhva ]nea, custe li nH;Sllla'
paI, vem atuando de fo":n n • 'IUla noy" bccato1ll1Jc nnmdial, pelas cOtlSetlÜllcias daíJd
'coordenada na solueão de }\ Assembléia ' Qpro '-:'11, lfI advindas. .

. �
'Variad�s problemas': ". pela 'Únanil'nidade de seus � É Gst.e o ponto Ínf[uiefante d::y atulllill�l([e. 'Fcl1llenta'
Referiu-se à rodovia B.F;,- membi'os, um'voto de l'é'?O- • 'lÍ a ameaça.((umu coH\'Ulsão de resuitados. lmpre,i1sí-_,59, a, "ror·", �inT>entivada �)e1.:}, . zij'D' ,,_)elo ani:vcrsárib de. . '

d
.

�
_'''',_ ,.

, veis. ljÚe ]lOdcl'á. expaudll'·sc, alastnmdo-sc aos �lnals.
I)reSen(la do Marechal .T1�fl- crfação dt:' J\{ui:licí�)io, II

-

.. :;lIlJÜnelltcs.•hi sc alll'eshull preparativos de combate,'
iJI ';egluulo o nulil�i{l1�io, com armas atôIlucas ::;'0 que 1'0("

_ vem. obsel:vul1tIo é uma guerra em Ininiatura, com as-,
_ lectl!S de violência c rapidez, que poderá ·ltlriganlar.sc'lIiI

c,:'" Om-..'I·SSa
.....

o. I'de'
, ltUua falna, tlestl'l.ddol'<I total. Os lJnc fizeram Ila ])l·o.pa,"

, ,;imda da pa'�, um l'efl'ãü (1e disfal'ce à belig'erância 1a-_
, ';ente, jJlt.tUstl'jo�anl(:ni.e ]ll'epamda, pitl'a .(1 �smag-am��.•
• �() da. de.moCmCJá, ]ll'etendem-se salvadOl'es d� �oletl\'l' ..;-

a"
.

'IS
..

.

tade IUlluamt, através da sua completa destl'Ulçao.
,
,.

"�o
"

y'.a' .Iaç.a.o···.,'
: .' :Há, .tQclavia;'espel'anças ll� so�uçãO me110� catastl'ó'

, " vica }Jara o inciüellte elU pl'��l"eSSlVa_ agl'avaçao. E, se· ti.
, �lu'ament_c, 'o' 110ln·senso -"-. Ja que. nao

.

se acatam nClJ! lItI

. _ , _ .' • '.au},l)rCm Úaial'lvs � potlctlâ. Cla;l"mu' ainda camillJlur'
servindo ao acesso rod,Ovml'lo a ,c�p:- , '�(}l�ciliadorcs, parlL tjue n1\o �:enha '!' humauida�c a.mer.,comiss,ão da., ·Ponte lIe),- '.,. lul ui "1 ,'e'Z', como con lrl!ll1Ç:10 ue m a faiah4ad(

das;;;t,\venida8 � �íc1ic �angue e sofdmeutos:em cl�str!:delp§ ye§i���
.•. ',�SÜ�" ��;�;;;�,����.�:�,�"!i,�,,���

.'

,CIO
A ·Tm;pet.01'i:il. de Piscali

:!..'�do e ,�·.treQada:ção do

Rt::nr!_;;:s C1J". 1". l1egião, se·
. dip,c1;!t O''Yl l"l.bri.anópc,)i!;,
tt� ."�'" 'i�!g " ..

'

�,'l'GBuF 'Ci.

c1i1.cles qq8 vem se vél'ifi
car'ldo. em nossa Capital, '

distribuiu a segl]inte no-

ta:
"A Inspetoria de Fisc,>3.li

, zação. 'e Arrecadação de

R.endal? de F1orianópol;i3;
I;êm

. chegado . inúmeras de
núnci.as indic�l.dol'as de que.

grassa ràpidamente ne.sta

Capital' o comércio clan
destino exercido em resi
dências particulares.
".convidamos à� pessoas

que exercem essaS
.

ativida

eles, a se inscreverem na

f.'xatorÍa estadual, a fim de
recolherem os tributos 'de

Jmposlo de Renda
>,' Prazo para Pes�

-soas Jurídicas_
f>. DelegaciaRegionà! do

Impõsto de Renda .- nesta

Capital ,e1pedi�' nota escla

recencÍo que flcou estabele
cida escalas p<lTa entrega
das "declarações de rendi

mentos" das Pessoas JUl'í·
dicás no corrente ,mês. de

abril, escala essa que. é a

seguinte para os contl'ibuÍl1-
tes desta 'Capital, Lages,
Tubarão e Criciúma:·
Até 20·4 - contribuintes

de nome, sobrenome 0).1 de

nominaçãb finais das -le
tras "A" a "E";
Até 26-4 -- Idem, idem,

das letras "F'" a "1\1";
Até 30-4 Idem, idem,

d8.s letras "Iv!" a "Z",
, ..

_ .. �._ .. - ----_.

Imp{)sto Predial
Com is'são de'

Face ao que dispõe o ai

tigo 36 da lei 654 (Pladem),
ficaram isentas do paga·
mento do Im�ôsto Predial,
mais ::\s seguintes pessoas:

. Alfredo ': Vttor· de Araujo,
Venerando Machado, Ader-
bal Gl.lstavo Schmidt, Ben
ta Fernandes da Silva, Ju

lia' Joaquina Cqstl,'t, Genuí

no Ramim da Silveira, M'1-

nuel ArminC(o Barbosa, Ni

colau Ferreira de Macedo,
Miguel Manoel Lacerda, An

Lacerda,

que se devcdo-
"

·rr·lê,.f-.[:b�() Q pr'riodo ,eon,."
-iiüc�d";· '1",;_:e.s$�rl0 à., efeti"
�:,. " .. _. ,...1,:. -;i'(::'l'�'i'.,,, ",;'"..

_,
..... , �·f·., � .H"; '-i " .........._, J.:'('''''.

S[;l'Ú� :"!s n atuar com ener

gia, no !ielltidQ 'de coibir os·

abusos que ettão a debilitar
.

o. erário est.jc1ual.
"Não' hesitamos· mesmo

em afirlllar que, confirma
das as demll1cias e se in

dispensável for, agiremos
de acôrdo com 6 que pl:es
creve o § 2° do artigo 236

do Regimento baixado com

o decreto 573, de 3/?/1958,·
in verhis:

Ocupando a .tribuna do
Poder· Legislativo, o, Líder
do Governcj, Deputado Dib'

Cllerem apoiado pelo seu,
compa'nheiro de 1Jancada,
Deputado Ivo Montenegm,
pediu 'um voto de regOZijo
·pela. passagem do 239. gni
versario ela criação do Mu

nicípio de Florianópolis.
- O ·Requerimento na iút3'-
gra, foi o seguInte:
"Senhor

.

Preside.nte
Senhores' Deplltaelos:
FlorianópO'lis' comemQrou

sexta-feira, ,26 do corren

te; seu 239. aniversário <1e

cl'iação. Fato aUSplCIO�()
que não POc.c dei�ar. de
merecer manifestação eh
Assembléia Legi'slath-a de

Sant.a C9-tarina.
,

. Registram as crônbts
antigas o seguinte fato hl�'
tÓl'ico: Chegará de Laguna,
de Santo Antônio dos ún

jos, o Ouvidor de Parana
guá, que andava em co�,'

reição ·e logo, riuma an.:

mação de autoridade, man
doU erguer o pelourinho.
Naquele longiquo' dia, .. d

êliosa manhã ele março, j'lá

239 destes trepidantes tem-:
pos de hoje, ;3, gente. m·v,a.,
curiosa, olhava' a eI'ec�o
do sinistro monumento da

justiça lusa.

.
O povoado vicentista fJ.Ull

qur-)')VU o c:'!lpoeado li_;:��-.:.o ..

'

c�esde o outei'rq da érl'n�o.eo

cJ.o iúfeliz Dias Velho a;é a

"Lo'ua
.

"', Sul "ná..� "o "'-:�t>'-.� J T,

moldura das l1lo11tanhas Cherem passou a unal�:".ú
espelhadas nas águas da, o esforço que tvem sendo
baia. UJ'n grosso madeiro, levado

\
a efeito pelas c.J

travessões de olhais em - l11inistl'ur;ões estaclv:d e

cruz; argolas tintilall'.;es,·. l1lunicip�1 em prol dH. ci
tudo no' remate de um n�- daele', m�rcê o trql'>alho
t.e.lo. contjntl�do do GovernaclOl'
Assim se firmava, naque-- Celso Ranlos e do P!'cfei tci

le dia 26 ele març.o de 1'126, Vieira. da Rosa, não ób&-·
a justiça d'El Rey, a mau- tante os percalços de tàé.a
elo de seu delegado. ordem, denominac1os pelo'
E el'�5.o foi' procedida a orador como . "lProb�ema,3

'eleição. Um meninote lan- secl\).ares ela' Capital'·.
çou mãozinha tímida 1�0

va.sto chapéo e tirou GT11

dos três pelouros, entregan
do o aÇ) escrivão que, e11-

fatica1nente, leu:
Juiz - Domingos Lopo::.·
Vereador - Martins Pe

reira, que . aSSi11011- eUl cn,z'
Ptocurador Antônio

de Castilho.
Proclamou-os o Ouvi(ic,l'.
Estava criado; il1;'ltalado

e separado de Laguna, o

Município de Noss!1 Senho
ra do 'Desterro';

,

"J::l a,-UJ Ido q\l
l):,;;it.n fi..!lldàdt1r- 'de Que. os

l)(;JY; cio InIl"}(�.(;,!·' $\;" ""lÍum
) ,M • -'F" -.

fr�')'ll! (;\1"1 J ·s�dz.;:.lt:i�l, J,·tl,'ti
;�l'tlài' {;"l ·�_��r��b(;:"leCrrnê:tltoS-"
de tere,oi TOS •.serão promo·
vidàs as buscas e apreen·
sões' judiciais, sem prejulzo
das medidas necessárias

p,':t1'a evitar sua remoção
clandestina."

e

Evocando .0 acollte<:'Í-

mento,' requeiro 'a Ínserçã:J
na ata dos 110550s ü·'1bt,

lhos de um voto de regor:
jo pela grata efeméride.
dando-se ciência do ocorri
do ao Sr, Prefeito Muni.c:

paI. e ao Sr. Presid�l1.�,e' da
Câmara de Vereadores.
Sala das Sesi5ões, em. 29,

de março de 1965"

DePlÜ8.êbs - DIB CI-IE

REM - IilO MONTE1'lE-.
GRO.

'

,

,� seguiJ,' Q Deputáilo .' ib

,
. .

--------------,-,
\

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

luinville agradece. a cri,ação
da Faculd'ade de Engenharia

, '

�
� "

l

Horolóo Pederneiras:
Rodoviário Número Um

Re.,;olucüo do Conselho
Rodovíárío catarínense con

cedeu ao engenheiro Ha-
. ro1<;o Pederneiras. secreta
rio dr. 1!a()i5.o e Obras PÚ
blicas v titulo de 'Rorlo
víár!o N úmero U!1l do '?-.

tado ele Santa Cata.rina".

O ato que assmou o 1)1">
sídente daquele .C. R. 1011-

'genheiro Ruí Soares, levou
eúi cor; ta a solieita�';io 'on

camlnhada por engenheí
ro-s e runcioná rios do Depar
ta"lE'nto. de
Roclagem.

de

ll11111.icipal, com a crif:',,;�t,)
de três Secretarias; à kans
ferência do Mercado do Es

A certa alt}lra ãi'3&8 o

Deplltado pessedista:
. "A partir de 1961, CC;l�� a

ascenção, do sr. Celso Rà

mos ao Govérno do Esta'cln,
}<�lol'ianópolis ,-em sen';'J)uo,
a presença permanente e

atuante dos orgãos do exe

cutivo. estadual, até elltão

dissociados das- queslé0s
·mais prémentes da Ca-pital.
E' a cidade que se recupc
Ta e que vai se tornando

�uDla das mais atraenws
do Su.l do País.".
Relatando as princi!pi'�::'

obi·as do gcvérno estadm:"

sobejamente conhecidas elo

grande público, o DepntadD
Dib Cherem passou a :1.r)l'l-·

ciar a. ad111inistraç�0
•

do

General �aulq Vteira da

Rosa, à frente dos des"Glno;
da MuniCipalidade, ·que' tem
procurado, mercê ação CLlll

junta dos seus nuxiIi:;"e",

-_.....-.---�------�---

.,

atender aos reclt\J11(ju E�8.\S .'

seÍ1tidcs . ela população. O

Deputado. pes,segil'[ta ",1'ête.,-:
..

' �e.�Í

!l'iu";se à nó\ilL';!legfs!.aga-6'�' 15'
.

- _,f.' .' .;:i.�..
"

)";t-"f,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viajando pela "Vasp" I

'Capi-

•

, chegou a nossa

tal sexta-Ieíra, proce

dente de São Paulo, o

Diretor Presidente da

Firma Carlos Hoepcke I

S.A., e senhora dr. Fran
cisco Grillo (Anita)

-;: :::--:::

Em companhia de sua fi

lha Leta, o Desembargador
Hercílin Medeiros Filho,
jantava no Querência Pala

ce.

Faleceu em Nova .York,
ria última quinta-feira, He

Iena Rubinstein, corrsidera

da tuna das maiores Iortu

nas. do Mundo.

Certamente estará reuni

do no próximo dia 24,. o jo
vem, "Society", para á festa

de ís anos do brotinho Ro

sa Maria fi1ha d<?; casal Stei-
111'1', ;,

.! !:t.::;.....�;,.�\',.�__ ,
, Será realizapo em rít- I

1 mo hizantÍr'.o". a ceri·
môni!\ do casamento j
de Vera Bonassis e Ni· i'

,

('0181.1 Apóstolo, dia 1.0. I

de maio, na Igrej'l, Or-
I j"odm:a. Após a. cerimô- I

nia, os· convidados se

rão recebidos na boni-
I ta residência do senhor I

e seJ:1_hora elr. João Ba·
1 tista Bonassis (Elza).

", ,', ':' ----.----1

Para um chá em sua re·

sidência, a senhora dr. Sta·
\'TOS I\:otzias (lVlaria), re·

cepcionou o mundo elegan·
te da

i·URdC.
na tardc de

quinta·fc ·a.

'De Bh cnau: Na dpl1for.
iivel res'dência do' casal
Arno Buerg'(:'l', l'ealizar.se.á,
no pi'óximo dia 17, a linda
festa de 15 anos de su� fi·
lha Suzana Maria. Agrade.
cemos a gentileza do convi.
te e tudo faremos para es.

tal' pre�entc ao aconteci.'
mento.

Prepara.se para uma via,
gem ao Rio dc Janeiro, a

gar!}ta "Charme" da, cidade
Glorinha Santos.

1
-

E por . fal2.r1110s no
,
Rio,. viajou ontem p'ua
a Çidade Maravilhosa,
a elegante. srta. Iara
Pedrosa.

:', ,',

Circulando em nossa cida.
de, o senhor e a senhora dr'.
Clovi.-'l Balsini (Maria Hele.
na), da sociedade de Crieiu.
ma.

,
..

,

F'lorianÓ'jJc,lls, '1-1-6:5�;."--"''''''''''''''' .."'"''��.--'''''--.�-'_ -------'.�""".�---,----"?_�� -------.- . __ ._-.,-_.-_ .._-_._-,-�'"-_.- .._-----_.--�-----_._-"'�._,.�.- ,......,...,...�.-�-,....---�-__,..._ ..�.. ---,....� .. ..........,_,., , �- ""'�''_�'_n __ ._ •.. __ .'._" o •• ,
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•

Tomba assassinado
Ml)CEIO', 3 (OE) - v!.1,[s

um crime de morte -volt.ru
a sacudir o mundo politIco

O dr, "'ilmar Nogara, em de .Alagoas. O Senhor Luiz
cOmpltnllia da bonita. _stelá� Ap�usto Castro Silva, se

Maria Nunes, na última se- cretárío de- segurança Pú
mana aconteceram no "Sea- blica do Estadó tombou �3-

1'C8", ponto. elegante da so-. sassinado a rajada de ,11'.:!

ciedade de Itajaí.
.

tralhadora, quando descia
elo automoveI em" rrente i
sua re�idência. O secreta
·*rio de scguranca qU� ':nol-
'..

•
.

�
I

reu :nQ pronto-socorro "('in'
recobrar a ccnsctêncía 1 ove

.

seu corpo cortado pé:1ú:,

A senhora dr. Perc.y"·Bor·
ba (Vtrginia ) deu nota alta

e:11 bom -gôsto, quando em

recente reunião estreava,
um conjunto de saia e 'ca

saco em, palha-de-seda rosa,
confeccionado pelo Costu
reiro Lenzl,

'

/

�---I,
Com rnaquiagem de I
"Gerrnaíne Mop,tiel",!
retocada pelo' pincel l:

I;
I
I
r
I

I
____r

magico, recentemente
1 lançado por Montiel,
Elesiana Haverroth e

Marjsa Ramos, foram Por "'alter l,amrf�,
I assunto em .recente 'reu

,l\TO• :;oD

No. fim' ele cada ano a

"Sociedade- dos' Merrtíro.sos '

nião
�----,--",'... ,:,,:,,:,

• N\() ,;Rio de :Janeiro, a es-

,'critora "�c.atarinense Lausí
mar Laus, 'acaba' (�e' fazer

lançllmenfl) "'do livro "Euro·

pa sem ·CompJexos".

de Belmonte,' rTeva:lcl
ganíza um concurso. com

lun Pl't·)';,jo, pCl.!·a· !llclll' r
ment:]'.�. PJ.t 'Pla�"s fr;i ,)

venC2'1cp..

'

CCI111 'a. :;c:guí!1 r,f'
mentira. "Na :1' i. '11:1 'I(� -,

de patetl l a '1203(': ri'! i 'lE
I �.

ano ';Sü�'\\lI:, L_.lC' rL�: '�l ('j!il'

mesmo, 'os .maiores l1F",tii'O

A b01;ita Heloisa Luz Co�·
·ta, acaba de ser convidada

para lecionar "HisttÍria Ge·

ral", no Curso de "Madure· .

za", do Colégio Cataririense.

sos n2"'::!.I" C'0nspguir.11r
C8.l' .. ,

Procedente do Rio de .Ja·
nei.ro circula em nossa cida·
de o elegante senhor dr. Or·
tis Macbado.

O 'CLi:, .e "·
..�l�(l�S

Sl riccl(1.(�e
( xistehi. � e".1 L",�r1r'2.< C�.!'l

ta atualmente com 17 so

cios. Sã\) Loda s pe:::;S'J;) s rlllC
têm o coração no lado àY-·

reito e t}·,_o Bt) (<::�.'" 'r :'1,
como _ J n·'rmRl.

---�---I

brotinhoo

Maria Beatriz Boab'lid I

Heis, está usando a ma

quiag-em "Jovem Socie- I

1 ty"_ ele '''Gern1aine Mon,
'

x x X'--

Con' t Hfrb�.'l'L r'I( :.t·dtt,

re'.'(;]<1(;2 o
tail".

Cf!\? duranü� a
I ., . ..! .'. I

\ I�.'" ,o?,.�)-,,, 'u", Bo
�as de Prahl. senhor e se.

nhora dr. Ces, r Seara (Zil.
ma) rplmiu ftmiliares em

seu bonito apartamento, pa
ra um jantar americano.

que r.'cu R. lndependê"'1f:;js., à.
,América elo Norte, vivia
JJ\\ Pennsy!v,ania, U1;� pa .. ,

tôr batista chamado Pe ''':0
Miller. Que er,a· amigo ínti
mo elo General WashiLlg�on
elepois presir:lente dos :'3::,3-
tados Unielos. Naquela dica
ôe vivia também um ho
mem charn.aelo Miguel Whi
Washington. Whittma!l lO-'

.

mau o pa.rt.ido contra ::t ;'e

volução, foi consiel.�r8"do
traielor e sentenciado à
morte.
O velho pastor caminhou
cem .quilômetros para ir pe
dir a Wasl).ington que' :j011
passe a viela de Whittn',an
"Não é possível, Peelro, "

.

disse Washington.. ,,�ú,o
posso lhe el�r a vida ·d.o
seu amigo." "Meu amjg:::"
exclamou o pastor. "Elp é
o. pior inímigo que tenllo,"
"O que?" disse WaShingTOn
"Vàcê caminhou cem (lui
lômetros' para salva;' n vi ..

da ele um inimigo? Isto co

loca o aS'3untCr sob G�·I(.�·a
luz. Eu lhe darei o perd�io
ele sua sentença;" E foi
assim que o Dil,stor Perlro
Miller levou Wi'littman, seu

algoz , dos pés do (;adaJal-
80 aos pés da cr�lZ.

Encontr'l·se em nossa cio
dade desde sexta·feira, IH'O.
cedente do Rio de Janeiro,
o Presidente da "Associacão
Brasileira de MlmicÍpi�s",
dr, Osmar Cunha.

A senhora Luiz

(Tereza), em sua

Daux
residên·

cia� recebeu um grllpo de
senhoras da sociedade. para
um clllí.

:':':::

1 O
1

senhor Cesar Ra-
mos foi especialmente
convidado para "Supe
rintendente" .da Espo
sição promovid.8. pelo
"Kenel Clube de Santa
Catarina", a se realizar
ainela êste mês, na ci-'
dade ele Itajaí.
_'_'--

,.- X 1<

.

.Um hospital
x --

na Anstl'á�
lia acaba' ele �'eceber o :,Ja
gamento 'de uma conta, �le
um cliente qu," lá c::tcve
em tratament'J �:O ,1 nos a

trás. Provinh� de '1\11;;. r-las
slov de Larum, SlIecia. A
companhou o êlin.heh'c> 1m':
bilhete no qual Ue deseul ..

pau-se,
menta.

alega,l1éln esqL'fci
Declà�'l qae :"0 a-

gora, revendo ;:'2.pe:3 V(';])o:;
-encontrou a conta 1,150 pa
ga. A direção' d:) h'1spH.al
remeteu. ao M:·. Hasslov o'
recibo com uma cána de

agradecimento, por ,ter êle
se 1 embrado de· pagar uma

c011ta (/He ,') próprio hospi
tal já havia riscado dos
scus livros' há 48 anCfl 11-

trás-.

CONVOCAÇÃO
um convidados os acionistas da ('entrais Elótrl-,.

cas tie Sànta 'Catarina S/A - CELESC -, para se reu
nirem em assembléia Geral Ordinária, na sede socir' 1, à
rua Frei Caneca nO 152, nesta. c-idadf! de Florianó:)o;'S,
elia 12 de ClQril dc 1965, à.s 9.00 hora.�,- e deliberarcm sô
bre a seguinté

ORDEM DO DIA: ._ X ,": X -

2-4A

O que lJessoas célebres,
pensam sô'bre a "Crítica":
"Um crítico não deve dizer
senão a verdade. Por'�1:1,

� deve tambérh conhecê-la.
"(J. RenardJ" As ci'[tlcas
são como os testamCi)tos
dos quais o último"'· é o

válido. "(J. Ch. F. Hang.)" ,

O prazer da critica, ndS" r?i,t
ba [� opol'tunida
boreae c,oisas TiJ
"(La J?nwére.)3

KARL ruSCHBIE'rER - Diretor-Técni'
MILAN MILASCH - Diretor de Operaço

balas da metralhadora .. <;::;.1;L
filha que -se encontrava ao'
seu lado nào sorreu síqucr
um arranhá. O crime :']'0-
vocou exaltada Indígnaoâo

'

em tôda a capital alagua
na, cuja 'políc;ia está em

penhada, na localização dus
criminosos. O governador
Luiz Cavalcanti, hora" :.\'2-
pois informado do cr.rne

u-obílízou tôda a força "0-

licial na caça elos bao dt-
.

coso Até agora porém, <JS

diligencias não orerecet..m

.01'-

ajuda. pode criticar." (_�.

braham Lincoln). '''0'3. cri
'tícos são homens que �a'i\a
iam em literatura e arte.'.

(Disraeli). _:_, '''Quam;o . (JS

críticos estão em dcsacor
elo, o ,artista está de acor-

elo consig"D mesmo:'" 10s
cal' Wilde) ..:.._ "A crítie'l. e
uma atividade por meio da

. qual se adquire, com.· '"' nI
co gasto, alguma impo:';jn.
ela'" . (Jahnson).

"Papai, que ql:er I]:?l'i'
"título honorÍfero?" ':Ont
meu filho, é qualquer '�o:sa

como quando tua m�e cJi�
às visitas que eu sou'.} :to

no da casa .. ·."

"' x x

Como no Japão no 'tno

passadQ não se passou um

Úl1�.:::0 dia, sem qee
candidato à suicic1io
se atirasse na Cratere'
um dos muitos

VUiCãOS'
E,

xistel:tes no país, o

g�vêrp.� re�?!"é'''_ ,e rçq,l •

com a1'80111_e farpa ctt.l , "��P -

rando
.

poder tirar '

.. assilÚ
aos cansados da. vida umd
a tração

.

para suicid�l·-8P.

de. consequências tão desas
trosas".

2.: x· x -

Quatro cartas que o fi
lecido pre.:;idr11te John
Kennedy havia endereçD
do .à. "lúva de um eles !T::t

rinl1e1ros ca lancha \,o1'p€
eleira "PT-l09" da. quai êle
Kennedy. era ·iComa).1dantc
durante. a seguda gi18rra
mundial, foram vencl:c'as
açmra por 9 mil e 500 ''Ióla
res, durante um leilá'J "�Je
Park Barnet, em Nov1. y
ork.

- �.: x x

O elono ela l'oja ao fr2-
guês: "Temos aqui pr:',lZl3
que são inquebráveis. ,.

í)
freguês: "Não servem. ]\,1;-
1111a mulher é mui.to t�:;n;il
sa e a minha cabeça 11.'1O
resistirá."

"' x x --

Conta-se que um dia D.
João IV, viu um hOfi:c:m

,1,..roubar os castiçais de :. "a

ta elo altar-mor da c[l')�la
real do Paço. O gatlil1>J.
vendo-se jsurpreendido, n

não I reconhecendo e rei,
voltou-se para êle e fez
lhe sinal para ((ue se C<1, ..

lasse. O intendente da poli
eia. ao elar pelo furto, per
guntou a D. João se l:ão
desconfiava de ninguém, �o

que o rei respondeu sorrÍn
do l11isteriosamente: Eu' sei
quen� foi, mas

segredo .. "
.

. pedi1.l-n�e

s x x -

o Secretário da Seguranç(�iresultados práticos. . En.

quanto ísso, na GUaI1!.l.lJa·
ra o deputado Robson M��t1.
des continua internado i.o

Hospital S. Silvestre. Seu es

tado clínico acusa me.ho
ras. O liarlamentar fJi
também baleado num a

tentado em Palmeira dos
Indios, quando um tiro ele
fuzil desfechado de tocrna

despedaçou-lhe a clavícula

direita. f.orçando sua Ü'arJS
ferencia para a Guarrba
ra. A imprensa, Dona Ei1.l
ridice

.

espôsa elo deputado
Robson Mendes ínrorrncu
que pistoleiros estão a (;[

minho da Guanabara para
terminar a tarefa.

Em consequencia a pori
cia da Guanabara resolveu
guarnecer o' Hospital

'--------------------------------

COLUNA. AGRO-PECUÁRIA
ACEBE

··;...........rUNTE A ERVILHA.CA
À AVEIA OU ARMAZÉl'vl:--

.

Pouca é a atenção díspen
sada por nossos críadoras
a uma das Iegumínosas
mais ricas em proteinas: a

Ervilhaãa ou Vicia Sa th·[t·..
Desenvolvenôo-se cem ê;)1

nosso .meio, ela tem rescl

vido em muitas regiões 'ia

Argentina o problema f0r-

rageíro de inverno. E' ex

celente para .ccrte rmuíto

indicado para o gado >�;-:
teiroJ past,oreiQ co,�tro�ad(l,
feno e silagem. Prest·:l_ .. "r..

especialmente, para "oa-

sorciacões- com Cert'8 ;"

xílhaca, que muito enríque
cerá o valor alímenticío da

forragem destinada. ao !;á-
do leíteíro e' aos aníma:s
ele cabanha

TREVO - BRANCO

.

LADINO: -- A Brazlsul ele

. Pôrto Alegre, espera, :1["
da êste, ano, em período de
plantio, lançar uma nova

variedade de trêvo-branco

ladino, cuja destacada (;:',-

"racteristica é, além de (,y

celente produção de massa
verde, a sua grande capa
cidade de resistência à sé
ca. Ês�e: ladino foi liberado,
agO-l'a, comercialmente, n.")s

Estaelos Unidos. e s,e acin

va em ensaios desde l')fi'), .

Por falar em laelino) P'')8
sui a Fazenda Experi:nE'\'
tal das "Cinco Cruzes" (,0

Ministério ela AgricuH1Jn
CBagé-RGS), uma var!l':h

de (';P. trêvo-branco-ladíj'n

da CaJiff�:-nia. cu i a prin
c!mJi característica é, �gl:'

bém, a sua resistência a

sêca. Existem naquela Es

taç§ o, potreiros C0111 seis

anos cultivados com :J ,re..,

ferido trêvo, canso . o

com cornichão e azevém.
A área de ,past.agens .. elas
"Ci�1CO Cruzes".é de ··nai:.:;

de 550 Ha.
RIGOROSAMENTE SE

LECIONADO, foi coloc:.!.do

no comércio, pela BrazisGl,
uma variedade de aze'/ém

a�ua� conll-ecida p'elo ,nO,1:119
ele São Ll.liz. Trata-se de
um azevém nativo· que f:::i,
aos poucos, multiplicado e'11

Júlio de Castilhos (RGS).
Produzido ,agora em .e-sr.t�:a
cainercial, p�lo dr. Feliz

Mar'ia Fernandes Filhp, l":
cOl1:1p.ncla�se o São I�lri2,

.

por sua precociçlade,' ::-�$ti
cidade. resistência à seca, e

produc:2o' de massa ve�'ele.

....

laveia, centeio, cenc!'1.

t,'t"!go) e com grarn1l\(8.S
(aze,'.óm, faJRl'is. 'f"�:TC1
etc). Com ótimo rendillwll

to, 'o seu aproveilam:�l:to
vem ',sendo rutlizacl0, ";18-

anos, pela Estaç50 EXI.'.,?r;-.
ment·al r'� Monte'1.::.r:·'J
(RGS) especjalJY�ente' c:n

;1r:1

consarcia,ções com cerea.!s,

segundo nos informou o

seu diretor, dr. Waldema'�

Miranda de Oliveira. Ago
ra nivela' o relatório ,la

D.P.A., correspondente a')

ano de 1954, que fôra plan
tado 'na, Estaçã,o 'Experi
mental de Tupanciretã
(RGS). um potreiro de 2

Ra., com a seguinte CO:1:001'

C'iaç"'-r ar�a, -, 50 kg;� ilZB
vél11�1 15 kg. Semeado em

13.3.64, pel;mitiu ,o corr2

para a cabanha em 1.6.6·1:,
prolongando�se o seu a ')l'['

veitamento até quasi i} lim
do ano, "de forma baõt:w
te interessante".

.

Semente de· baixo ,:'-];;;'0'.
junte, põis. a· cada 60 q'J'
los ele aveia ou a 20 qujlo.:;
ele azevem, 30 quilos de ('1'-

OSVALDO MELO

PRESOS DA PENITENCIARIA VAO TRABAL::::.I.� �-::

NA LIlVIPEZA DA CIDADE O Diretor da Penitenciária djo

Estado em oficio dirigido ao sr. Prefeito General Vieü�a'

d,<J. Rosa, pos á 'disposição da Prefeitura Municipal vários
prêsos para auxiliar os trabalhos externos da Cidade

..
O sr. Prefeito agradeceu e disse que iria' aproveitar

aqueles homens na limpêsa da Cidade, e gratifioá.lo� pelo
trabalho.

AFINAL, Em QUE FICAMOS? Levantou-se entre os

telespetadores nesta Capital, uma .questão que está dando

"panos para as mangas".
Uns elizem que se deve prestigiar a TV FLORIANO'·

POLIS, prestes a vir .para o ar. Outros acham que um

grupo pretende fazer, trazendo para cá por retransm irs

são, ,<;I Piratini ele Põrto Alegre .resolverá o problema.
.

Até chegou-se a pensar num plebíscítõ, sendo assim,
o povo quem decidirá ...

Ainda há uma corrente que admite a possibilidaríe
muito viável de' se manter as duas estações no ar, .sern
prejuízo para ninguém, em benefício de Florianópolis..

,

Quem pueler mais qUe fique.
Flori<;lnópoli� é assim. Ou muito ou nada.

Agual'd81{1os o resultado confiando em que os .nb:ssos,
. homens ponllam acíma de tudo o progresso ele Florianó

polis, evitando questiúnculas 'sem importância.
Meu aparelho, continua mudo esperando pelo resul

tado.
A .JUSTICA DECIDIU NEGAR O Juiz de Direito . da

4.a V8.r'l. desta' Capital negou provimento á medida limi·

nar pleiteada no manelado 'de ·segurança impetrado con

tra a PrefeitU'ra Municipal de Florianópolis, no que se

refére a lei da Câmar,'1 que concedeu desconto de 50'1'0 no

pagamento do Impõsto Predial.

Assim, a Pref�itura continuará cobrando o imposto
estabelecida pela lei 654 de 23-12-64 ..

CONVITE
Missa de Sétimo Dia,

EVELlNA HAENDCHEN GEVARD; seus filhos

I�E:;rTE AIiNA G�VAERD e espõso;
.<

SONIA rliAllnA GEV.AERD NEVES e espôso;
'VICTOR NATAL e espõsa;.
CARLOS JOSE GEVAERD e espôs,'1; e

LILLIAN DARCY GEVAERD e espõso,
e seus netos, convidam seus parentes e amigos para

a MISSA DE SE'TIMO DIA que mandarão celebrar, em

memória 'de seu qu�rido Espõso, Pai e Avô,
VICTOR ALDEMAR GEVAERD,

..

lia próximo dia 6 de abril, 'às 7,00 horas, na Igreja
Nossa Senhora ele Fátil'l18.; nO sub-Distrito do Estreito.

Florianópolis (SC), 3 de abril de 1965.

'. '

.lio

Oorm itór ios. .

MOVEIS CIMO

...

.�.

------------�----------------------

NASCIMENTO
Acha-se em festa o lar do nosso ilustre 3.migo sr. 'Pau

lo Lange, Gerente da Firma FIGUEIRAS S.A. e ele sua
exma. esposa d. ROSita Lins Uinge, pessoas altamente re.
lacionadas em os nossos meios sociais, com o aelvento
de filhinha que na pia batismal recebeu o nome de AN.
NELIESE, ocorrielo aia 2' do corrente, na Materihidade
Carlos Corrêjl.

'A recém-nascida e seus 'venturosos D'enitores os nos-
. \

'"

sos par<Jbens.
J

-- ._---........_--, -.'-_._-,,_ -� ....... '-".............._....,.......--

Centrais Elétricas de Santa
C�!Lar:n""l' \ A . (E' ESr(i i .: iiU �.<'. • -�.

-

.., L l,

A bl ",. I O d'
, ·

ssem ela uerBi f> mana

1° -- RelatóriO, balanço, conta ele lucros e petdél3
referentes 8,0 .exercício ele 1!J64, e par�e('r do Conselho
Fiscal.

2° - Eleir:fío dos 111"11111ro"
.
rrrlivQs e suplentes do

Conselho Fiscal. des m�"l:JrCS rj,) Conselho Deliberativo;
e fixação dos honorárIos respectivos.

3°'- Outros' '8ssuntos ele interêsse da Sociedade,
Florianópolis, 29 de março de 1965.
As.) JULIO H. ZADROZl'TY - Presidente

HERMELINO LARGURA Diretor-Comercial
WILMAR DALLANHOL - Diretor-Financeiro

Dizem que (} minuete (do
francês menuet) têve a
sua origem no Poitou; na
côrte de Luiz XXIV, da
França. Foi criada, segU\1.
do alguns autores, por su

jestão de uma dama ,la
queIa côrte, que .se inspi
rou nos passos lentos e iiI'a
ciosos da valsa, dançada
em' marchas de lado, tom

saudações e movime;I'Íos
de braços. - O minuete
ali minueto- compõe-se de
compasso de 3/4, sendo os

mais cflebl'es os, de )vr"nJ.rt

:�� (l. ;�:l?�eth(_)Y�11. ':';'.� ..""",�.JÕÓ'!��"''''��'''''";","�,,,",,:�-'''''''''''':''''';'''''''_'''__-±������-:-''''''�����*��������::=���=

Salas de Fórmica de várias proeedfcLi'�:SJ vários
modelos à, sua escolha, desde Cr$ 32tJtJ �ÍI em 15

pagamenios de Cr$ 26.900
OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL QUE LHE OFERECE
A MAIOR ORG'ANIZAÇ�'O DE MÓVEI$, DA AM�RICA

.

( LATINA.
MÓVEIS CIMO - alta qualidade co�provada
',Kúa Jel"ênimo· Co'elh,o, 5 . Fo.n.e,

.

341Q

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

C�mjunlos rlo ma.is f:no �ca.bemenlo
. e, de .llIa quali-

Cr$ i!59.mPO em em 14 pagamentos de

C�'�f��I�s ' ;slofados em espuma ou molas, revesH!l'os
em tecidos de alia classe ou em vuleanapa, desde

Cr$ 260.000 ou 12 pagamentos de Cr$ 26.000

Estofados

, .'

Fórmicas
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rI
IV - Baixar Portarias e

determinações quanto à

proibição da pesc\1' com de

terminados aparelhos, .du
rante daterrninadas épocas
do ano ou ano todo, em de-

'

terminadas regiões da, cos

ta;
V - Fiscalizar a limpeza

e' higiêne das praias no sen

tido de que não seja permi
tido atirar às águas detritos

ou resíduos, inclusive de

peixes, que pç'ssam prejudi-
car a fauna aquática, sob

aquática ou anfíbia;
VI - Incentivar. median-

te palestras com os, pesca
dores príncípaâmente -nas

sedes de Colônias de Pesca

dores, 'b emprêgo de aparê
lhos próprios, J ,proteção da
fauna e a 'ç1éÍesa das espé-

,

cies; ,

VII' - Fazer cumprir to

das, as determinações, por-,
-tarias e dispositivos constan

tes 'do Código' de- Pesc,'l,'
I "_ c) Sesção de, Fiscalização

da Caça:'
'

Diretor: Sr. Baldicero Fi

, -lomeno

Redação: Jorn. Angelo Ri-

beiro

na, bem como para exporta:
dores; f

,

,IV - Registro de firmas'
quê comerciem com qua 1. ,

quer espécime da fauna

terrestre, aquática ou anf'.Re�ulamento do, Departa
mento Estadual de Caça e

Pesca
bía, inclusive com aves ou

insetos; 'I �í1'
V - Manutenção de ffchr-

Continuação
II.

,_ Art. 7.0 - Compete ao Se

tor de Orientação e 'l;iscali-.
zação, através da: '

a) Secção de Licenças:
I - Extração de lícénças

para pescadores e caçadores
amadores e prdfísstonaís:
II - Extração de licenças

para caçadores de animais

para aproveitamento' de pe
les e penas e caçadores de

borboletas e outros inse

tos;
III - Extração de licen

ças para comerciantes com
quaisquer espécimes da fau-

do Capítulo' rio relativo às díversas-mc
dalídades. de licenças, e

ordem' alfabética ou- por' e
pécie. �-

b) Secção de Fiscalizr·

ção da Pesca:
I - Fiscalização da pe«

ca em todas as suas .modr-

lidadés, quer marítím:

quer fluvial ou lacustre:
IÍ - Vistoria nos aparf

lhos usados;
III - Baixar portarís'

e determinações (devida
mente visadas pelo Direto
ela Autarquia), quanto' 'r'
proibição da pesca em dete

minadas regiões;
,

------�---------------------------

, Gratificá-se' com Cr$ 30 ..00'0
I '- Fiscalização da caça

..

Precisa-se Alugar Casa ,'�;���:���;�rn���:�:;es�U:
Gratífíca-se :om trinta, mil cruzeiros quem encon- 'madores/quer "por profíssio

trar casa, local seco, para casal sem filhos contenclo no" nais:
mínimo � sal� de jantar, dois quartos, quarto em�re-' ,

II _ Fazer 'cumprir o que
gada, cozinha e instalações, peças bom tamanho, si'iJua-· dispõe o Código de Caça no

da Florianópolis ou Estreito. Paga-se até CrS nO.CGO,· que se' refere à época da ca-

conforme localização casa. Atende-se díàríamente, :n) ça; regiões onde eia é per-
Oscar Palace Hotel, das 9 às 10 hs. da manhã, . rnítída, 'e' as espécies que

4-4 não podem' ser caçadas:
III - .Baíxar portarias e

determinações (devidamen
te visadas pelo Diretor da

Autarquia), quanto aos pro
cessos da Caça estipulando,
também, para a defesa da

fauna, o. número de peças

que poderão ser abatidas

por caçadôr e por' tempora
da;
IV

Atencão
t

Venda de Carnet Bancário
Morro dos Conventos

. Edifício Jacqueline � loja, 5
Elaborar planos

•

que visem a coibir o abuso

clã caça indiscriminada e,

principalmente, aquela que
se levanta a efeito fora da

estação apropriada.
d): Secção ele DefesaEscritório de Advoca'cia

DR. PEDRO PAULO PAVESI - ADVOGADO
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERI A. HAHN.

Selícitadores
�ua Conselheiro Th'!'afl'a -, 48 � Sala 2 .1 •

Ações: Civeis -Trabalhistas, Çomerciais, Previclênc5i
Social Lei n. 4494 "Inquilinato" - Consultas Di",�'b,- .

mente elas 14.30 às 17 hs,

Fauna:

.: I .,- A .esta secção compe-,
te, ouvidos os Setores e as

Ir:Secçóes especializadas, a ela

'boração e execução de me

didas visando a proteção e

continuidàde das espécies

de
raunístícas terrestres, aquá
ticas e anfíbias;
II - Estudo,,:para a cria

ção, por parte do Executi

vo, de parques onde a caça

em todas as.' suas modalida

des e quaisquer que sejam
as espécies, seja proibida,
:formando" dest'arte, uma

reserva faunistica;
.

III �. Estudo. no sentido

da proteção especial dos in

setos". 'principalmente dos

lepidópteros e, entre êstes,
em especial as �borboletas;
IV � Plano no sentido de

serem instalados postos de

fiscalização. em todo o Es

tado visando a melhor defe
sa da fauna;
V - Incentivar junto aos

'particulares, proprietários.
de terras, a criação e m,<\11U

tenção de parques onele a

caça seja proibida.

(Continua .. ' )
Fases dá Lua: - No dia

1.0 ocorreu a fase da Lua

Nova; no dia 10, às 21h 40m.

ocorrerá. a. fase
crescent.e.

elo Quart.o

INICIADOS .' ()S TRAB,"

LHOS DR LiMPEZA

Os io homens colocados
à disposição ela Prefeitura
Municipal pela' Penltenciá
Tia do Estada; 'hiiciaram na

,

manhã' de
. hoje os' traba

lhos d� lil�p�za -da avení
ela Mauro Rairios e adja-
cêncías,

"O ESIADO"

leia, Assine e

Divulgue
....

Nad�,de

NOVOS. ,C4LÇr,\lW:ENTO:';
A' ;Prefeitur-a .Munictpal,

iniciou. ontem o' calcamon
to das ruas lIiácío Ú Lovo
la e" Crellí:el)te· Rôvere '110
centro da. cl.ade

.

e Jo,P
Cândido ela 'Silva no Es

treito., A rua Clemente ,Rô ..

vere será inteiramente PJ,
.vimentada pelo sistema

Lajota, (Lages de Pedra).

INTENDENTE EXONERA
DO DE SUAS FUNÇÕE�

Foi exonerado das f'un

ções de Intendente do d.s
tríto de Ingleses' do Rio
Vermelho -0 Sr. José' Fer
nandes: da, Silva, tendo s!

do deslgnado para Sl1lJS !;j

tui-lo Interinamente ') 'Le

nente José de Oliveira

Nova Reguí.à'mentação do
'Impôsfo de Fenda

RIO, iH) - \0 CA:,'etor do ra atender aos contríbúin
Departamento '''do Imposto teso
de R8!lc!.a, sr.. Orlando 'l\a.. Por outro lado, informou

vancas, Informou que será que, o prazo de entrega tl;-u:;

publicada no ;"D�ário Otlci- declaracõe-s de pessoas f'i-

da

aI" .. nos p���j_rp.os{ ,d��,�, �
regulamentação do ímposto
de re''lda. Tod·as as dpleg'Çl.
cias já. fSU'O instruída, pa

",'

SRS.

PAIS!

•

O rendimento dos éstudos' de seu filho depen.de da boa visã�.
Se seu filho tem algum problema visl.lal. consulte imediatamente
um especialista.

Depois mande aviar a receita na ÓTICA SCUSSEL.

Na :rICA SCUSSEL além da facilidade na escolhÇI e a alta pr,e
. cisão técnica. você conta com o Créd�-Óculos SCUSSEL (óculos a

crédito).
.

.

Por que perdeI mais tempo?,
PROTEJA A VISÃO DE SEU FILHO

CREDI

ÓCULOS

,

,j

Purificador de

68<220

(' ,Schmidt( 33
Mafra, 2 (; 4

v;» Adu c c
í

, 597

----------------�-�--------------------�----------------------------

AJE Tem·Nova Diretoria
.ceceoemos e 'ag�,1 aeee-

m'JS 'a seguinte comunlca

ção:

Estreito, 25 de Marc., cie

1935.

C:rcular No. 1/65

Ao Jornal "O ESTADO"

Da CAJE (CIRCULO r.iA

A�IIIZADE DE JOVENS DO

ESTREITO)
SEDE: 'Antigo CeMgjo

Nossa Senhora 'de Fátir:la
cl Estreito

Senhor . Gerente'

Vimos por êste intei'Jl'.6-
dia comunicar a-V. S. que
foi empossar'la dia 23-3-65
a nova Diretoria que ,:,e�e
rá os destinos desta RO'2ie
('Igc]c; PO ue1'Íodo de Hlfj5 a

J !lR6 e Que ficou' assim c':ms

tltllida:

,sJ.-r1l�,- 2>:'0,]"9. .a 30 de abril

próximo
Em l'('!�!.'ção às pef:soas jn,

ridica� o prazo fica su·',o:'

dinado à data do· encer1'o,

mento r)2 �eus balancos e

às escal�.s já fixadas l)8JU,>

i.l deleguei",,<. em cada E�,.··a-

�� do. Fica H'dada· às pes�c:->:;
,.1
�1 jurídic::l.�·a remessa das c'e

ti clarações pelo cO,"l'eio,

1,.:
As fi!"'''ôas 'indi\'i"lu�,is,

Ir com re ,,�)la. bru�8, inEerir.!'
a 5 m,e,PES de �l'uzeir.;s

por an j' estão isenta s do

imposb de renr1a. Ni'í.o será

cletutívf'l o tribut'J pap.·o pe
las emur('f·as a d(� 'l.ucã�) ca

apm'q�ão da rereit'a hrut.a
onerfl�ionfll a naI'i·j,. d�' a
no base de 19M. sprá ca'lcll
lalla em dusclecimos r!::J,

taxa anual de cl.epl'ecÍR.("d,o
"-

a pari'.1r do. mês em que o Presidente: Dagmar Bct-
I bem fôr instalado e DOS'O tj�ta da' Rosa
em Ew:,vico, ou a D'll'til' do Vice' Presidente: 'Hélio 8a-
mês ela incDrnoTê'.c.i"ll) rl:1 lei'brum
reavaliacã'J dJ ati'l't),

.

Secretaria: Iene da C Jo;i",

lobi'somens em 'Gravatal

Em convidando os "Lobs", o Prp,feito fo,<: .pro111nCão
de turismo pois começou a fazer conhecer G�avatal.· e co

nhecer Gravatal é gostar de' Gmvat.a!. é dennis procurar

Gravatal que b,'lsta ser conhecirlo TIára, ser oro('lirado�
A história ,começa de uma ao"ovim.a"óiío orcwocada

pelo deputado Waldemar Salles. en're o Prefeito e "J.ohs"
, .," ,

r. daí um convite ao grupo do veter<lníssimo .. p::'ra um fim

Ide semaná Qas termas, do municinlo, Assim largaram ru

mo ao balne8,rio, numa _ bela manhã de sábado, dezoito

dos integrantes d"l.quele grupo "do?:e"lDo".
.

Chefiou o grupo na excursi'io, 80hastTi'í.o .Neves. um

de sel,ls fundadores. N:o>. noite de sáhado. após o jantar no

excelente hotei de Gravata!. os ,"Lohc:" nJ:nmOVe"aWl, a

"schouw" que 'sempre é a sua chamad'l "hora <'Ia Cál'Y'lara

dagem". Os apl.ausos e simnat;9$ com aue f0r"Hl1 acolhi

dos os seus variados números de canto. declamacão e so

lo de violãEl, disseram do .<Jgrarl.o com aue f()rfi,m recebi

dos. O entrelacamento entre os T,OhS e hósner'les rIo hrotel,
compostos na sua mainri8 de t',ristas do P.,;o Grande do

'Sul, estreitou-se ainda l11.2is nl""'ur'lo o chefe r'1a emhqixa

da, Seb,\lstião Neves. 'em ins1')' '>lda alo('1l0ão. saudou os

t.uristas gauchos oferecpnd0 lm-q fli'\!1'\lU<l e 'Jm c�ne�() da
séde balneária do Dn!7,e. C�nu,,+'f)S P"'aiq (!l11he, lemhrQn

ças dêsse encontro. TI", orrr;1,or rfaucbo agradeceu e s'ludou
em nome dos hóspedes. Até 15 de abril ach�ll1-se ?"e1"tas no Núcleo Regional d

No domingo .foi ofel'prirlf) 1"l'Y'I l<l'J,t() rhll""<lsrO no rolu- SESI _, no horário das 14 as 19 horas - inscrições par,
be� onde o Prefeito. o rieTl';t<>dl' r'!<l l"e"';;'ío ��Tq1r'iemar Ral- cursos .de:
les, autoric�ades e fip:llr<lS rem-O"(,,.,t. .,t,hT�S dfl "ida social,' PtTJi:RICULTURA,
COl!l.ercial e pública d�lI'jll",lq p '1iHr'J,"ne . ('oi{ln<>rpceram. A- .ENF"EJi'.MAGw'M 'I\'l'O LAR
lí foram d1stl'ibL'i�()S ns 1� cal'e;::os elos 13 'bçbs e houve- CO'P.,TE E COS,TURA
raro tracas de f18,mul,'1s. • \ J CUT,JNA'E,IA

, Foi homet'<lp'e"r1a rl, P"lllW'" dA 0�., .....,t.'1.l cue se fe'l> ATENCÁO........ .. ., ....

representa:r: a.hrilhant!>T'1dn O 1"111 (�a io""'?d!l

e16''R,do cornialidade, fran-

Ruy Stockler de, Souza

�Lva

Vice Secretárto : Vál ter j\l�

don-a.
'I'eseureíro : Flávio DU8.r� �

Vice Tesourelro: Mariaf 1 €
resínha

.s.i�-
va

Q,l'adDr: _Paulo M n:lci'.ça
Conselho' I iscaI:
Jdione d� Costa Silva

,Llétlicio Silva
\ f_,'(;;US Mendonca

Atenciosamen te

Dfl.>;':IJz.r )� da Rosa
., Presíuente

'I -I}
Ú)'1'� 'fJ Cost.a �ilva
- SCi"'j-rária

LIRA TENIS CLUBE
O LIRA TENI3 CLUBE SABADO DE ALELUIA DIA 1.

DE ABRIL APRESENTARA' EM ELEGANTE S,)L"qÉ.
LUXUOSO, SHOW REVISTA "NOITE DA· CINlJErmt

PROMOç:!O DO CRONJSTA SOClAL CELSO PAMP,LON"
Réservaf> e18 111(>S;aS na Relojoaria Muller

Sociedade Termoelétrica de CaniV(1fi
,

Assembléia Gerai Ordinéria
CONVOCAÇÃO

São convidados os' Srs. Acionistas a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 28 de Abril

às 16 hOras, 'na sede da Socieds;de em Ôapivarí de pc> ::<cc,

lVIünicipio de Tubarão. a fim de deliberarem sôbre ( �p-'

guinte:
ORDElVI DO :OlA

a) - Apresentação e aprovação do. relatório d'J, ili

retoria .,Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, ParE

cer do Consêlho Fiscal relativo' ao E:xcrcício findo em

31 de dezembro de 1964.
b) - Eléição dos Membros do Conselho Fiscal e

Consêlflo Consultivo.
c) - Assuntos de intcrêsse da Sociedade ..

-

Tuharão 10 ele Abril de H!�5.

F'up,-°' .Irão Edual'do Maritz
Presidente

El1p;° �enjamim Mário Baptis�-a'
, Diretor Industrial

Sl'. Jaime Sá
Diretor Comercial

3-4A

REX-MARCt·, ��
..

PA�ENTES
Anenf') Ofida' .r�a Propriedaffe

Inrll.f:fdaJ
Registl I do marc�s naten� de invença(

nomes comerciais; tít�]o::; de estabeleciment

.

insígnias frt:3es de pr ,[,agand� e mircas d

exportpções
Rua Tenenie Silveira. /29 - 10 andar

Sala 3 - \ltc:s d� Ca�:;. Nair - Florianópol�
Cai':Ãp 'Pnst.$J. Ç.7 -,- f'Ol1t g:n:z

A T E

Maiores informacões - no plantão do Nl'cl"1o! E

�q�l do SESI - Felipe S"li1"1.idt, 71 Ta.xa de inscrição -

�nr-l' êruzeiros Idade nlinima. �. ,,)05 a,no�'-
.

.":::,.; ...............;t..4,
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CCl\1EMORt).to o 1J.
AéüVEl1SAtI,lO .' 1-

Rr�VOLuçi.()

(Do Correspondente
BE.'3 GARCIt�)

JA- A exemplo de outras cí-

dades brasíleíras, Tubarão
também comemorou .con-

dignamente a passagem
do 10. anlversario da re-

voluçâo, �u.e veio dar ao

Brasil urna nova era de

paz, prosperír'ade e tra,:à.-
lho, sem o perígu da escra

vízação comunísta qll€ a

meaçava os . nossos Iare s,

'As, éomemoracõcs tive
.

ram início no dia 24 de

março, com paíestras alu
sívas ao hi;;tórn�o aconteci
menta preteridas ror auto
ridades civis e' imilitares

Dr. Caetano Vieira da Cost'a Netto
CLiNICA GERAL - ,ClltL'ltGI,\: ,

Intervencões 130m anestesia geral no consultório
nua ,Felipe Schmi.dt. 25 � Ed. Zallia 2.° andar

F'lorianópoJi;:: _.- S:l.ntn Catarína'
._----- ._---

CIHlka Odonfàlógíca
!h-a. h;a ru M ;'II'ia I\'ocetl

í...�li!·:!f�() f, Pl·i)r.es�
-

o\l(m.L;'� "nl� t' ,:n(lnl.,as, somente com hora marcada
r'l:J'; �·;�I' lo...; �r.�n Í"'� p dn� l:���n h� L)}H� hs

No d1ml."go, 8 tarce, 05

portões do_E3tádio "Dr, A

níbal, Óy;t.:t·' foca>:', abertr s
ao público para' nssistír

'

às
. competíeõas esporttvas, ir
'e1usive uma p�rtida de ill
tebol (>·'ltl'2, Fert'wlário e
Rl's..�il, eemipes lo�ais. e'TI

diBputa da taça. "Márechal

lotes do Lado �da Praia {COQ4eir��)·
Ven.dem-se 4 lotes altos da rua Juea do Lóíde, [un

i C) do asfalto imediações Restaurante Atlântico, proxi
Itl08 U. prala.. Inf'ormaçôes pelo telefone 2905. De prefe
rência das 12 às 14 horas, com o sr, SELEME

,7-4

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

.'

Florianópolis, 4-4�65
_ -_ .. __ - .. --� _" -

-------, _.- _�-�.��-�.--�� .. - _---_.--_._-_.- .. _ -_ .. "" .. " - .. _ .. -._ .. _---� .. , -'''_ '_ .. '''_ -

Castelo' Brancr ", 0f.ere,,:au
pele PJ.'e;"'�\�lõ!.·' .1\1mliúlpal
de Tu': l":',ÍJ, a C!'Jal .foi cou

quístada pe�éJ 1i',;:-;, Ferroví

ária· 'lue venceu a co: t!,C:i:�
da por � L� 1

O' diq. 31, qua rt a-feir.,
começou COJ,l. 0 hastean.en
to do Pavilhão Nacional
na prai:� (�er'.. trn .. n'�r:. ,t�r�t11
te aut»r: -h des civis e mili
tares, r2Úr0SJLt�.ÇÕ':3 estu
dantis, órgãos de classe C: 'o
povo '�tú gf.:ra,\.

.

As 9 .tJ_(.1 83 , !fari�Ou-�e
m-issa solene, na C,,�eõral
Diocesana, ofieiafla. por s'
exa, -revma; J.. An.is.mo
Píetrula, bispo de Tubarão
Após a missa, teve 'lugar
o desfile da la. Cía. de' Pu
züeíros do 230, Reglmen :;(,
de 'Tnfantaria pela rua L311
1'0 Muller, diante do palan
que oficial em que ;!e 'e1".
cO!1travam . as mais al,�f:e
autor.:.chcles do muntcfp:,)

'sem entrada
se.m juros

.

pelo preço de tabela

•

--
POR MÊS'

PELO FUNDO COOPERATIVO SINIEYER

'.

10% ENDIDOS

NO LANCAMENTO!
VENHA DEPRESSA

'o; MELHOR 'NEGÓCIO
.0

CONHECER

MOMENTODO.

SEU AUTO,MÓVELADQUIRIR
INSCRIÇÕES ,E INFORMAÇÕES

PARA

SEM COMPROMISSO
./

,Rua Felipe Schmídt. 33
Fones: '31.-09 e 25-76

, ,

A tarde, o quartel do. 1..1,

ela. cio 230 R. r. est : 'e 2-

berto para a viBitar;d.0 r{,"
blica, Úl1ll1U �eferên ':'.ig ió
da especial , do major \,;:',,[ ..

more Pereira c�e niq�cjrD. �

comandante daquela C";'·

poração militar, As lf! 11:1-

ras, ,precisamente, 'deu-se _,'

o arrtamento da Bf'lndcll'J.,

�')"

cuja cerimónia foi' abri- tl;
i

lhautada por um Tl21oUi.':j '�!
de la, oía. do 230. B, 1.

o programa dos les',e,: os
foi' encerrado na '''.Jldade
Aizul" � ebm

.

mlla retreta
na pra:: . .! Cêl'lenário .. ·" :i,ll

horas, j.ela Banda Musi.rcÜ
"Lira Tubaronense", '1.1:1;. f(r.
leítcu o público 11"t��r:'l' Lp

com a execução \
de var.a.s

peças de cornposítor ss tarno
sos.

NOVO D.sL�QADO
REGIONAL

Por [,to do exmo

r}.'"p!.',�pp 1",!�\ f011"1n')Q nh:/ts.
�� -rnnsnlas· ll1;1�nt)s' nl·':''-'

c'�ade,

íH�,i�M,' (

CF.l\TTRn

as 10 11s.
M8.t il1ada

NOl'l1'\.fl'1 Wisdon - (:"-11
!,re 1,,1AN, 'O HOiVIEM
n.t\s ENCRENCAS
<:ensuru até 5' allr,s

:is 1 1/2-3 3/4-'{.,.9 ;1';

Blvis. Pre"ley
Cynt)1ia Pep'per

1 -EM-.

vQM �'lClnPIRA :NAO SE
BRINCA

PanaVision - MetroCohe
C-ensura até :3 ·S.l10S,

Ritz
" ,

"cnnf> 34:�f
. '. as 2 11s,

Antônio Cifariello
Daniela Rocra

.:_ EM -

O ESPADACHIM
MERCENARIO
Dyali.'3cope,

Censura. até 5 anes,

às 4-7-9 h::;.
Geraldo d 'El Rey
Yonã Magalhães

�'EM
DEUS E O DIABO N \

TERRA DO 'SOl.
Censura 3tt! 18 anos

_l{oxy
às 2-4-7-9 11s,

Dean Martin
Lana Turner

-EM
.. ,E ELA TOPOU .A

PARADA
PanaVisiou Tecnicolor
Censura até, 5 -anos.

H/\lP. iU)�

CINE GLORIA
Fone: 6252

às .2-4 1/4-7-9 1/4 11s,
Harve Pr,esnell

Detlbie Reynolds
-EM-

A INCONQUTSTAVEL
MOLLY

PanaVision -. '. MetroOolor
Censura até 5 anos,

CTNE TlVIPERIO
""'ue 629f

às 2 11s,
CA' ,TINFLAS - EM

O EXTRA

EastmanColol'
Censura' at.€ 5. anos,

,
. às 5 1/2 e 8 hs

AntônIo Cifariello
Daniela Rocca

-EM

O ESPADACHIM
MERCENARIO

DyaliScope.
Ce�1sura até 5 anos.'

'CINE NAJA
. (SÃO JOSÉ)

�lS 2 c 8 11::;

Norman vVisclon - eEl

NORIvI�N, O HOl\1J3':.I,r,
DAS ENCRENCAS

i5 �nos

HOJE às 13,35 hs;, f,sia�
rei na Rádio Gun.ruiB.., .....

1'0. apreseptar
.. R program<,>_

I��������......�.:....��
. ,_'·;.. i.�..;.,,\�;·�::.J""·""""�.. '"

..

Radar na Socjc<;lad'?l 'T],lTO

'i!�na(o JO:� 1\r[ae.ha�[o :& "
...

,

NA Igt'85a Ortodoxa S:;.. ()·

1\]'jGo-au, 1"0 próxímo [1'.2.

pruneiro de maio às ''Jn��':''

11m:;�.� sr:,,) rr-auzadn 3. C2'
l'imóula l'cl���io::\a do casa-

111['1'11(,)' "c Vt'nl. ,p.ona,ssis C

N1r;O�.�lU Ap08'.019, O .ato cf ...

\.wf1 8c(p't'prr!'á às dez f

tl'iD!:n horas' na resídêncta
(los ra!s da l1oh;a sr, e Sr""

Dr, Jo<\.o p,,;·,;�ta Boi1�,'3sL3.
()"�dc r;'f':;pcionarfiÇ) cs c.tr.}�·

'_'i::1adçs.
LOGQ a. tarde será, !'o}::I.

lizada a tradécional ?ro
c;ss:'í.o do Senhor ·Jesus elo"
Pas.:;;Gs. •

DANIElLA a orírneir { �,H'

'!�j1.:3. '0 casal ··!1.rcê:.rüo T'}l2
IOIU ("stJeU),

COM, um e:e�ante (1\'1

�:1'"I SUR !:e�((t:..�.nc�a a S,�?:Ú�O

ru- 00'n(2. C�,r:0s Boluss!.t'!:

rr��21wiopcu S{mborG� de

oficiais ele Marinha em 110-

11'."]'> a O'PI11 as Senhoras '::0-

];landante Heitor Pleis:u

'Filho - dona Izaclan e

Comandante' José. ,>ih',s

Mey - d.ona Zuleika, f'1,'e
estão resj(�indo na '''I�\F

eap". nJ'(')eec)0"Ü'S do 'Ri')
c1e Janri:ro. E11tre fl� !J:-e

�f\�..,t..,s a SP'.��h.ora Alil1.�rn,''''
I" � '· .. · .. él '["3,., I (l � ("I.: :,:',

1"0 ':'l'f'�.

- NOS dia,s 23, A J �:)

próximo�, no' Teg,tÍ'o "A1-
va'ro dt;!, Carva1.ho", 3(",

aprese.1: t8.-{la a pec.(l, "(1

.HF.:CO-REC(),', eO'!11 a. ,":;""
1::\e8.da a1'1'17. do. teatro l",,
Rileiro, Cleyde Y:lCon's, li
mD. ele Oacilda Becker, (r;)"
no Jaco OC. cÇl,lhecjdo at<)i'
Walmor Cha�'9s, vibraI"b
a soeledade flr.rjancp01ü�-.
11::1., "0' Re.co-Reco", LF,)c1

comédia. ele Cha!" es Dye>:.
que pst9 $211do exibida ru <;

principais I)1elTopoles OlÚ'O
peias, Efn Londres. "Rat1e ..

of a simde man"', í:;m
Sl'wHa Hallcok e, Ectwad
Woodw'il.r'" e. em Pal'ls-, 0'""-,

,Jacqueline Gauther e C),l.U'
de Reich, atingindo o l'í'

cord de Qui;nhentas apl'e
ser>tacões cO"'spcut.h,é).S, "cm
o título '§La Cr?Cf'lle", Eõ\1
ativicla"f'S o DeDto de Ctil
tum da �EC, com a refer'I-.'
ela peça.::

C<J��TIl'�lI_4 sendo .P.l.ili

to [JrQcürana pelas c' e�" 11-
tes da "Illmçap"- a de;�tt�,'
cada rnaquiadora d:Y:

Eety, l:epresentante de E;\
zabet-h Arden. '

D:!:SDE sexta-feira.:::m
r:cs::;a Capital o Bispo j)::;

1\.(' 5::f s .�. a 19-1'��:ja Orto2.ó:�·),.
t�m Bucncs Ayres, que vc:o

v;siLar :l Colônia Grega, q;s

teve él11 Curitiba c' ,,",:< '.' \1:."

para .pn�·"'"' ... .. � ·r.ff"j1e na

Igreja São Nicolau ofi
Nr�.')a a�' ._ �.. ..J, ac.fJ2'..

punhado, do .padre, IVli@uel.

VAI ser fundada !1es�e

mês na "Ilhacap", a Escr,

la de Pais 'e Mestres, que
tfJrá como sede pi'ovisória l)

Colégio Coração lle Jesl1s, J

com a participação· e cl'ga-'

nização dI:). Diretora daque-
le Educandário Irmã Attll-

ris.

HELENA Rubstein,. fale
ceu em Nova York, ::om

noventa e quatro anos de
idade.

AMANHA no Cl�be

Doze, à nOite será realiza
da uma �'eunião promovida
pela S.P,D.T.F. com � fi

nalida:'e de debater aS:3un·

tos ligados à televisã,o E:m

Florianópolis.

OS SR.'3 Heitor Latorro
ca e Luiz Sàindênberg co

mandando o lançamm:;o
do Xeque Ouro, na "IL1a
cap".

E POR Ia'lar em Televi
são próximo dia. dezenove
terminará o prazo de eon

corrência pública para fim
canal de TV que o CON
TEL vai dar a nossa Capi-·
tal. A' TV-Fpolis. está Da

concorrência e podemos in-
•

formar que não há mais
t�mpo para que outro gru
po econômico entre na

"pa,i'ada". Seria absurdo se

vIesse um grupo econônü-
co de fora disputar Q Ca
nal �ontra uma estação que
já está montada. Mas co- •

mo aqui acontece' coii;as'.
que não é de admirar, b
elo pode acontecer na "TlllS,
dos ca:;os raros�'.' A Empre-

.

sa Gatarinense ne Televi
são S: A. - TV-Flo::ianó-,'
polis, que ter='l. milhões de
cruzeiros empregados, ron-

ta o apóio indisper;sável
clai3. autorir1àr1es e da <;ó
ciedade florianopoli.tana.

- NA visinha cidade de

Itaiaí, Sebastião Reis, -re

modelando o Bar "Se8.C-s",
para 'inaugurar após a: Pas
côa.

o CE'\TTRO Acadêmico
"'Dja1ma Moelmann" da
Faculdade de Medic"ina,'
promoverá no próximo r.liJ.

IIl'imeim de maio o baile.
do!! calouros daquela F8.-,

culdade, no Lira T.' C, ,

•
A CASA da Amizade das

Senhoras' dos Rütí1ria�h1s
do Estreito realizará �lO

próximo ''''ia dez no Clube
Recreativo 6' de Janei,!'o, às
dezessete' horas, o segnD}\O
,IChá ,�hnnatia", com a a

prf'se1'1tsci'ío 0.0 desf'le in
fantil "CRIANCAS DI'T.L''']VI·
A MODA" A rp11,la: desti.- .

'na-se à confpccão de en

xovsis ele nenp'. 'que a 0�1,
sa (la AJ11;7al'le nl'pt·en ie
(lfl't· <J,s geshl."t.es nol)res c':;

Fst-rpito:, 'PE:101 tra1�scurso
(ln .r'I;g_ ,,<>s i\/Ti'í.as rn'l').h.·,"C'
9,0n1111·iY\_rl() o ,QOlJ jn·oTQ.<.,1,-;')

pelos telefol1es 6308 ou W�:.'7.

O CASAL Aposto (C:l.

ü�':ina) Kosmos de pa1:'8.
ho�s pelo herdeiro KOS'

MQS.

E POR falar no D'às da;,;

Mães ,está Coluna, iniela,':a

dentro de poucos a pr')lll)
ci'i n nl') ra:-'a' escolha da Mãe

I

do Aúo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ;. "

,',' �

IG
o rre:5idente da R-e�)llo;l

eu p1lFce dispos\o, a exer

cer r,�go,rosa fisc8,'izai:'ll'J YJO

impôsto de renda v.sa.ido

a ev.tar sonegações, ..r.ie

afinal já constituiram . q,'t1,
'

lüt'to por pa rte de rnuitís
S�.nl�s cO'1t:r�i11�j'Y)t0S, A, nf)ü

ser os ·f":1�.lC,:ü�lãx�ns �t�b],i-
ccs fe'er�üs. cuns c1er:·l1"�

to :c;; êsse, UiiJmo, 'poi.$ de

[fi,,tC. ��:ln a;H3nff.S ve.nC"L:l1···,�"'·

tos c vencírnento não ê teu

da,' O mesmo acontece cu.n

os militares que 'vivem Lia

sua prorrssào-" O, ÍJ1TpOStO
poderia atíngír, quanto aos

fF.C'Ol" á rios, "'digamos às

gratificações 'que, recebes

sem fofa elos �eus venci-

",Ud3 g5nÚE.tlcnte eram 'l�ú',
tas de maiorrls p,;cado's, ric
lo controle severo das ,,,

partições, 'as' d,ema:s elas
ses fàcllments poderiam- tu
g�r às exigências dó Ü3CO.O:
"8 assím o quisessem.

/

p E
de la Y."'C: e:nv",vl.l. "0 ',CrJO
�j1'dSO, por .exemp.o, f�gu
,,;,"ün u.�posj_tivo.s' que il'l\,O

r.zam a uttlízaçáo . de SI

nais exteriores para a ím

pugnaçào da declaraça':> l!p

rendimentos e para o a.>

bíbramento da renda .os

contribuintes. , ,

I
,) ;:

mentes fu-;'o's' é quanto rdls
11t111 tares, às

'

van ta.gé'n�
.

f f·"
raberecídas-inos regulamen-,
tos, livre o sô.�' o de' 1ÚD.l
quer triputaçã:o.' Digo '�,�to
por dizer, certo de que 11':;;'0

produzira .nenhum efeito

sabido, .como é, que' a' t:J
xação de vencimentos é '

coisa passada em julgado.

lVLQ.s não '1\,� dúvíca .que,

.!� a'::dürA�o. :.;p ..JQ-. Llt.:n�';s ·�a.::a
'um leigo no assunto.

. O govêrno está crsp.'}��c/).'
J ê1Q,� moias, a 'intro,j_:_;.zlr
nessa questão do impôs lo
de Irenda novas, maneiras

dê. aumentar, a arreca 'a

ção, indo busca-la onde
J)ôr possível. Em projeto Como sinais exteriores

----_
.. - _ ......::----._._�-----

S�ociedade Terrnoeletrice de Capivari 'SOIElCA'
!
i, '/'

J Relatório daDiretoria>- Exercício de 1964

,
--------'----��_ ...._�

'

..

",

,i
.

. Lin'-a 63 Kv -

I liFcrneci:r.entõ à Fiori::n"óp lis '

--���--------i
I

_ .. ,-� '--,_ I
Perda I,' �

, .

,benhores Acionistas:
1

"

"

,

A Diretoria, ela Sociedade Termoelétríca de Capivarí - "SOTEiLCA"; cum

Pl�r;.dQ determmações ele Lei e estatutárías, sente-se honrada em apresentar à con

srderação elos seus acionistas, o Relatório das suas atividades e dos principais ra

tos aQrainisLl'aLivos dá' Emprêsa, as�iln como o Balanço Ger,'3,I, ,Parecer de Audito·

na e Parecer do Consêlho Fiscal, tudo relativo, ao exercício de 1964.

"' No setor de obras muito foi feito mercê da ajuda sempre pr;sente das auto·

,'id:<1((es federais G, em especial do Ministério das Minas e Energia e Comissão do

L'l,410 ctn C�rvão Naci01')f;ll (CPPAN), que n�s propiciaram os recurSOS :financeiros·

neç:essários ao nosso trabalho.
Assim é que, no exercíCio, fizemos a construção da Estação ,de Tratamento

d'água, já 0lY; funcionamento, terminamos a. parte de obras civis no interior do

ediíício da, Usina,�cuidamos da manutenção de todos �s prédios que compõe opa·
trÜn6nio da empresa, aceleramos a 'construção da sub,estaç�o de Joinville, em

frrinco and,,,mento, construímos o sistema' de proteção contra·incênc(lio, o canal de

dé$cal'ga da CSN" ramais feri'oviários no pátio da Usina, e muitas outras, "Obras,
que tomaria muito espaço 'enumerar. '

O laboratório 0.1. Usina, bem comb sua eS,tação de pré·tràt_amerito d'água �
as 'inst:;Jações de desmineralização total da'água já estão em ple�o fUl1ciçmamentÇl.

. Fo setôr de montagem dos equipamentos da Usina, podemos asseg'urar que
o progresso alC'mçado no exercício de 1964 nos permitirá inaugurarmos a la. uni·

dade geradora de .5-0.000 KW nos primeiros mêses do ano de 1965"

v árias set.cres elo complexo conjunto de equipamentos já for�m testados,
outros estão em f�,S8 de testes e pr�vemos que a' 'ca'.deira já poderá ser acesa'no

cL�ç;ortel' do mgs j'evereiro de ,1965. Após, e'::ltrará eu:- funcionamento experimental o
tm:bo-ge;:adcr, (hndQ�se, então, os' apront0s finais para a entrada em o:peração co·

rneJ'ci"al dêsse bloco. I

\ No setàr de transmissão, efetiva�lOs o serviço normal de ma�utenção da

,li.l'lha', compreendendo' tôrres, cablagem e subestações, que merecem uma perma·
nente assistência té'cni,ca e uma constante m'll1utençaQ que lhes, assegure UITlli ren·
t;'i'b.ili.dade operRcional satisff!.tôria.

'

teçebenr;s da u�ina da CSN, no exercício de 1964, é60.294 000 KWh d!lll eneJ;'gfa'
em,4<± "I{v e a t1'3f:smitinios em 1�2 Kv às subest"l-Ções de Florianópolis e Ilhota,
da segü:'l1te maneira' "

I

mSTl�I'8UIÇAO DE ENERGIA DE 31.12:1)3 'À 3Ú2.64

j
í

..
"

i -:\-'
---'_--- - -' � --,

I '"'?í Linha 44 Kv -' Sl;tída 132 Kv de
� �C.S.I-r.1, -

''r. , ""Cãplvarí
,I

35,003.000 KW/h '

\

I

L.

58.140.000 KW/h60,294.000 KW/h

",

l-
I
,------
I

r

Linh'3, 44 Kv - E'TIpr�sul

(Fprn. à Jaraguá),
Linha 44 Kv - \

(Forn. à Cordeiros) KW/h,'

,14.636.090 KW/h7.983.000 KW/h
• 2.672 '

%

4,36

"

.. \

Com êsses recursos, que 'não fôràm exc�s:'i.ivcs, foi possivel evita� solucão

de, continuidade no ritmo do,s n(J�so.s 'trabalhos e mantivemos os serviços den:'tl'o
',do cron0grama de obras, sofrendo ,apenas os atrazes normàis em o1:;,ras de natu·

'l"eza similar à da' S'OTELCA. :',' <'
I '.' "

I
Dêsde há muitu vínhamos 1;10S ,preocupando 'com a maneira comumente ad:J'

.
tada na ,emprêsa para ,a admistlã,9' de' ,�QVOS funcionáriqs. , ,

As injunç,ões de terceiros nes.s�s riomeações, feitas sem Um teste prévb e

sam a,necessári� investigação �flbre o,s antecedentes de cada nôvo empregado, p<"
deria determin"ll' a forrr.ação -de';,uma �quipe heterogênea, em, detrimimto cbs su>
pel'iores interêsses da' Emprêsa.: ,,', ,

" .

1"
,

Em vista dissQ,passamos'a,�d:otar, para admissões na SOTELCA, � sistyma
de conCUrSO de seleção, tendo r�a;liz�â:o 10 primelro em outubro, par,"l. a formação
dos grupos de openição e' man'úÚmç:Et0., da Usina.

. .

Apresentaram:se cêrca de ;6'90', can'd:datcs, d JS qua's aprcximrdamente 13Q,
fôram -"provados e ,é com satisf��ão 4_ue' constatamos o, progressó dos· funcioná·

. rios dêsses grupos que, com raills?-e:xçeçÇíes, vêm correspondendo plerÍamsnte..', ' •

'" ,;

O concurso d,ê outubro f�t'�é.r:"'iJ#�do soh a presidência de 1")sic6'6g0 d:, Céu
tro de Tre:namento e SeJeção ii ii " f'Siderúrgica Nacional de "'alta' Eed�nda que

, ;T1ui gentflmente nô·lo enviou:!'� "�'"
,

"

, ���:�b�;�!1i;;;2�J�
\
Em ráptd"'s palirl\1ras. fo

,
nC:SS8.S 2tJ.vldades no exerG;'dó 'Fie !9?4 >j'/�' "� �:'

Ressaltamos aqui a cola ao, sempre pre$f'nte ua corpo ft1néional ;" -da "5;" ",

SO'l'ELCA, que deu sempre o 11i��r' '(1'e; ,sí em próí dêste"empree�dimênto, aspira·
çáo maior de todos n6s. . � \'

,

v ,: ,:
,

Tubarão, 20 de' Março de ['9!fs-; ",.'
, ,'� _"

As verbaS'q�e nos rôram destinadas e entregues êm 1964, são as seguintes:

- _;:;.__ -_-..:._--_'---_;.�..... ---- -- - --" --....._�--_.

i
H i st 6 r i c o

"

..

_--�
- ---,-1',-

I
I'

Cr$ Data do recebimento
--,-'-------:..... I

55.000.000
153.700.000
300.000,000
200.000.000

, 420,OOO,DOO
I 30Q,000.000
I
I' ,500.r'�3.536
i 7.�A42.453

,

,i 195:092.19a
. -I,· 36�";37,5:1Q7

�- -'-'--��---�
',·t_

03/02/64 -,
30/05/64
24/09/64
31/10/64
07/12/64
30/05/64

. '13/07)64,)_ � ::'.,
'lQ/01.l6tJ, "' •. , ,

" . 02/09l6� . " ,,'/ '1 '

,2r/12!64 :
'----

CPCAN
E L E T R O B.R Á S,

, lIAinistério das M:nas e

Energia (Lei 4.417)

"

f

1 9 ti 42.566.758.294• T o t, a I
,----_._----- � --. .._----,

---'-,------ -----

!
.�.

<
-

li"' "
>.•

Eng? Joãe ,�.u!lrdo Maritz

, ,F.resímente
.

'_'" '. ,

l�ng<' Beniami4;:'Mário Baptista
Diretor Industrial

, �. � \,'

j�aiIDe�Sá
Di'l'etor C�mercial
� .:\ ..

--- -�_ ...�-:--- _ .. - - � .:.. ..

-�-��----

ATIVO

II - IMOBILIZAm)

29 - Bens e Instalações em Serviço
21 - Outros Bens e Ins'alações
28 -'Outras Propriedades 278.012.968

185.023.225
58.375.254

"34.614.219

IV DISPONíVEL
40 - Caixa

41 - Bancos

,42 - pisponível Vinculado
43 - Caixas Ecoriôlnicas

681.535

286.477.823
5.041.244

34.614.219 278.012.698

,

VI REALIZÁVEL
Curto Prazo

62 - Devedores, Diversos
64 ,- Depósitos Especi,'OIÍs ou Caução 339.282.646

336.628.655
2.653.991

"

,
Longo'Prazo

65 - Almoxarifádo
67 - Obrig�ções e Empréstimos a Receber' 6U7.90�.856

412.504.698
Ül5.397.158

V - PENDENTE

50 - Débitos em Suspenso
52 - -Obras e Serviços' em Andamenb

19.956.420.346
7,747,773.220 27.714.193.566,

;.. SUB·TOTÀL 29.235,024.444
"

o - COMPENSAÇ;'\O
00 - .obras Contratadas

02 - Valores de Terceirós Recebid:s em G,arantia
04 - AçÕes Caucionadas
06 - Conhatos Diversos

08 - Valores Segurados

427.869.555
5.000,000
120,000

8,128.599.470
'

.2,907.915.130 11.469,504.155

40.704,528,599

EhgO João Eduardo Morltz
Presidente

Eng<' Benjzmim Mário B�ptista
, Diretor rndustr�al,

'

.

,
, CERTIFICAD� DE AQ_DITORIA ./ ,

CERTIFICO qúe revisei' os livros de contabilidade e os respectivos compro·

vantes, de
"SOCIED!\DE TERMOELÉ'l'RICA :OE CAPIVARí - "SOTElLCA"

relativos ao exercicio SOCi!ll encerrado em 31 de dezembro de 1934, bem como o

Balanço Geral encerrado na, mesma datal com ap1icáção das normas de Auditoria

adotadas ,no p'lís; de acôrdo com ci 5l�e verifiquei, seu de parecer que o referido

Balaaço Deral, t!'anscrito no livro Diário e por m� rubricado, expressa devida:
Íllente a ·situaçã.o pa.t.rimonial e financeira da Emprêsa n'l,quela data, c:Jl1sideran·,

é sul"'si'fu::1<;,'ão peculiaT.
I.

!

)1
I

. ASSEMBr,EIA ,GERAL O�DlNA'RIA
Pelo presente ficam eonvrcados os Srs. a-ion;stas pa:

Theotõnio Fausto Nunes ra a Asse:nbléia Geral Ordinária,' destf,t so-i-dade. a' s�

,
Chefe da ,Div. 'de Contabilid::de e realizar em sua' séde', sJci,"I,L em, S�ls-iro. nec;ta cidade as

1.
Fin9n(J:!.s _ cr�c - se - 2047 8 horas do próxínlo d-:a 2'9 de ahrU � que terá p�r fim':'"

<-

PARECER DO, CONSÊLHO FlS�AL
./

a) - de'ibcro.r, sôbre o rela"é"i.o' da érr-t-r'a, ha'an:

Os abaixo.assinados membros dó Ccnsêll10 Fiscal da SOcied.qde Termoelétri· (:0. de'""çJj;s!',r8�ão ela cont8 de lU-::ros e 'oe-das e p,-r�.cer.
ca de Capivarí "SOTELCA", tendo",pràce(j�do a verificação do bal,"lInço geral e con· d:) Conselho ,'B"s�át 'relativo ao 'exercício findo a 31 de de·

tas 're!ativas ao exe'rcício find� em, 3i:.' qe D?z€mbro de 1964, e Elxam'nl:\-do" com 'ze::-:�bro de lZ'}',;' \

assistência do Economista Walter Kley, os r:espe-::tivos d:Jcumentos, ach1ndo tudo b) - eJ'QÍ':'''io,: d:::: .,�on�\').lho Vlsca,l e; fix�ção dOJ seus

da melhor ordem, são de parecer -que sejam aprovados, .pi:!los senhores aci -nistas, vencimentos;
�.

o relatório, balanço,geral, as contas e�'tQdCilS Os ,'1tos da Diret�ria, .dura�te �quê;e e), - elei,"!ão ,<:11 .,l{iret'lr'a t1�ra a, g�st;�'J de i;�·1(',65 a

exercício.
,

,'" ";" :,' ,', '1;1'. ,: �', ;'11:"""
- ,��;:i�.lJ)Ji� e 17@rt" <com� fr\-fiv,"'-'fi'1 das ,;&,,;us'. ho:no-:,ár·0s.

Tubarão, 17 de março de 1965. ,�, " ',�, ,l '�I, ,'5 ,it,�iáí '2:t.1ile matçô de .1965.J, < -: '.i'
,

�""\ ';;- i "', P\:)la
-

Í)ü'etc'r-ia. "I ,'" '\'
.

IDRe,ANtqNIO�P���9
"."

. : ......

P A SS)VÔ ,. ,',
" ....

�'

,_ .. �---
. ";----_. --'-----

I' -- INEXIGIVEI,n -

10 - Capital
III -. �XIGIV'EL" �,
Curto Prazo

'

'l .. " <
30 - Contas a PalT.ar li':1I.;,.. r' :-",

37 - Outros Créditos Correntes" - ,'-.' ,
"

2.830.000,000,

181.472.fi88
12.444.338.761 12.625.811-.449

LODl!o Prazo
39 -:- Diversas nívià�<: ., T,�n�() P,rflZO

,v .� 1>1<'N1)F.NTE

�1 - C,réditos em' Suspenso

!7.799.594.668

6.069.618.387
.' I�

•

"

29.235.024;444

, /

:.\;-"

, ,

----------�_.--.-

SUB·TOTAL'
_
..

,
..

;
: .

O - COMPENSAÇÃO
01 - Contratantes por Empre'"tad�s
03 '-- Credores por Valores - Uarantias' 'D:v::;rsas
05 - Caução da Diretoria

'

07, - Responsabilidades' Contratuais
09 -:: Se�ros Cobértos

.

427.869,555
5:@00.000
l20.000

8.128.599.470
2.907.915:130 11.469.504.155

40.704.528.599 :

Jaune Sá

Diretor Comercial

,

�,

•

_j

�,� /......-0..;·'" J}os&a ser interpre:ta'€ia" �q:

eonsinmua sêi",Q comjJuia- �mo: indicaçâ� de .I'21'ld'J. ou

dos: .aJ 0 vá.or loca.in ,u' patrcmõnlo. A exíbiçao de

alugue. do irno sel r2"Len-'
c.aí e oucrcs ínróveís; .in

ch.s.ve 'chácaras, v.las, ea·

sas de campo 'e parqu-s
'usa:los ,para residência ..u

recreio; p) automóveis, em

f._;a��t.,.ày':...rs O,.'. a,.;.t.;...,s HJo,o"

USO p esscal cu da fa:Tul;",,;
c) oríaocs e' out, s 2't1,h'C ..

, '

lf'L".rlas.as' ,e?_<lss .. rnas :,0

car: aval não passará l!. .).l-

.jnmemente Será tamb.m

sina exterior de rendíruer

to do contribuinte.
A reparJ�ão encarrega (la

dêsse, senil,"o 'deverá H'f

um aparelhamento- eorn

pleto, para poder centu d
ar-gajos Fl'F..::2. "('8 "';1'8. ser- (21' em pouco tempo '1

viço prssoal '�� éo;; 'r�'cnh- recada(i o "0 tributo,
te e .sua família: d) ca h 'o si, só ca),laz ele reduzir'
de ccrrida; e) realízacáo -te rnínimo a inflação.
festas ou .recepções, viag�s ,>

.
de turismo ao exterior ou

qualquer outra manifesta- (Do "Correio, da

ção que, racionalmente nhâ")

&,0

AH R-ight
Ma.-

'f.
j
�?"';J

Após a h5)cEonda noite da flagelação, coroado de es·

,pinh.:.s e c.:'JndÉmaclo à morte, tOma Jesus o made_ro da
Cruz. Uma palíde", sQl11bría cobre·lhe a fa.::e sa;_.,ra_.a; os

braços, outrora vigorosos, que, tantas vezes se mo "m n-

'

1;"l.rani para o trabalho e. para as ben�õ�s, recebe�n o ("ue
seria O símbolo da s�lvação d,o mundo.

"

Er.fraqw:iç&GlÓ: cuspl:d:O ·e .hurrL.,hado seg:.e"p:),as, �úas"
'de ���:al:��ã6"1�:'!se�: ··a��6�;.'r':::,/�;:',;t;>··· ":� ',:-

Oriqe ,estão toc1:os, aqi�e�é'S á;' quetr).' :�le" há�,;i�' : b;n�fi�
ciado e iIl§tr1.üdo' l'laS' V-e'rdactes Ete'rn,,;s?:. :":, '.,' '.

"

Uma rnultldãó curÚ;sa 'e 'descrete olha O, se:n-. c:m.'
preender o que estava assistindo.

� .�,: .

.

Não era Êle o Messis.s? Como p d'
c' 'f" á--o en�.m cr,;'lp';. ,lO,"

Lo?, ,'.

"

��). ,

.' ,

� r�

E no caminho para o, Calvário en-controu Sua Il(1a:
A me!h3r e a mais sa:lta ctàs ms.es en�onti' ·se cOIb, seu'
Filho' e seu Deus.

' ,\

Os :JlharEs en�re !\é[�ria G Jesus, trccados n�q�0Li ,!la' .: _.

n-::rama de injustiç2s e amargur�s, de egb�s.'!Cos Jr ebl ,;._
"da.de,s, perpe'�uaraE:.·se, através sé u os,

'

cons Ruindo' f0.1
�e _Ide. f.;;l'�:S eS;_1i..rit��:�s ',ame.' a ma!dade huma._a, '�:;or,;.�e
'nao 113 C(iH Que se compate' __ 3,q,v31a d)r". ,,'

'S\l::)!�fSS� à v9ntade d,y Pai, a Mãe das �1ôres 't)-,;-,rt�ci.
pau da ,szg;rada Fa�xão q� Nósso S"nhor, seluindo"0,' fite
:J G6Jg�,t2.J.,S·,),b�r_���;9, fi Dum n:r:u' de a-"lg"J.sti:s.

.

"

, -S1g�·.m_t, t.:"Ct�,� .. n':s;, DS pass::_s sEgraCt.s ct::: �esus e!.
üq.lTlin� tl s

\ �;é a '.li� s:e, �aa �a�l:,a dou ,r�n:1, s:-iza _, ,'·_Ee
h/--lElilden:ente: i, ,,",,' ,

,i
.e

), " , .' ,

, No, ll'esf.\lontJ de vossa ·C;uz, qu�J'') ar.:Jmp. n:�a ·:,·os,
Jesusl /; ,;:�

,

e ) j�s �ad .. ")
'. I'.ie�ena Caminl]a

'f;�� \&il tl',r�("\J!l. �'1�M � liJ�)

.Q Grupo de, ·Tra.;�:,-lhl).�.ce
ComBrc�à. í'zaç�p c:as SaL:,;;
,;A:_'l" :::o:a.8,

-

cêiTI,_::;o,s 'o 'psl,DS
seus :repr2'se::itàrtes 'sc

guintes: engerheiro:;-a�{I'Ô
nomos Celso Wolf e Do

13ran dão, l'refeitQ l\{m\,�ir
Bei:'tóli estiveram em aiu-

diênc:a no dia 29 do �:)r-

rente com o dr, Antônio
Pichettr; Secrpt'at'o d.a ,\".

gricul�ura qnandc "'pr"';(.��r�
taram co'�cl s'j<'s :;,:)re
atitndes _ ,e "com:portariw,:lLo
a tomar para ,vender' 08'

"excedentes das safras 19rí�
colas eco:- Ôil1�GaS e' Cf:.!';':
principalmente,_ são de pr.)
dtItos alimentícios.
A 'audiêneia foi rçaJza �â

ná parte 'da manhi> q é,ste-

r_}' �I�.
,

,

tTe "'?laC:o-a "'''a CO�1 .}K.ê.V')1f
-5e tO"a mat"r'a 'u(-:l':)-':;t
caiu o Genedtl Ca 't,r-'{��Qr.
rêS, president.e da l\�B�:U, ,�"

"

.� , ....

..
1

1 ..- lO '3.' : �Ú ,�.el
�i 1. t.' li

• •

�t.

,:,"''':tc
\I·� .1.ry.\,�

'\ �,J1

111'l_

I{.u& ·'';;alltl)� ,�ardiv�:, 453

ESTREITO -

'�' "if"<i·� 'li;
tfio. 'u�n :;nJo '

rf ':'i:f ,.'" {�',,:�' �:' �'�',� ':;,- '<.. .�:'
� O"'1.TtAt�a,,� ',�,:J "',

ASS�M'BLElfi\ G�1í�t ""O�Di�NA'�IA' t�,·: ,.

Pelo �presente ficE' 1'n CÔl1"o'cados QS '$rs,:-a�jon;"st�� Pil'
,ra a Assembléia. Gerar Ôrdl.,l1á:dá,-. desta' Comp.<,mh;a, a se

,1.'1 ,. ,

, reali2ja::r em SÚ3r-, �ede social, E!m Salseird.; n��ta .cidade/as"
14 lIqras do ptóxfmo dia 29 de abril e g,ue :t�rá pOI' fim:

,

" ,a) - ?�lib�rar sôbre o rel�tório da diretor:.a, ba1a;'lço
,

demonstração Õ,.a conta de lucro e perdas e parecer ,',do'
Conselho Fiscal, relativos a.o exercício findo a 31 de' �e" '

zembro de -19,64 6-, bem assim, sôbre a distrib:lição' dos

'íucro�;
b) - eleição do' C�nsg�ho ,Fiscal e fixaçã::> d:s seus

, vencimentos; ,'.
,

c) ,-:- eleição, qa 'I!iretoria para ,a ,gestão de 1-6·H!.:5 a_

3l·5·1966, b�m -COmo a fixarãà d's se�ls honorárIos." 'I.
'-

. -'
.

"._:,

Ita;aí., 24 .de ,março de 1965� --<,
'Pela Diretoria,:

. - "'

IDRO aNTONIO PRADO' Diretor·gerente

---'--·------'-0'
"

\

de 1965.
no CR� sob nO 24

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�-,'

es �!!> a;lióll1llll �.lit'U' ã$ �""..., " ... ioílill:·�

,� "����),

IÚ
-lo .'

tiva do governador \ ,�l.so
Ramos. Aquilo que parecía
inaplicá veI 'até então, o

Catarina, através da Co- cooperatívismo, uassou 'a.
missão de E,er0'a Ele;1:b" ser, a partir de 1961, um '7-

nos seus' r::imé 1'OS meses lement., novo de pleno su
de admínístracãn, prosas- cesso na história politlca
gue hoje com o mesmo \71- de Santa Catarina. As C,:
gor e entusiasmo. operativas de ·E'rtfifl.cacão
A populaoâ o rural ca ta- Rural, estruturadas pela

rinense é hoje uma (las CEE, não só serviram 00-
mais bel1enc.;?�'as ::!On1 e- mo meio .de se ievar 'ener

nergía elétrica em' todo o gía elétrica às. populações
Brasil, mercê de uma ut- rurais e transtor-nar a sua

lít�ca lseI:n í1l'" dad';/, e �>:e economia uma »arceía
curada con. 'd<;or. mais atuante "'a' viela ca-

A íntzr 'ü 2 J :':2 urna no {'::l11i-'e�sp, como motívacâo
va mc·I"J.·,h"; . :: : ·)�He-;.o oara afirmar a �t'i'id8 con

dos p"o:'+"y "q ('��'·:0 setor, fi.?-r:.ça do p0VO .na .canací
com �\ �:<rr�"·"':.-1 "lli'Fta dade do atual GOVi3rJ10. Ho
do povo, foi· l''TI rl'lS nrcs ie enco-itraroos nafla me-

de larg:?, '"ls� o :'..�;rni'1istra- nos de 32 .Coopér�tjyas ele

.O impulso que' o Govêr
no Celso. Ramos deu a ele

trificação turaI em SÚD.ta

Cr$' ,Sf)(l 0(
Cr:$ dROBé'rha

()jjT,..,t� �. 'r qUq"'to vAcê: pari flor nmp,' 'h<'rbt
usg"do '1 I\. T -p�'_., n",," f Â'UNM:: 'D!:;; 'OÂ-'T-E4R";:"'ÁB�J,
COJ� ur " ,,' ,.

Peça-Q nelo Reeú:l.bolso Postal usando J, cupão abaixo

êupãCl pàra pedida
'A
I. n�M0) TTDA
C. Pos':'''l 41"'7
F1r,.,.. ·)':'. '_ro',s. ""'0
Peno c•.. :.. e "EÍ'o, Reerrb<'lso P"lstal, (I ...... ). AFIA

POR .,-"N � -', o (S) qual (ais) pa�are; quando re·'.Tal

ao C"r"-C'io
N, '''16

P.'la
.

Cir'8r'!€

E�tprlo

, '. . , � �� - .

....... � "

,

.

. . " . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . .. ..:...... ...

_. -- -- '-_:_---'-------------

Rua CCl1sc-'1e·'·o Mafra 160 - Tel. 3022 - C:'1ixa Postal 139

�l1de:'eço Telegráfko "ESTADO"
.

GEnENTE .

I

Domingos Pernandes oe Aquino
.

FEDATDR·CHEFE
Artêrio Fernando do Am'l'ral' e Silva:
lDBPiRTAMENTO DE EDITORIAL

'

Toão Francisco Vaz Sepetiba - pectro Paulo Machado
OsvaJdo Melo - Divino �ariClt

PUBLICIDADE
Osm'u L'l,ntônio Schlindwein

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. BarreiroS Fi'ho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra., Tito
Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Ministro Milton Leite da
Costa, Dr. -Rt:bens Costa,. Coronel Cid Gonzaga, Walter Lan·

ge, Dr. Arna,ido Santiago, Do�qlécio Soares'IOsmar Pizani,
Dr. Francisco Esccljar Filho, Zt.j.ry Machado, Lázaro Barto·
lomeu, Rau.l Caldas Filho, Mareílio Medeiros Filho,. A. Car
los Brito, O",í·ial1,o Moritz, Jacob Augusto Nácul, Maior Ed·
mundo B,'õ\stos .!Úniill', C. Jamundá, Jabe"l Garcia, Nelson
Brascber, ,}''J''':§ Ferreira da Silva,' Clemencc:au do Amaral e

Silva, Ja)rlje Mel eles, Cyzama, José Roberto Buecheler,'
Beatriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martins.

REPFE�ENTANTES ,

RepresentE'(';(es .A S, L,<:\r<1 Ltda. Rio (GB) - Rua Senador
Dant9�, 40 - 5° Rndar - Sií.o Paulo - Rua Vitória, 657 -

conjunto, :'2 - relo Horizonte - SIP - Rua dos Car'j6s,
553 - 2° r. ,

••

r - 'h,to Alegre - PROPAL - Rua CeI �Vi·
cente 4513 - 2" '- ndar..

.

Anúnc;J.os Xc E..i tt;) c0utrato de acôrdo .

com a tabela em

vigor.
ASSI1"TATUR,A ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$'50
(A DTHEf"""'" NicO 8E R.ESPONSABILIZA PELOS CON·
CE�TOS F.MTTTnOS NOS APo,TIGOS ASSINADOS) ..

"

.Candidatos
Curso de

. "

A
. Superfisora Chefe Pro

f?ssora .[9,,/ ,--:-"lInào (i.a Sil
va� comuni�� '. aos. pfof2SSU
res ÍDSCl'ltO'l no Clll'm de

SV'Pervisão .io Hio àc['."1::1.e
.:lo $ul,., �u:: as entr9v'�,tas
para' a _seleção final e'os
ca-ldidatos, ser\c 1'8aliza
:"a:s .nos dig·; ]'0, 11 e .i.2 de

ab:il, pel') professor OSé:f1.l'

Machado, co'}rcle:1'1.',)r do

Eletrificação Rura; ern . ple
no runcíonamento, distri-'
buíndo energia para m.lha
res de .propríedades rnraís
entre as 64 que f'iram Iun
dadas. e têm. suas Oi)1'aS

em perfeito ritmo (t� -ontí
nuidade de serviços.
Com regular! .,ade fre

quente,
.

uma nova Coopera
tíva de Eletrlflcacàr, Rural
entra em tuncíonamcnto
em Santa .Catarína , cahen
(10 a 'última ínrorrnacáo a

dar, a que atende o trnmí

cípio -de Grão-Pará, .tendo
a mesma 'entrado .;"�C'�il.i8-
mente em operacào, '.EVa1'1
do energia àque'a comu-n

dade, através 'de. urua linha.

referido .c tP:S�).

As entrevisto.. ,;, clJ dia 10
serão rea�j:,m(a3 "m Flo:ia
nó')olis, 0.0 Ioc;].l llnd{ fun
ciona o Servlç.') de SUPEr
visão Esc - :a1',
No dia n de abri! ão-

mingo, no' f_:'ri.l:>Q F.sC':Ifl,1'
"Victor Meirelles" da 0ida
de de ItaJaí.
M No d'a, 12 Cle al.dl, na

Inspetoria R'�p,'ior!::l; ele E'"'u
cação, da cidade oJaçaba.

19651 ano dos
con�uesso§ e eXD

.

po��rn,�s'
MUNlQUE,' Orbe-Press

� Durante os meses de 'lerão
e no outono de 1965 ,'saU-

zar-se-á, na E;epública· F�-
.

deral da, Alemanha, U1Yi.a

série de congressos e expo

sições
.

de âmbito internaeio
nal sôbre a técnica sob
seus vários aspectos.
De 9 a 11 de junho terá

IUfrar em Mun'que a Con
ferência Intel""a,_ io"al ,�8,

Borracha, e, simulÚmea'men
te, uma eXDos'Gâó sôbrl; no

vos proQ'ff'SSOS no ·camno
da JJPS0lÜSa d�: borra�ha.
De 26 d� iunh". a 3 r'!.(' ou
tubro realiza-se. tqmbé:n

.
em Mnnioue, a. I!rnvlde F.x

'pnsiPão Intenarional de
Tra.nsnortes 'e CnrYl1F'.i('a

ções, da ol1al l"articinarflO,
de ar,ôrt'lq com a<; cO'1ftr
ma"'f'<°,s feitas at.R O :::,é)

menta. 30 nais"i: fia 'R'uGpa
Afr;('8.. As�a € Ami5rica.

.

stut:frart foi ,::sr,nll"irlq na

ra 1"p('phpr os nq rt.;r>;nq 11 r,�s
;'1(' lU (;ol'lqres.;;n T-"t.p�Aa('!·
anal 00 Vqr,uo. Em Fl"f1rl{
fort: tprá lu fra..:' , de 2!ol de
setE'rubro ai 11 elA ontubro o

C('\'YlQ'rF'l'SO "For'ltom",' Que

t!"rlhll:,8 . .êsl:"
.

2no, do t,p111.a
"Enprg'ia '\]'llt:l:ear na E�ll;O
Da" e aue .. DTPfpn"'e (lp.r
um.a· lrlpi{); ''''pral sôbre as

pos'dhilin::tr'J('s no Pl'Y)U1'PO;0
d", epp'!'o-i'B, a.tômica 1'18,";1,' o
f!nq "tp('imento .de energia

'f1!'j F."l"nna.
W;"'i'llm��n;·,e. ein DllP's�l-
ê!nrf ,."q:1'�:)r�s€-·8. fi 0"'1-
P'fP�F;()

.

"'[·d;pr"'�f:'!-ion:lt rnm

f''':nn1'inêín. sôbre ·'T'i,..njf'a
dp l\ffprTT(l:8,IJ e A.ptAi11'<";l.f,os,
entre 13 e 1] re ('l',j"l-,vo

:....
� ...
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Outubro
P��> s.. Fixos sem e ]uste·

Ir t �macões: Praca 15 de Núvémbro n.
.

or�dora: rvo··· I
.

C· I I

I
de transmissão que parte

de Brs,ço do Horte. Tanto
a LT como a redil 'le t.rans'
missão teve Ievatamento
topográfico e rrojetos exe

çutados pelos engenheíros
da ,CEE bem como GS ma
teriais foram fornecidos na

sua totali "ade.
Por outro lado, novas

eooperatívas são instala
das, . com assi -têncla jurí:"
dica da Comiss 10 de Ener
gia Elétrica. Enquanto o

engenheiro Peter Sc'hml
.thausen, Chef» -da. Divisão
T"'c"ica da CK;; l'eCrll1LL in

. .'
.

formação' da 'liga rã:! ,fe
Grão Pará, G deputado
Lauro Looks, S�cl'uár;J d.9.'

Educação e Cultura, aC:JT!
panhado do Prefeito de
Santa Rosa de Lima e dos
dirigentes da Cooperativa
'de Eletriifcação' Rural de
Rio Fortuna,' informava a

.

constituição da mpsma..

Durante a visita do Se":

cretário da Educacão e

Cultura ao Chefe da Divi

são Técnica da \.JEE, fo-'

ram tratados assuntos de

eletrificação de algumas lo

cal idades sulinas, tendo o

Ego. Peter Schmitrausen,
.

tomado providências pua
a remessa de material.' pa
ra Rio Fortuna e o dI': ,�0ca
menta de um técnico para

\ Inscritos fi]
. ,

� .

,'. - �.

,�up:er,V'iSaO
�o de. süa cidade para �er

entrevistad<)�
Os cadidatJs l'loderão '€S

colher Ó' .lOCá:. mais pr,éxi-

lSDl.TAL DE CONVOCAÇÃO
De o:rc1.em do ,c3r .. Presidente e nos têrmos da Lei e

dos Estatutos. ficam os Srs. Acionistf1.s desta Sociedade,
convocados à -:omparecerem à Assembléia Geral Estmor
din:íria a real; 'ar-se no dia 15 de abril do corrente ano,
às 10 homs dr manhã, na sede -social a' f.im de delibera
rem sôbre ,a srgui.llte ordem dd dia:

a) Proposti do aumento de Capital Social.
b) Altera-:"o dos art.os. 6. e 7.0 dos Estatutos.

Criciúl"'a, 30 de março de 1965
.

(Eng.o Mário Balsini) - Diretor Técnico

6:4·65

I Sod'edê(r� C�rbnnHpf� PrÓsoera- S.A.
RDITI\L DE CONVOCACÃO

_De ordem do ,Sr. Presidente e nos têrmos da Lei e

Ç!ns e<::t,Htutos, ficam convidados os srs. Acionistas desta

Socied,ade, a comparecerem & Assembléia Geral Ordiná�

ria, a realiZar-f'8 no dia 15 de abril de 1965, às 9 horas. na
.

séde social, a :im de deliberarem sôbre a seguinte ordem

do dia:

a) Leitur». exame, discussão e aDrovl'lcão do n�V'tório
da diretoria, 1-)aJanço geral, demonstração da conta Lu-
, '

cros e Perdas parecer do Conselho Fi.scal e documentos
, eme aCOD'll'J8,nJ:i'lffi o balanço geral, realizado em 31 de

Deze-mbro de 1964. •

'b) E'ei�1'í,r' 'tlos thembroS' do Conselho Fiscal.

c) Fixacii.0 dos honorários da Diretoria e-dos mem

bros do Consf"lho Fiscal.
d) Outros' assuntos de inter�se da Sociedade.

Criciúma, 30 de março de. 1965

(Eng.o Mário Balsini) - Diretor Técnico
6:4-65 '

--�------------r--_

fôrça e I Itr oe Crp.'\r;Hmij S. A�
EDlI'TI\L DIi' CI)l\,TVOCA:çÁO

Pelo. nrl":1ente ficam cOll"ida<l.ós os seJ;lhores ado'
n;sf,ps (!",!,\ta Sociedáde a co;muarecerem à Asse',�bl';ia
Ge..:> I Ordinh·ia. a r"'alizar-se no dia 15 de abril do
cotl'pnte afilo às 14 ho�as, na sede social: l;t fim· de d�- .

li�Pl·a.-pm gô'"'re a seguinte o.-dem ·do ma:
a.)! J,eitura, rxame, discussão e anrovacã,o do Relàtó
rio !la Dirp.tnia, balanço geral" demollstracão da conta
Lucros e Pp··das. Parecer do C0J1se1ho Fiscal e ifOCH-'

mentos oue qc'omnallham o balanço- geral realizado em

:n d� dpzeml-ro de 1964.
h) 1?l�i�ão (11, Diretoriá e dos membros do Conselho
Fiscal lllara ti) eX':lrciclo de '1965, cabendo a ·Assemblé;:\
fixar-lhes os honorários.

c) (l:ut.-os ap'u11It.os de interesse social.
'.

Criciúma, 30 de marco de HI1:5

Franci�co João C. Canziani
Diretor .Gerente

6-4-65·

\

fôrca re I UI de fresdu'ma S. A.
EDJfTAL DE CONVOCAÇAO

.... De ordf'M. do Sr. President; e no� têrmos da Lei e

dos Estatuto�, ficam os senhofes acionistas dest.a SO�i0-

dade, cotlvO"ados a comnarecerem à Assembléia Geral':
. ExtuaO'rdinár'a, a realizar-se no' dia, 15 de abril do cor

rete ano às 15 horas, na sede socifi.l, para tratar da se-
.

guinte order". do. dia:
.

a) Aumento de Capital Social decorrente da correç:'io
monetárIa, pa fOTma da Lei 4357 de 16-9.,,64
b) 'Alteração dos artgios 5 e 6 dos Estatutos SoCiais

Criciú'ma, 30 de m:u'ço de 1965
Francisco João "C. C'anziani

Diretor Gerente

de 1965 .
'

1/1,.
_.

fi ···Icac
..

proceder o levantamento

topográfico daquele muni

cípio à Santa Rosa de zi
ma, uma das próximas co�
munídades a serem aiean

çadas com os beneficios da
.

política de eletrífícação tu
ra1 e levada a efeito pelo
Govêrno do E,<;;tado.

tratará de -assuntos cl� al

to interesse para r-osso ·�ii-
tado, dentro do setor

energia elétrica.
de

ECOPLAr�
PRESIDENTE DA CEE EM
REUNIÕES DA. CIBPU Economia e' Planejamento ltde

O �ngenheiro Paul" ss
fonso de Freitas' Meira, l)re
sidente da Oomíssao de 1�

nergía Elétrica, ,.en:;.llltra
se em São Pauld',. onde roí
participar das reuniões da
Bacia: 'Parauá-tJ:rugus.i, ':'o�
mo representante (;\.18 é co
Govêrno do .Esta:lo de San
ta Catarina, na.q1leJe or.ga
nismo interestadual.

'.'

Processos de financiamento. Projetos Econômicos.
Planejamento Econômico. Perícias EconômicQ-Financeirat'·
Procuradoria. Legi:Slação Fiscal. .\

\

Consultas e Pareceres sôbrea nove

lei· dO,lnquilinatoDe São Paulo o ilustre
técnico Viaja, para :;, Gua
nabara' onde, junti as <1.1-
tas aútorici.a;de� fedl::rais,

Horário comercial
Rua :Ieronimo, Coelho 325. - Conj. 10R Caixa Posta.l (j!-ig
·FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

"

.. ,'

Oportunidades em Imóveis
CASAS NA TRINDAD.E

Tres (3) casas novas de rn<1deira; bem conservadas - DESOCUPAÇÃO IME·

DIATA - por apenas 6 milhões (as tres) - Aceito oferta para cada casa em'
:particular - Ver na Rua Antônio 'C,<1rló's Ferreira 40 Bairro da. Penitenciária -

Trindade.

RUA WALDEMAR OURIQUES -'479 - Bairro São João - Capoeiras - Casa

�e madeira de Lei, dupla, cam frente de pedra, contendo: 3 quartos .;__ 2 salas -

cozilflh'1 e instalações sanitárias, notando-se que a cozinha e instalação sanitária

são de material e revestidas com àzulejos. - Terreno medindo 1!0 x 60 metros -

todo murado, tendo aind� na Parte de tras de casa um rancho de madeira,

C.(\.SA EM COQUEIROS f
Casa 11,<1 Rua Enge�heiro Max de Souza' n.o 740, de material com 2 salas

qUartos. e ,pazInha - Preço de ocasião.

. \

"

"..,
Rua São 'tristovãq ,- Coqueiros - Em Coqu,eiros uni lote de terreno com !

(..
20 metros de frente e 10,50 de fundos 11,<1 rua São Cristóvão - J?em perto da Tôr- "

ré da Várig - Oportunidade ótima.

\. .

RUA MONSENHOR TOPP (centro)
- Próximo a rodoviária; casa éom amplo Living (5_2m2) - 3 quartos - co·

zinha - banheiro completo e area de serviços. Area total construida 154m2..,.... ati
ma construção - rua tranquila e próximo ,de tO�Q o comercio, Terreno com 300
rn2.-

.

TERRENO NO BOM ABRIGO
Area de 300m2 com 10m de frente. Pró.ximo ao bar da Praia de Bom Abri

gago a rua Itapema - Quadra TI - Lote n.o 12,

TERRENO NO 'CENTDO
Otima coloc.ação - teTrí::no com 12m de frente por 42,60 de fundos na Rua

ALVES de BRITO, )

1
APARTAMENTOS '

" I
Dtlmos apartamentos em edifício'recem constr�ido-,Alameda Adolfo K04-

der 27 - PToximo a Ponte Hereílio Luz - ,Magnifica visão panoramica da baia
Sul - Apartamentos em diversos tam;i1:hhos - desde 1 quarto e sala, até apa:ç,t�.
menta ocupando todo o pavimento' com 3 quartos - 2 salas - aqueciÍnento elé
triCo e .sacada em todo o lado. da cidade Entrf-l,da a pàrtir de 4.000.000.

- Na Uua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos .e demais depende
"ias - l]'ô�a de tijolos.

,

�}'
i ,

-- Praia Coqueiros - casa de madeÍX'a de lei .na praia. da .

Saudade Aceita o

Certas� Bom preço.

- Casa no centro -. Rua Conselheiro Mafra - Otimo ponto para come!'ClO
- Casa éom' & ql,artos ;_ 3 salas - cozinha - banheiro e dispensa,

- Soorado Comercial ,e Re�idenClal bem no céntro - Rua Arcipreste P31va,
Na frente do cine Ritz� No terreo Laje comercial f' <'!scl'itório, no altp ampla Te-

�ldência. Possue ainda amplo porão para depó;:;íto.
/'

- RUl3 São Jorge n.o 51 - Centro - Casa de alvenaria com 2 salas - 2 quar- •

t.os - Banheiro completo e. cozinha.
'

,
.

- Rua Bento Gonçalves - travessa da Conselheiro Marra - Centro - Casa
<;om

.

2 quartos .:.... 2 salas - cozi:hha e banheiro completo
Terreno em Joinville - No Jardim - -Colon BaIrro Boa Vist&. Ot.lmo Tel'

·.n..

.
.
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S'O ANOS DE LABUTA
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CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINÁ

NO SETOR DOS ESPORTES.
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asê 'Final do Estadu31

o. Iumo (heg'
Reina .grande expectativa pelas duas partidas pro-.

gramadas para hoje pela fase final, concernentes a úl
tima etapa do turno,

A cartada do Olímpico, em Lajes, eontra o Inter
nacional se apresenta múfto mais dif�.cil do que o com

promisso do Hercílío Luz, em Tubarão que dará eom.í a
te ao Santa Cruz.

O time blumenauense, com as honras de líder, ten
do já ver:-:<ido

.

um. 'ponto em Canoinhas e com o triun
fo do Internaeicnal diante do Santa Cruz, tem a gran
de responsabítídade, não só de lutar pela sua tnvencí-

.;:, bflidade e liderança como a de enfrentar o clube serra

no em seus 'lli'óPll'iós domínios; ,o que dá ao Internacio
nal uma boa éotação pára aleançar à vti-Ória.

O 'belo triunfo diante do. Hereilíe Luz credencla o

Olimpiee a conquista do títuJo caso consiga passar �o
mingo em Lajes.

No caso de um revés, que figura também centbJ
das hipóteses, o Olímpico estará ameaçado pejo Herci -

.

lio Luz seu mais sério perseguidor.,

Na cidade de Tubárão, em outro bom. prélio, esta
rão jogando' as representações do. Hercílio' Luz e. do
Santa Cruz, aparecendo o time de Canoinhas . como

uma atração para o público esportivo da cidade azul.
Tanto o Santa Cruz com.o

.

o Heréilio Luz vêm de
derrotas. O leão do sul frente ao Olímpico e o eonjun
to de Canoínnas-' frente ao Internacional, lutando os

dois por· conseguinte, por umà reabilitação
Dentro dos prognósticos, Cf Hereílio Luz aparece

'mais cotado a vítórta, tendo em vista os fatores campo
• e 'torcida... .

'. \., ,

Para dirigir o préllo de JJajes, entre InternaCIonal e.

Olí.mpico, foi designado o apitador Ifaul Ferrari de Joa.
caba, enquanto que o mateh de Tubarão, reunindo Der
cHio Luz e �·anta 'Uruz, terá como mellhdor Gel;;ml
Demaria desta capital..

CeJ1tra�5 Elohicàs de 5ôntry'
Càt'artna S� A. - CEl,ESC

Asse'mbléia Geral Exfraorrlinár!iJ
CONVOCAÇAO

Fic::\'�1 convidflclos .os acionistas da Centrals Elétl'i�'
.

cas de Santa Catarinq S/A - CELESC -, para se re .... -·

n: .2m em Assembléia Geral Extraordinária, na sede. so
cial à rua Frei Caneca, na 152, ,nesta cidade de Fluria
nópolis, dia 12' de abril de 1965, às 10,00 horás, e delibe
-rafem sôbre a seguinte.

ORDEM DO DIA: -ii'

1. - Autol'ização à Diretoria para iJ,ssinar contrat'o
(1e financiamento com o BrD - BRhco ·Interame.rJ.C8.Jl8
de Desenvolvimento.

..

2. - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.
, .

Florianópolis, 31 de março de 1965.
As.) JULIO H: ZADRdZNY -'- Presidente

HERMELINO LARGURA' - Diretol.'-Comerc;al
VILMAR DALLANHOL - Diretor-Financeiro
KARL RISCHF...BIETER - Diretor-Técnico,
MILAN MILASCH - Direto.r de Operac.'ões

3-4A

DKW modêlo 64
,'1 a. Sérre (Chapa n. 49)

Faixa branca, totalmente equipada e em estado
de "zero Ili:m"; COI!.servadissima. Somente à vis�\a ou a

curto prazo, por preço de ocasião.
NegóciO' direto �om O proprietário Sr. Aloysio, à

Rua Anita Garibaldi, 35.
.{

CLUBE DOZE DE AGOSTO
DOMINGO DE PASCóA

FESTA INFANTIL (denominada)
TARDE DO COELHINHO - INÍCIO ÀS 15.HORAS.

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

PllOTEJA. seus

OLHOS(
��. �.,

use Óculos It
bem adoptados'

hOj
Ex-jogador do F�gl!ein:nse é. agora

técnico do HzrdHo luz '

!3'!Urnenau, diante do O�ímO atacante Danir, o

tank do Figueb;rlS,�, de
. temporadas passadas, é a

gora o novo treinador do

Hercillo, IjUZ do. Tu1)arào.
A derrota de 4 3. O. sofri

da -pelo clube !J'?:!:':;'lbjn. em

pico, nrscípítou ,t

treír-a ícr João
F!1:'lO

saida CtO

K),.3' .ocl; ti)4C'-

Ass'rn. Da'·';yr . "I�sfa,
vai i�L:;jar uma UQ'\"a, �ase

.
'

._- _ ......-_._ ---�-_.-.-.__r--------

A Associação dos Cronis
tas Esportivos de Santa

Catarina, através de seu

20. secretário Divino Ma
.riot, providenc�ou a' feit�lra

de novo clichê
.

do an';igo
desenho que constava do

material de sua correspon
dência ..

-

- x x x

Reassumiu as funçõe�
de presidente da ACESO o

jornalista Jorge Cherein
;trça-feira i)"!�"Í;":la
de Púrto Al·8�re

Um ótimo
tebol deverá

pela "manhã,

prélío de tu-
reunir hoje'
no gramado

do Abrigo rIe M<'.;'êl"('S, e.'''l
tre o PADP..E ROMA F C.,
e ° GREMIO GETULIO

que pese a gr:i. ,,' aTsêl'-'
Cla d8s dmJ.� rqu'}Jes J.,es-

·«(1.,8 OR 00�S contendores v/:;

r.ram a ""\fpt'e{;�r um 00111"

-"::cltari:la, SPl'ão' .�>-. 'L
dos P.c.Yl Bl'usque,

Em
pc�� . são p0"i 3v.iLlotes· de
br-r.s valores, A. partida es

tá com seu início .marcado
]: ,; ,'a às 10 hnn) s.

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

tI' ,:r. L!'JC' Vadi'l"l'), n;(J
l�l1: IL·H.:S" cdntnJ.i) ('rc'· c
I! 1;"11, �"''''.lr lJ:eg/-01�-)!\ \ ..

':-::-1,
sada em contratar o

dor. I.

O contr<l.to do ·ata � ';'1,8

Vadinho com o Aval ê3tá

expirado desde a!guns c'ias
nào havendo até ag{)l'3,
uma proposta concreta do
clube aZ<1l'l8 para que \J

-jegador e."ruc18 (! pos.3�.djj
(Ic'de de r?nova,;8.o.

.' '1·:'''' 'v<r.aente
.cÇ\;1'�1,. é' noite, ü·� � ;'\""lna;
• ).l�!�S }.l:\···�.rão jogêi.r na ('a

pita) r;a'ic�" :nense .Lyitr eh
�..

p·u
....

� : se.

A pOÜo:;;( procedE' l.1.
::'.ül cl,� :;_;llraná.

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

Diplomas par,a os recoid���as de
.

,

Submarina
c:;), c) �:.;.E:S de �"rllamb.
guara, Inchova , l::arg"l de
Dente, S-;'oroca

l11avera do Paraná, deveri
r·' -,' iln:: rã pido
gl'am,1()(;f de ::ac 3. i';1::a: i
na, '-1�V6nt'u �c?,?r ·;(Jr!:J.n�o
enl"·t(l�é·!1 diar;t;:� ....�J ';!l�:�·
rante Barroso.

Sut:n8,',l1;, devel'� fX;:' E.ui r
:r.::cs nroximn.s horl.s l) Di

l' ',mn de record'\�Lc1'3' 'f:!a
cÍl,plIses , aos· de�; ,-':�tas
�Tf'lSC:1 PHnio, TL:'ec'z c 'Je

org:e (�ue cateram!o lecmu!'
..

respecü·,:o;mente, �,' recen
te Torneio efetuaCi) em ht

ll:f'na:;r :::;j. a MarL"!ba do
Brasil.

. atendemos com exoHdão
): . suo receito· de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
MODERNO LABQRATÓRiO

x x x -

..

REDA'I'OR

pAULO MACHADO

COLABOR.ADORES ESPECIAIS
M_HTRY :BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

;MARIO INACIO COELHO -_ DÉCIO BORTor,tTZZ
RU. LOBO � .rvIILTON F . .l'l··,i.iLA - uRILDU Lli:lB(j,

. ABELARDO. ABi.�AFJAl\iI

CAÇA

SUBMARINA

gem falará o::;:ortlUla,n1f"nte
com maiores det�".\rlf!�.

SÔ�jr.� os campeões, de

rarn alguns de-sI') que (S

peravamos; outros [;1enOS

fel\izardos, toram envolvi
dos pela má sorte que se

não suprimíu as pcssíbl'Ida
des do atleta, pelo !lWÚOS

.. deve tsr redr�:?;idJ
sua produção.

muito

- O .que deparamo'; )"lOS

deis dias de campeonato
satisfaz plenamente, a. qual
quer atleta partícípante ÓO

arroiaria esporte.
Se houve. a felictriarie de

..um tempo com o sol dou
rado e C8U azul, não fomos
tão fpUze5 com -rf'18':.ib ao

.mar. Manhoso. c absoluto,
rrso'veu, -testar. a fiam RU

dác'a e nerícla dos caca

dores, ímptnaíndo-the a in

quíetacão das águas tur
'vas, borrando com o nevo

eüo da sus)')ensão, o tran-

Q11ilizaclor panorama .sub
hlarino. Fo�am o':n'j''>:?d3S

\••r.,8. L.,.�,!r.,� �. !" ... !It��S Grr"'-' n',�h.'L.",,,,,,. as equ.ipf's a .li"'Harem EU-� rrrIJ. rt\� ... é'.\r!'.h�'il [,!J� _ 'Q.'!1�fl �, I', l:ijq,�r�"'�i; tt

f F f>\" ',J)!..ÕJ'1 i'l.it.....d .:�� "ii .. ') ·l
.. oIP�' j;.,,:> �J as a.tjvj0s,des a b�):)eas eu"!

;.... '··1 rrf·(·,·te r':'l:' ..� ... �r� .. · eh::· (n:'í'utro ·prÓXL..l'. n1pia aqua para neixes de
LLa03 J..:!-t .�2·::"e d0 ���_(nC:F:l- r_);:_; l:,;.'j ele sa .�: ;!zr p8SSEt2-enl ou ern tCC8S,
:",l;��,<',� .f:::..(....'iA , .. !�,::;:_�.t.-�',),·':I,i.l) h""'1'1. �.r1, <) ....ast�:..:��','; ;.:*.o;�.:lS'__...Q..\.�.G5P. ,�':��Pi�p� ... _n� ('(j.rr.sidr;�á-
.>,,' ,', ,'�'��f\o, -

(
.. " ':3 p�'ti:) (;11 jogos ...

_;" .o:·i,,'i'(r 'vel prOfUllCli"'adi'.

F,'-:FTO NO u

C'"'lf:W�0'''�Jl.TO
SUBr,�ARINA.

x x x -

Para as trtpuracões, uma

nota de admírs çáo E- reco

nheclmento por J...HU'�(') dos

caçadores. Anjos da guarda
da tona nos inspiram con

fiança, por o sabermos vi
vendo conosco, todas as pe

ripércias oe perigos, junto
a areia do fundo' on a bô
ca negra de 11m.;. �.óca ...Ju
rante horas, soo :, estufa
de um convés exposto· aó

sol ttrdente, rerrwm, a;'ú'11-

panhand.o 6 'nl�r':;'.li;:l.3.dor
nas ·,.8ll3S �T)..da.n-::as ;;_fl�T� o

'lfjite das espumas,. onde

- x -x x

prêsa
sesse

a.r<';'uta. a O\H�Tn.
disputá -18.3.

qui- i'Et:10S, "encur,i ados" debai
xo e16 en8era/.lO� ',<;,;i.ste'1!
c8Jmr.s e tr9,'rqui�os, nnfia
dos ris. ,segur9.,nl'!a de um

. p'.'nh,o e na tarimb8 oe 0-
- x x x -

tr!ltos aos bo'.l)s j·"·';H'vis
tos do m'ar en(;al)l�l;l.

� x x x -

No Setor

s
-, lugar ::!JIT.

l\.ifl �ia

Foi eopiHbl'a:.h ,.) ce"r,';n'l1t-'
e jv5to Q ca'w).) dg �üh"
O velho m"r j·l"JP'0l1-S·3 pa
ra todos. QU?'ll teve pro-

.

dução fl'a n h o upa n to
e qw'm foi in�eliz produziU
pouco.

x x x --

/
Os JOinvillenseil,. com chI-

as equipes, ahrill:.antaram
o campeonato, D�mOD'3t'.'a
ram

. perícia .e técn�ca de

veteranos. "Em campo e<õtra

nho, com pesqueiros desco

nhecidos, foram forçados' a
uma exploraç.ão difícil da
da a visibilidade reduz1ssi
ma, Assim mesmo fizeram
bonito colocando-se em

boa situação e pode�os di
zer eom certeza causando
sp.rias preocup8.ções aQS i
lhéus ..

- x x x -

Recordes diversos foram

obtidos,·e dêles, ::t repo!ta-

Foi desdobrada em :luas
�- �S:"; "'�1!sr�zh:y i e

�·:,TlghiDi
S:l. l"z:,r - :t�6�u'::�lus, corn

_ ,th'.':o Dondeí e vcra
r ulee Vaela.
1::0. .ugar

I

sayonara,

etapas no domingo, a com-

p$tlção de vela para du

plas mistas, realizada !,.�2Io
Veleiros da Ilha, em norr.e

nagem a diretoria do :::!ut'e
sóbre a presíriêncía do sr .

· Osvaldo Pedro Nunes.
Eb as. colocacões .dos har

·

CCi' t) suas respectivas trí

pulações na prova da tar-
(�c :

KOl1.-Ti!d

com LS.i.EO César Santos e

rl�ia. I\lPJrcia Sa�:"'rú8.
DS

com Osvaldo Pedro N unes

e Yara Martins.
20. lugar - Pioneiro, CD'n

Walmor 90ares e osmarína
Soares.
30. lugar - Pínduca -corn

Jnaqulm Bello e Ligia D,).
miani Oliveira

· 40. lugar - Itagiba, eom

Leocádio Cúneo e Carmem
Nietschi.
50. lugar -

Chleríguíní e

rlghíní
60. lugar

'Ciclone, com

Maria, Chie-

Farolito, cem

Osval:' o Soares e

Soares

70. lugar - Xango, com AI
fredo Hilmann e NOl'ma

Susete

Guimarães.

c'ass: f� ca '},).�s das guarní
(''''S5 fcra"1 estas:

10. luza' -' Pínduca, com

oJaqlc:'m Ee:lo e Elízlana

Eà:;.ee'nc� h .:

20, lU[3r - Pinheiro, com

�rosé Chierighini e Eliana
Hs,mos
ZOo lugar - Ciclone,
F'dmar Nunes Pires e

te Soares
'Í.o. h<>-ar - Itagíba, com
T f'oc<.à'o Cunha e ·Ca.rmel1

com

Elize

!.Ti.etE''!he
I�;D. 11; ....'ar corn

Osvaldo Soares e Maria ela

Graça Pinto.
O

. grande acontecimpnto
so�ial - es!)ortivo, foi dos
n1"i� hril}:1al1tp�, tendo os

.

galpõ2s do Veleiros da 1-,

lha, apa,l'hado uma grande
as�istê+1cia.

1. Expedi'ente: - Foniln
recebidos ofício no.' :)/65,
da Fe"eração Metropolit;
na de Basketbal1; nota,s u

fjciais no.s 13 ,14; 10, 11,
12,16, 17-A e 13/65 da C.13.

B.; of .. no. 17/65 - -,.:ire.
do América Futebcl Clube,
rio Ceará; ofícios do Clube
Social Paineiras, comuni
cando po&se da �ova. D!re

toria, SO'lcita'f1do i!1sr.ri.ção
para o Torneio AQprto e

,crede:nchmdo representan-

2: Presidencia.: a) -_ l\l-

·

vará de funcionamento:'
Lsmbrar aos filiados q:le o

prazo para ubtenç2.o rJ-c: "

Alvará oe funcionamento",
fornecido pelo C.R.D., el1-

cercra-se 110 dia 31 da mar

ço corr8pt,".
b) - Ass'OJ1l'bl<)ia Gerai da
C.B,B.: CO:J.forrne C:')H1unl-

caç:ío recebida, é com a

:na.'s vi'·a Eatisfa�ão qne
reg;s::ra,nos haver sido a

I\.ssembléia . Geral dii Con.Je

'«raç5.0 Brasileira de Bas

bttall, que ree12geu �. Al
'.l1irante Paulo Meir8.., p�ra
a presirlê"c:a da C.H DI
oresidi"la P"f eS"a FeJera

ção,. na )Pssca do seu re

presentante, ,sr, Moriah Sil
\Ta.

�. V.ice-P,esidência dos

c3"muflados surge'Tl" junto
aos costões, 'l& neg·:a.s e

traiçoeiras ca"t)P,(:a�. ciu; :3 r

rer.ifes
O campeonê.i;o não teve Responsáveis lJer nossa:

o sucesso das granctes ea- ,segurança e pele baroo,
çadas. Meros, olho-de-boi não só no momento da ca

cações etc.... não ·.cempa- ça"a como na tnlveSS;,�\,
.receram ·a mesf:', dos .juí-

_ quando muita vezps o pam
zes. Houve pr;r,§m grande }Jeiro atira ma.'.iesn,me:1te,
quantidade d� peixe;; de. de encontrO' a 1),(1'; (1 ""1-

pe(ueJ1o portc,", como sar- ga_ihão que se desfaz em
gos, parús, gar'olln3.3 que dUC.h8S sôore ét tl'ipnla"ão
rápidos, desparec:a!11 acr;- E' f!)Jm ar re\-olto que 0-
bertaoos pela ;:,ol:Una -.j:'ar-· velho patrão, le""'" em p'J
dacer,ta da sus,,)ens:1o a nho, desfia a loqg,L c:stelra
menor distrar'J,J CiP "plxota branca, vivendo um due�o
da" d ocaçador en.1prestan contra·o mar e o vento, te; Relatórios do exercício
do assim, clific1adadt's de ao qual. os C3.q:'.c!ores, esgo. de 1964 da C.B.D. e c'a ..

F.A.C.

'\SSiFtoS. Téo;nk08:
8,) - r-':�1'."ro:ar até ,... dLl
II) de ah'il as inscri/�õe3
para o Torneio Aberto
b) - -Col1cp,:�er inscrição
para dIsputar o Torneio A

berto aos seguintes clubes:
Caravana do Ar. E.C., Clu
be Bacia! Paineiras 8 Clube
do (�1.1pido.
Ti'l.oyignÓpolis,

ço. :il' 1965.
30 de M8.r-

--o--- .. ------ --�.-----.;_�.-_.�.----

J Ú(, Pedro
_

Nunes
'?r0sldente

Exceoôorr f r • ,,�'r'·· ?�"l
'cU

VENDE-SE UMA PROPRIFTll/l,ll·"-;: 1>.TI\. RUA SA�TOS
SARAIVA; No. 1269, NO ESTR,1';l'TO, Çi{)JlII o TERRF-NO
MEi'JINDO' 61 METROS DE FR.r-TT'E POR 90 DE F(:N
DOS E CASA RECEM CONf'r.r�mDA COM 11 pr;çAS
·GARAGEM E PORfiO HAmTA.VlEL.

TRATAR NO LOCAL OlfT PlEI,O FONE 6231.

Finalmente os aplD,'..''3JS
a Feedracão: ao presi.dente f

.

.

I
I A rrrr-

""�'t '-fi n rcn r�;, t: 1 ).,,�,
e aos acesoores , 1\' -

"H, .1,R � ,,(.'. t '. �)
Foi pleno o exito de l':eU3 p (;,,(1: rIa r..fl. .,C�_:-C cLJis I f!'f:, de',fe:l'10 :'1;1'

trabalhos. vai env!ur eXDpe-!;,·'r:\"I:t cl)'lheclé)(' (\ vence-10r €Jn.
A nossa. 'a'd"niraçáo, a,:,s. cru' c.)Ji1unic�m::' l' n fi'):, r', II rio pr! ÍI' )I.l.

que num escritfJrlo cnr,E·ul- �onr:\;:' L de l"e,J ,". ,"C "1 n, � ,:., � if; rles c;,) ill (·1.1
tam cifras, deta,lle3 e 1'e-· frJl �:·Til!.jorrogado ,,'.: ";,' "c\··'p,·�,( ·'·'l·:ticiua-. t.aln')p,lj
gulament0s, !lurna alqui-.
mia da qual tirat'áo com

�ertéza a organização o

descanço e a confiança dus
participantes.
Para frente, são nessos

votos sinceros, � Federa

ção e seu pessoaL
Que para a prÓXlm"l tem

porada ,ainda tenhc.mos
gente como essa, prei)�uJ)a-'
das sinceramente com o

arrOjado esporte
.

r!a '::::1(;8.
Submarina, .nos mares Ca-

Associacão dos E�{MCombaientes
,

Está prorrogado por dois.
meses o concurso de repcr
ta.gens H,A EVOL.UÇAO DO· ------------�------------

ESPORTE BRASILEIRO"
cujo vencedor terá passa
gem e estada de 5 dias na

·Guanabara, numa cortesia
da Confederação'Brasilei!'2o
de Desportos. - Os illtel'eS
sados devem' remeter seus

trabalhos em cinc� vias,
assinatura constando de

fôlha à parte. Podem .par
ticipar todos os' 8.�s(lr:iados
HacesQueanos" em dia com

suas obrigaçõe5, inclusivr.:
os (lo, irJt�rjor .dQ�Est�l,

do Brasil
Seccão dA FJnri.rln�l)oHs

, I
ASSE1VfBI"RiA GE'tAL

CONVOf:!\CftO
De acôrdo com o Art. 19, letr'1 b. dos E!';tBtutOS, ficam

convoc.'ldos tôdos os Ex'-Gomhatento,s 011;te<; C'lm a Asso

ciàrão,' pa)'a em Assembléia n8ral a re'lli?<l.1'-se as 19.30
horas do dia 8 de maio de J .065, em SP<l séde social (rua
Ten. Silveira,69), para deliber,'lrem sôbre a seguinte Or-

.

dem do Dia:

a) Eléicão da Noya .Diretoria;
b) Posse da DIretoria E.'Atta;
c) Assnn1·os de i j'er"''''S€l d'1s associados.
()hs.: U rpgistro de Chapas será enqerrado

23i4;üiJ.

tarinenses,

Madureira poderá ser vendido
,.

FI
·

ao I�pfmlnense
O atacante Madureira das. J..\::·i�� b.I1_jeíras,

.

r:i�J P.: r:'s04

." ele i:tp esse e'!Y'. c·ntra·

�r. o � ";::C dor.
.'\gnu}, • anroveit.'.!!.f1c '1

sem: ida' -:;'0 �io t Si'í.':> P::\t.�
.• ") �l ;;- I)ite F1rp"i,,:t; :J ;:f'-

l: 11
�

Gsteve t rrina:1rlo
ra {".\·;I!"lT2: elo Frd V'I't'''" �e

C0111 geral ag·l'aqo tende a li-,

I
.

..DANTE �IGÓ ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I....--·inda

Etei�ões em 195 M.u.nicipios, do Estado
�rRja Nossa �eD�urK �o Pado:

. Rein:ciadas· as Missas Daminicais
� ,

'Uma das mais antigas peculiar, nos pôs a par de

paroquias desta Capital . é, todos os trabalhos e sacri

sem dúvida, a que é patro- .fícios enfrentados durante
cinada por invocação de',' meses, \:Qntando '

com os

Nossa. Senhora do Parto, parcos recursos da entída

sita na antiga rua Figue1ra, de. Acha, contudo, que as

que é' a atual Conselheiro canseiras e as despes=s
1V:Qfra. compensaram, pela bela

c.'ô,;to que singelo,
'
com apresentação que oferecem,

l;';::h ':S sóbrias, mas muito
'

simpático, o templo em

honra da vsne+anda íma

gem patrona, contou sem-

pre com o desvêlo, carinho
e aprêço dos numerosos

parcquíanos daquela z�na,'

cuja área abrange a Rita

Maria a Arataca, 3.S ruas'

Carlos Eoepcke, Padre RO.,.
ma, Pedro Ivo; Sete de Se

tembro, Felippe Schmidt e

outras mais. cujo .'entronca·
mente é a Conselheiro Ma-

fra. . .

hoje, a igreja e as benfeito
rias anexas; informando,
ainda com satístação, que
no próximo domingo, ho

je serão, reiniciadas as mís-'
sas domingueiras das 19
haras da noite. Gratos lhe
nCaT'10S. pelos infonnes
prestados.

'AumBnto ·nas

dos Ioleílvos
o prefeito Vieira da 1;,,·

sa enviou ofício à Oâmara

Muníclpa.; . solicitando a

designação de uma comia
são de Vereadores, nara.

tívo. Idêntico ofício foi en

caminhado ao presidente
'o oonseho Rodoviá!';o rio

. Estado, que deverá desta
car um representante nara

Ia Comissão Especial que es

tará discutindo a solíci '3·

çiío das Emprêsás da ca

pital.

Desde a· sua
.

tundacão,
de lenga e tradicional data)
foi l1u""'er�"l'l, l'l ""l'l'. T���'1

dade,
.

dirigida por lima ílus
trada 'l\Tesa Ad-''1'-+ ,�i· <l

c ..ie s.e retine pariodicarnen
te. As tn.dkinn"i.s e/concor
·:.das

.

procissões, ,. por ,mo·

cornpôr a comíssâo esne ;i.il

que deverá apreciar o pe
dido de maoração de ta,:',

fas. pleiteado pelas em

prêsas de transporte ':o'e-
------------------------------

'
••

H� ." ")""'1" lonO"" te''''''Y),") :n
'. "0 �rl �� VY'a� �� lAst;,V;

·1 d�- 1'\'" non-a do Or=go
-,':) -·n.,...;.ç�r.�rn ser'Y1Ylre em

Eclesiásticas,rrea1�s d:1 mês de jPD:�i.ro. procissão do Senhor dos

('rvrl "'1i"lS'l. solene e feste-' Passos, dando prossegui
,i s ' or ·v"r.;.85 noites com . menta as festividades do

(�""n...,'.�,'r1,�� b"r;·'1.'11Ü'1"�S, r:.j_(�(,nten:ir�o da tradícional
"T t n ...... ";."r. '," .Ç' r"',..(.i,",.,c1.e. o �_nr,,)2T;; 1':.:,',a 'Y)a

•

-, n[p·rr.-�, Ç\ Fn
....

:. -r:nr ' ..' _ .......' V: '- tJ._. �

... ·i·�,.., .-1,-:'1 r-�ri';("'n�; �"ef:'"')rmas. r1 �1D.:e -e amanhã é o se-

�,uto rídades

Civi(i e MUi.tares, Irmanda

des e os Fiéis - ITINE':?A·.
Pl11S Ten. Silveira,R,!O:

f','��,:, o.e C"rvall1o. FeEpe
,����r";"Y,i.c1t. e Pra�a xv.

S:r;:F�,,: Ã,O DO ENC0NTRO
c'!."c:"0l-::e a Catedlal.

�;ninte:

.. -.-:-� "r; ,..��
.. :-- ;� :.:

.... -:.;�:J.�J,�'3. -t�::!s1;rui;_\ a D2,�À-S nJ0 ,:..��-cord;el.·�a, oue nufra 1·e7\Jiuç�o _
n �s )"mhe rl� novo, as esperaneas... •r .... l1hf� :� �T?r:':�'� ""(��;THJ_f. n�{ Sf'U :Ji'a+�uiü Rs�rra "ell�._a· --;. J:n'J:nü - .l�$63.·

. _

�� u. � ,li� ��!lI. \lIA,.., ...._ ...... 1& �,'@iV'W!,__
'.

", �t ,,- .

.

�,..' ".� . ;

_,., .' \",'
"\

·J�:::\-;.ft;.ii(::\;:'.',��;�J.-��--,�:;\ "'>::.';\'-')::'

.... � !
. .-,�'� .... '�_ ..

lo
em 1'19,7,

.�

o ,Tribunal Regional Elel
toraI de Santa catarirla di

vulgou na manhã de ontem
.8 lista dos I9unicipies' em

qu.e seria realizadas elel·

çées êste, 'ano. Para gover·
nador e vicé-governador elll
195 munícípíos do Estado•.
Para prefeito e vereadores'
em 19 municípios, criados
após a 11!tjrÓa eleição mu

nicipal. Para; Prefeito em

25 municípios' inolusive a

capital do. Estado; cujos.
prefeitos foram eleitos em

----�------------

\

1959 e cujo mamlato
.

expt· feitos em substituição aos
, rou em 64, sendO substituto ·.,leitos em 1961 e cujo man-

dos por eleição indireta dato, expirará em:31 de O E..Sfi!I�?:;-l!'
'

". D,,·,·'
"

.

O
....

. por força da Lei Constituo janeiro de 66, por rorça da
cional de numero 10· de' Lei constitucional de nu-

3-8-64. 'Também 44 munící- mero 4 de 14 de 8 de 61. • II JIIMS AfIIIG!l illUl" O� SJI!la CkOâ,!Ii!
- •

pios elegerão
.

seus novo� ,Florhmúpolis. (Domingo): 4 d'e Abril de 1965

�����'Cimenioràções d:iRevoluçã�te,' Major Vieira e Tres .' .:

Bárras serão realizadas eleí

ções para escôlha de pre-

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

Na Assembléia legislativa:
• •

"
1" '

o Govêrne do Estado, Desenvolvimento (BtD), ten
através da secretaría da do relatado favoràvelmente
Fazenda, está autorizado a o deputado Nelso!). Pedrini.
',re"formular o

.

c o n c u r s o 'Voto de congratulações
"SEU TALÃO VALE UM ao Presidente da Repúblí
MILÃO". Projeto do depu- ca e ao engenheiro João
tado Waldémar Salles, com Eduardo Moritz foi propôs- .

substitutivo global do líqer to pelo parlamentar pes
Dib Cherem, teve acolhi- sedísta Waldemar Salles,
mente na casa legíslativa em face do funcionamento,
catarínense. em carater experimental,

. A Assembléia também da usina da SOTELCA;
aprovou projeto que auto- Já o sr. Fioravante Mas·
ríza o Executivo a conceder solíní saudou o restabeleci
aval ao empréstimo que a menta das linhas da SADIA
CELESC contrairá iunfo ao para a região Oeste de San·
Banco Interamericano de ta Catarina.

Outros pormenores:

DO ENCON·

HlYje a Prucissão do Senhor dos Passos
Eeanza-se hoje a solene ·ênci.a das Exmas' e Revmas

.
Oliveira, Mordomo dos Ex-

Martinho rvIaier, OFM, SU·

--,..,.·J,c r"·",:h?:�·'"""\� ,à� i2'''�j1. �I��"'-fe - D'JmJngo de Passt.ls PTOsf83uir-'i, enl 'seguida pe- peitar ·d.o Convento dos

''; ,..�� ..... "'I�n;""'�-'�"y! p''":j \':),'S- 19 Pr�_�''''a �"'(J,� ":"uas:. Tira- �l'ancíscanos_ da Sn.::Teil',�_, Harold.o Barba·

'--, 8'1'8'> l'f'st1v;'�.,,';;.<>s 1)1Ie l' às 3 hs, em altar pe- dente;, Bulcáci Vian� e Me- F'IGUEAS _:: Verônica -' to e .J.osé'Meirelles.

<:�"'�am porisso ,prejudica ran�:e a imagem do Senh:Jr nino Deus. Srta. Ely Faustino da Silva

das. dos Passos, missa de comu· 4) MISS�<\ V:E:SPERTINA São' JoãO Srta. Ieda Capelão:
A nossa reporta�ern. anós nhão geral para. os' Irmãos ,_ no Menino Deus. no aI· Dalrí

uma visi.t;:t ao belo templo, e Irmãs, revestidos d� suaS' tar do Calvário, logo em Maria Màdele� - Maria

cuias l1"e1.horamentos mui·. insígnias. -.Ao Evange�h!'J seguida a entrada da' pro- Gorretti dos Santos

t d
.

á o R CO'lego Valen cissão. Será celebrada pélo BEÚS Srta.. Iolandao �f?;ra amo prcsurou ou· pregar . 1 ' •

vir na. sede d') seu tr8ba: tim Loch. 'Revmo. MO':lS. Frederico Maria' Rocha, Ivone Gon· Anuidade�:
lho o. conhecido e estima. 2) GUARDA·DE--HO�RA Hobol,l. . çalves e Maria de LO'w-rdes

do 'industrial �esta Cap1t�I, às imagens
.

célnfJrme
\ Medeiros.

.sr: Fran�;sco And1"é Ko· relacão na Sai::ristia da Ca· Amanhã: É a seguinte a Mesa Ad·

wal.ski, esforçado Provedor tedral e pUblicada pela ministrativa da Il"i'nandade
da Irmandade de N:Jssa Se- imprensa. As 8 horas, missa em do Senhor dos Passos:

nhora do Parto, o qual, 3) SOLENE PROCISSÃO ação de graças, no Menino Provedor - Des. João da
com a gentileza qué lhe é _, às 16,30 hs. com a campa· Deus. , '. Silva Medeh'os Filho, Vice- domingo da festa ,ll, fim de .

. , ,
' .> • ,

.�'. :<j}; ,
'

�
..

��Rl�; ;O-,71�:IS"T-D"O- -:=�::e:':'���:�?li:�" �:�����;�:f;:�:: :�euiOo�sl�:�.eeo:;s·elT9sp06·:�I��sdo:s·�,.�dbe�ic:e�n�mt:e,nn/áe s'O'1 E'L�C! ft'�!
:.\\

a�'·:',I\�·�·I':n'
(

'0,1,e'
'.� ·(5�7.!��o��,j,1·1��.·'

..

·.�"';J
...

:-!liftf.:.,.,{,-"·.,,,"e·1��.:-.���-"-s-,-··u-·-a-·-�'" ...

III p'. Õ: ,�_� i r... '. J� h: .'\.' e:a:õ lba c:::trada já, de JoLuvi.Ec a Itajaí. Souza, Adjunto Pref.
.

.... O',' , IV ';;-:IRA 1','.....',: ...,;. o Dr.. >'TeSSQ c ,ntin'la. AVll,HC,amos pa- .' '

Jil CA::tLOS GOMES DE � _,. ,
'. � , , Américo Prates, Tesoure;ro

• Ju�rez 'l'a'vo· :��1 <lB:���:�n:�:��e��lO�:ll��r�:��:�n f:!;:�: . .

Ary Nicomedes Lent�" De missão da Mêsa Admi· . ."

c·d
.

d'e" Io'Ia I
!

di!
Com' a visita do Ministro '"

curvas e· sel': as elcva,.··ões das estradinhas III
procurador Geral ......,. Carlos . nistrativa

C�pa '1 a"
>

iii' .a, a m)§sa estrada ER 59 alcanç: ...u a sua x
lIfI Schmidt� Mordomo' das Ór· Orion A. Plat�

.

.
. '.'

• .TI:2xima evidência•. Traçada para conti- antigas. E a temos já, praticamente 1lron· III' fãs - Alvaro . Soares de Mordomo do Culto Divino �.'.'. . .'
<

',' ", •

...• '"
, lluar,.de Curitiba u1é o Rio Grande, a ri· ta e{ .qtais, com as duas pontes (rios !ta- • ---------'---------------------- ___' �

,
t' 1 J'ai e Itapocú) que pareciam litopias. "A 'Usina de Capivarí já semana, sentiI,ido-se feliz ves para as prime!iásgação rodoviária da{anüga pe ropo e - o tIII '

• t{io de Janeiro, C,3m os Estados sulinos, Mas, entramos no mundo dos veículos. III conseguiU atingir 50% de por haver aciQrfl'ido as cha. duções da Usin� .

.. e,,:a via se res�me, para o Norte do Es· a motor que reclamam estradas asfalta-' T I'
.

F
sua capaej.dade total, ou se·

,>

III
t:1(10, á ligação ,de CUFitiba com Florlanó· ' das pa�a � vel0cida(:� dos nossos .dias e

• e eVlsão em ',OCO:
,

'jam 25 n{il quilqwats". De· ----------------:------

� polis, ou, resu'1nindo :QJ,a:s, de JijinilH�e em �ue üs desgastes fossem o menos
lIfI I d R h'

claração do presidente da

',tJ!l cml1 Flori�,nóp()íis, ou de Joinville .
com possrvel.

'. �: 'nteressa OS tem ; eunião Aman ã, SOTELC�, João Moritz, que

PI' . ,

'

Om, a BR 59 foi construida para ser • '
. inaugurou recentemente o

_ taJaI. \ asfaltz,da. Tanto que, em trecho que são A "Sociedade Pró Des �.1- de, tentlo em vista di ver- ,

primeiro grupo gerador da

� Quem já' viveu e viu hasianíe do que l'neHwl'cs, ela está .impedida. Como 'admiti.' volvimento da Televisão g'ên cias de opiniões. TT�;"l'l. Termo·Elétrica de

f� .:JLl5SaU, é ient<,d'').a fazer história qu.ando lo', depois de mais de 15 anos de constru.' em Florüinópolis", e8tá O convite é extensivo' as Capivarí,' em fase experíc
í,iI ;il:'ata de assu�íos atuais. çãa.e reconstruções que as delongas têm lIfI

convidando a to-los os 1-'::s- popu'açfes do Sub-Distrito mental. Adiantou' ainda o

� . Lá pelos idins 1é 1924, Florianópolis acarretado?" " suirlores de Televisão e do Estr"'ito. Palhoç:t, 8f'o Dr. ,João Moritz que a

di "ez')cn0u do seu b"'lamento com: a ponte E tenha, em meu arquivo, (não o quís - pessoas interessadá,s 1"0 9.S Jo�p e Biguaçú. SOTELCA dentro de algu·.
.!JiI 'ql�: tem_ o nom�' dJ seu :i.:,ealizad<llC. Obra .

rasgar até qu� a estrada esteja pronta)', lljUnto, para uma reuniá o , Assinam' o referido cem-'
m�s sem,'mas poderá iniciar

_ �Vj. tent;:lsa que, só ela, afora as be!ezas uma. carta do antigo Diretor do Departa. I11III
a ser realizada dia!j Clt vit-e· as 8rs. Oswaldo Cabral

a produção normal, abas·
tIIII

•

t
.

d ·t I
"

I b�starl'a a À' 'd I d E t d d R d II1II abril, amanhã;, às '20
.

,. Presid�nte de Honra; .c:)a,':- tecendo o Estado,de Santa
III'

na uraIS a. nossa capl a , so e a '". menta Fe era e s ra as
.

e
.

o agem, \ .•
.

des,'crtar a curiiJsiclade e a aduliração' de dr. Régis Bittencourt em que, diante de' nOs salões do clube 12 de, ci Lopes President�;
. F.o- Catarina com seus primei. Florianópolis

• excl�i:sionistas e turistas de tudo o mundo. reclamos que fiz, dll: tribuna do Senado III ag'ôsto, à rlla João' �t '.+0, drigo A7am?11ia . l. Vi !')-'
ros 50' kws. I;'or outro lado, Receba Senhor Governa·

JI com' a finalidade �e rlar Pr"'slrleT'te', Eupidio Y'\- dor nenhor n'assa s,'nceraIlt ,;flas, accnte:;ia que, ..por terra, nã') se po· (isso J"á em 1953) me dava i'azões da de- -

. afirmou 'Q Dr. João ]\I[nrilz .

!>li .,' I11III esc'lare,cill'ento ao pú'1Eco chaAo 2 Vice-Presidente' . ,

,....n1:;da-o crl'n(><io Gm'a'sl'o1
•

h t' I N- h
.

estradas I.mn.ra lIa c�nclusa-o da estr"'da. JI ..... .
"

que 'deixará a presidencI'a ....�., n- ·c,

.

ce:'lR c egar a e e a. ao aVIa
,,- ..

�. da real situação, bem co- Ar-1o Schmidt Secretário;,

1
.

FI'" I· De Jom"ville 'd"t
". da SOTELCA ·na I)rO'x ......." Normal esta Cidade vg be·

(JlIe evassem a orlanopo IS.
. Mas; podemos conSI erar VI on"sa a

mo 'debater j a convenie 1 ia Robprt.o Olive1ra Teso'l�·el.- � I .uH'_'. .

l;\t6 fI.!i, não se le7ava menos de tres dias; campanha que, nesse sentido, B�ume-. ou não. de \ra7Pf naca ';5- ro Gerai; Altair
.

Rosâ 1 •
- ...._ WIl�

'

...._.... ,. .... WIl_ "

,(J '.' A.n3 �Utcarl,os H')e;dckler' SKÓ nOd quatrie·. nau iniciou, com o "slogan" :'Santa Cat.a- I11III la Capitaf, .a imag-em .l" Tpsourelro; Irineu da 811.:. , ,t\'I
TO segum e

.
e que � o J on er cons· rina precisa da BR 59" e que repercut.u JIIII TV Piratlr>l: de Pôrto Ale- va 2. TE'''OUTPiro: Frpd'!4 ico

lIfI ECONOM:rSTAS _ CON'l'ADORFoS •� ,"�'ill a estrada pa!'� ltaJaí, pitorefYr:amen· tão vivame'lte em nosso Estado. A visita' "gre À soc.iedade pede o Fl1eY\�eY\s Crl"'snltOlf Jurí- JIIII T:F.CNT(;OR :RM CONTABILIDADE •�; '� cht<mada "estrada da M�n;ãe". A 1'1'0· do Mmistr;) Távora bem o, diz a gran.. cO'11uarec;mpnto til' tOri'lf;, dica; Paulo Cidade, Da._ 'li- , PRÁTICOS EM CONTABILIDADE _ EsciuTURARIOS
:' _ ·"rJ.itora do gnvern:::..dor m�rava nesta cio 'dt< figura da n:.1ssa vida publica não aparé.

l1li
I sem' tiistil"ção \'Ill1:uma;· lX... - ro :rvr�fra. Nivio' Se: l:;!-:el lIfI

., ", ',') III lv.de. ceria
.

entre nós 'p�ua v�r a.penas.
, JIIII ra dividir a .responsabi!.'l.t- Relações ··púplicas.

.
.

JIIII

�
. M�",s, isso era muito J)'luco. Nós, de Não lhe precisariamos pedir nada, co· • . .• REMINGTOH 8AHD

•
-

'ill1vi!!e.. para uI?a viagem pOl� te-rr"-. ti· mo ll.e disse em miÍlha breve saudação á I11III
'

',1 •.
"

,"'"m�s de. numa en'lrme voltã, sub;r a 'lua passagem por aqui, em nome dos pre· ..

C d O
Ir

O'd'
· (J,. ."

• '�"ra du Jarae;uá, por B1umemu, alcançar feitos de Barra Velha" Piçarras e peima. A • urSO'8 nenfação I ahc_a '.'?> o '1° NOME EM. EQUIPAMENTOS DE 'ESCRITÓRIOS j,
, .,.ta�aÍ' para chegar à Capital, Deputado es·

.

sua preseu0a, aqui, só puderia ser recebi· I11III nistradas- pela equipe de" em f."se de' grande expansão proporciona excelentes oportunidades a homens •
t!\1 "-1-'1'\1, junt,zÍ·me a Marcos Konder para da com festa porque, em vendo o Ministro _P

Sob o patrocínió do PIa·
.

Professores do CAPRU.
� cÚnâmicos e ambiciosos que deseja1l! 1:riu:ni'ar' na carrei:r;:a de REI?RESENTANTE

!@ii
.

•• '. .

T"
. -

t"
.

no Trienal de Educação, .. TÉCNICO·,'ei}ell.X' a. li".'?cão J"DVl1le· .aJal. E IVe o f) que aí es�á, no pouco que fa�ta fazer e
. _.__ __ __

. " .

teve inicio'dia 30 de março ,� ��'::�rri:i�'f;��� �,;;�t�1111���� (1:�:,a�:�;Oi:�� ��'1,:'H:� ���1d: i::��er�a�,l'=:l;;ã��::;� � nesta Capital, o C�trSo de Audipncias
6. +:;_",. se"virl<) t·,rtn � �el!l l'i'W:>, !�5i·ra';a rfl,e uão .h.esi.J;� ....á. na sua ded�ão _ mandará lIJil Orientaçã.o ,Didática, para. . ,
t,� j:'Jc.1'3l1tVa �l')r S. J·1)ÜO 1'. Infe1.i'>:·�e'1te. era' atac;).Jt' a e"tmda nara COllclui�la, de vez. • ,Diretores ,de G�upos Esco· na. SSP .

._�
.

d lares.f',',> m"nt'»nba :n!�s1} t\'lÍs a.s �uJll{las e . e· E ,já de�id.iu. dobrar a verba. l1li _.� �;"I.,!'{ (me f"?'1,,-,.0 '''''e (:W"t.';lt ·.""�UllS (lis. A sua visita, nflis. era a ultim." llTovi. JIIII O citado Chlrso
.

que tém '

O �"n,."t-íri.o· d<l R.<!<n1.
. - '" ' � ')omo cocirdel1;'l.dora a Pro· 1"'11n�, Plít-,lica est"hp1w'eu di
"'('n�h (Jn� ,altava, A não ser: o "ue nrHzapc, LO -'" 11 \

f" "," 'a r.. Clo' 'n ."..

1 �

,
E,,·.o:;eriência (::11 vendas não é indis'pensú,n!ll. �

cssora .l"J.an ,'.a f rb o,., spo·,,,,,h,s ,,'as;:; 101'U·

Mattos, irá: se estender até ri0<; de Hl1diêndas: c"
. preiõ.cntar·se i:t rua Trajano, nO IH·E, nesta Càpital

corrente,

Clm·li��.�..•��.�2�"S�·.l
..

�"�'''�sl·:e�h�Os�'.�fe�i_ra�s.;..,,__d..:r.�s.....:-�·==���1:D�a!:.,�'�e�:r:�()�··,!;lS�f�O;:Ó�O�'�C�,Ci,:2i>7,�:�le7�:('�IO:!8�S;2;O�:!.�O!�,�,:1:0�\,�,�:1��:.. 6:,,:'=J�;�:�.:.f!�1i14,30' às 17;30 nôras. "'8_�'@,_m.�����J��,"�'�"�'-' _.;,li:;�!-1.;:::Y';-i'�':..<ir'��-: ..."-.;r,A._;;,i)i�;; i \ '
" ,,' - .' ,._ ." • ,�.

írr-�o - R. Cônego Valen
tim . Loch DD. Diretor do

Sec:'1inárjo de Azambuja.
TRíDUO � R: Pe. "Frei

postes
ra Leite.

Manfredo Silvei'

Consultores:

Des. Eugênio Trompows·
ki Taulois Filho. drs. Telm'o
'I/feira Ribeiro e Dahil Má
ri;) Lr,:o,:o, lVlcaçir Iguate:ni

1

R. Cônego', Bernardo me-
sing

Na forma do costume, e'
conforme edital,. os

.

Irmãos

Sec:r:etárfo e' Tesoureiro, e

auxiliares,
.

encontrar·se-ão
�. 1

na Sacristia da Catedral no

"'

t.

,I
. As fotos fixam flag1'lintes das, COmel\lOrações efetuadas em nossa capital, por; oca- .

.

sião da passagel!l dQ 1{) aniversálio d� Revolução de Março. Ao alto vemos um as·
.

pecto dos llopulares que ll:ssistiram à �Iissa Campal defronte à (\latedral Met�opoli·
tana. Abaixo, as autoridades pres.ente$ ao palanque' .oficial, notallllo·se o governa"
dor Celso Ràmos iadeado 'peló Ahnitante, Aureo Dantes' Torres, Cmte. (lo.V Distri·

to Naval, deputado Ivo Silv�ira, Presidente da Assembléia Legislativil, Des� Guilhon

fle Melo, Presidente do Tribunal de JUStiÇlt e M1u�
.

Leop(jldo Etig, l'reside�te do
.

Trib1Ulal de Contas .

,.

.'

PREFEITURA· AGRADECE.

, .

�;' ...

10 Prefeito de Erval, Ve·
lho remeteu ao' Governador

neficiando juventude lo·

cai pt Augt,lrO contmlle vos

'sencia lutando prol\ gran.

diosicl,"I.de Santa Cata$a pt
N Deus

. Guarde
.

Vossencia.

Abraços

o seguinte teleg;r,"I.ma:
Exmo. Sr. celso Ramos

Agenor Piovesan
Prefeito."

..

OFERECE: EXIGE:
* Iniciativa e' entusiasmo " Curso Preparatório remunerado

" possiBilidades ilimitadas de ganho
* Acesso futuro a cargos de chefia

I
.

�, Bôa. ap,'lrência e apresentação
* Fôrça de vontade e persistência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




