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Capital'foi Fecho de Duro .,da CaIPpanh,ª:clJ3�

nH.·lit.�····;" " (1 ';;�H"o{".,t� é g"c;\\�t� J�F)r"t.H' (. ch'(.·;'s:,\-S.
hl1j1' rÍ'.;11,' II�Jl'qt'f' {. tld·in'th'o. \h'f1i(d. l)(']·b.mto.

F:\7('; C")Jn 'lll<- rl'l,,;nise��llclns. é lwljl rerdade

hn'w"·. ···p;l",..nf1nm·;;� nu v;'r-<"?s Il'.{·'uúl'ia< � (·�·;hl'''_'is.

n'll.",,'1Í1H!O no tempo, lia �t:a. Ü� tl'.rinn. ,.1., jl(�l W(lOS I
!)tl':;"; "(iDN era gnvêruo. E�te "gCyt:nlO" .\ ímperatl- )

yp (11' e'�:J1'essã"', 110is aquête. fami!rerndo lleeêllio uefl.'..- L,�
n;<:Ill. haYN·' !,(�1'1r.'·f" Ó� ser identificado eom um pre�

n��;t.()s, repre- fi'w)' C1I';··.·,· -: o f1e!'l!;uyf·!·uo.
_�. \t"nip {J' ?nT' �clQ Sr"'gl n"·,(,,,,1:>. '1l1f' S:lI1(." Cntarhl�l um Estado mal'<

"
. .

d T '1'( '·;..d,·' nl·r I'�·j·('·lf'''' ('i!'l�rllS df" um fla"'.·elo nue n;Í'I era. na·
t·r.")r�'�:c-.����n: o .. r, !.,\)(!eiJ �!'t 1

C;:';,LI. ((1) non«: eh Parti- .... ". L 'lr,j" :'11" não t'l11U"RVa da llatin·c"lu. lllUS f'ra o

(1(.1 de -;:("., ,·r·;p·11 l:'1..'!'/.' P-l),n
.

:'.lan' 'mo. dI. :41'.''mI·i".;7.!). tlll i�8{l�'��, I
lHr, q'Jé leu, ttl111b('\�1, ri ln!:úria do:- gove;'llantes
mpn6r:.gp�1 (h� slJlicta.;-.l' rladc elo sab.ra� ·den�t' dl� SI.' �o

do ehefc nacional Plínio I gabarito suficiente para fazê-lo.

Saizn.d(_'; o dr. .Osmar

'

regalias 11a1" :-i, Ji�is ao

Ct!pl,a, do PSD, que é pro- contumaz egofsmo.
sidente 'da Associação Bra· ,\ntt's. abominaram' o po,'o e ell:..otal'am

$ile� ra. de Municipios; o dr. prol)lem�s. isolando·se na
.

tôrre de um ol'l.Iinário 1

AdN'bal �aU1os da Silva, fim. flw}la<los ,'1)1 tÔl'no dc si mesmos, COlllprazt'ndo•

. presidenta do Dil"('t�)ri� Re- da desgraça pnpu!ar.
gional 'do Partido Social .\gora. faill,l.\siad{)s de cordeiros, traycstidos de uma.

Democrútic0; o candidatp PU)·,·Z? (' hl)(�êlldlt m�gclicais, atacados de incurável I
à Prefeitura Aeüçio Santi:i- l' r;w.,'(><.ht. t'j·)"s (lc ,oUa, I

go;. o Governador edRO n'lt'1'(,1i1 O" fanto('}les, voltar a trilJUdiar do po,,'o, !
Ramos; os canclidn·Lts ti

! l!Ue l'l'('llnl'nrtado, revitalizado, e recuperado. das mo� I�suce&iâão governo.l1:1entat, !ésHas c elas bacté.rias, dos nrbitrárlos '1' dlls tiranos;

Fl'an�O Dàlligna e Ivo I' !(;." hatbÍtries " dos <ksmandos, não" OU,'" mais, e I
Silveira e o rl.eputado fede-

I
est:: �'ul'(lez lhe é benéfica não os acata rnais. c esta

raJ. .1)putel d� Andrade, pre- <k��·.h��IH"!wja lhe é vantajosa não !JS considl'l'a ais, e

sictei1'te do :Q.:R.. do Parti-' êstc <lc:-.prczo lhe- é Salutar. .

do Ti'ab@$ta Brasi1eir�.. ,.
De nada va]ci'ão os exped�f)tcs vis. rlil.t'(to�; na chu·

r' lnção cten'cscente do dcsc)pêro, uem t['.O ponc.o as in·

GUILHERME tri�as de }lorta de b�teqllhn. que são os ébl-lOS trunfos
- dos ({{·r{ltados.

, .'

() Largo ·Fa�s tor

�1!l1i-se pequel'lO llara a mq].
uCiãô que o lotóu por in

teiro, para ouvír os 01" do

res do gpUide comício d�

illtiIna. qulnta-feira, premo

Vida péla Alianea. Soci�l.
�bruhista-p.op1.l1ar e Pró

gressista, presentes graa

caes fígura� . de nossa vida

públiea.
'

E:t13. . de entusiasmo que
. eontag�va o ambiente na

quele local e ruas próxí-
1'l'las .comd Felipe Schmidt,

Tenente Silveira, Sete de

Setembro e Conselheiro

Mafra.

Nada continha, o. maiUfes·

tação de um povo em de

sabafo,' tributando verda

deira consagração aos seus
.

'!lcrd?deiros líderes, aos

(,f'ndid��tos que "e prcpa:-'

rem para se; djJ'j�'i" OS S3US

destinos.. e ao governante
Que

.

se -despe�le com um

acêrvo notável (10 -o-ilíza

f,'Ó�S. Jt1sti(,a na pra :;a pú
blica era o �ignific!).do real'

dos aplaus0s. JUSt.iÇR e

gratidão. Prova provada de

Qllf' [.ole é reconhecido e in

tel�'.iej,lle. Sabe d;scernir e

não se dei:-!fi' levnr 1"!c·ns lá

gr�mas de Cl'OC0CUlo eh ou

trn lado

rm :\l}fllU:S

A grande - massa humana

o\,:lcion'ou segui.damc'1te os

discursos do Largo Fa�,(1m

des, cant�ndo as marchi

nhas que já adentraJ;um o

coração popular: "Com vo

tDS da cidade, com votos,

do interior. É Ivo que quo

I·C11''.05 pra nosso Gover;,a-

dor". - As

ele calorcsa,

nu'!nlie'-'ta' -ões
símpàtín re

eis candidatos

...,..,............� .._'" ·"'--·...···""t

Di rh!'t�·anl�.se
lávcl "1)Ub1iCO
tos de lodos 0:1 parttdos
qU3 toruiam n poe)el'l,':i<! c.)

ligaç1\o social, tr:1\)it}hista,. ,.

pc;mbr e progres:o;iHl.n. 1
FfJ.lal'am. pela o rdem: O \

deputado Díb Cherem, do

pe:,"!) p 1 íder gr.v(?1·nista à

Assembléia Legistativa: n

'J

véssoas àgIomeravam.se nul': proxi nid-ader,; (�O local onde foi· I'rguido
.

fi palanque para wÍla

n míra\!ões po.pultu:es 'já registradas em La.jes. As rotm; o uma segura idéia do que foi o' grande
1 \ Lajes a cheg'ada do Candidato Ivo SH ..eira, acompanhado na conduçãfl pelo Goverlladl)r Celso

I)diUato a .Prefeitó. \"ahl.o Costa Anla. já se cOnstituill numa :lpnteose dificilmente igmlada. his

as dUllS Personalidades e a vihração popular foi uníssona desde o aeroporto ate os

principais pontos da cidade.

, .

.

----

�- • " "I'i "

.

.

em mensagem aos seus liderados cataPlmses
ENCIA, 'EM 'CUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA -CONVEN!ÇAO REGIONAL �

PRP caterór�co, spbre apôio a ';lvo e Oall'lgna: "Só deveis ter €;n

vo�so� c�nrti�atos ii G.overnador e a Vice-Governador,"

Esteve" presente à ex·

tra.or.diária con'Cen�ração po

pular do Lal'ge Fagv.ndes,
levando irrestrito apoio
aos candidatos Ivo Silvei·
ra e Francisco Dalligna,
Frei Guilherme Koch, da
cidade de Pôrto União.

galhães, I't.'Cebeu a se-
e nacipna) d�'SUl1 '-agre-

(Salgado:
-

I ,

hll; ne�1.e mop�en.to, en-

e�perança.
,'cumpl'Jn:dol com leal·

nt�riJltl\i��s . que assumistes em

ntq isso!,' a direção na

irme debisãQ,' o· proble-

desi'espeit� deGisão

Qf a I
Não . obstante a delibe

ração do Tribunal Regio·
nal :E.:leitoral, que determl
mm it. União Democrática
Nacional cessasse de fazer

uso da legenda do Partido

Libertador, :por êste não

oontar com Diretõl'io Re

gional registrado' ettl S,C. a
UDN, 'insenslvel ao cor

reto decisório da justiça
competente, continuou uti·

.lizando aqu,ela legenda. :li:

um flagrante desrespeito à

conhecido programa parti·
dário diVulgando matéria
de indisfarçável teor elei·

toreiro, parando somente

quando compelida a fazê

lo, pela justiça espeCializa
da:.

l�i, da parte daqueles que
a. quf!,re'O.1 respeitaçla... ape
,nas pelos adversários. Por

igual, passàc10 o' prazo pa-
ra propagançla eleitoral,.
dia 23 último, a emissora

uClenísta )Jrosseguiu em
-

!

Ivo Ra Reta Final: .

"Lages TamWih é Tua"
palavrás do Govern8.dot

.

Celso Ramos no monumen

tal comício realizado em

Lajes, na noite de quarta
fei.ra, cujo brilhantismo foi

um dos pontos de maior

grandiosidade da . vitoriosa

peregrinação cios candida

tos Ivb Si1veii'�-Francis{)()
D�ifigna e Valdo Costa.

candidato a Prefeito de La

jes.
.

O Deputado Ivo Silveira

declarou na ocasião que vai

às praças públicas com

sua plataforma de govêrno
às mãos, para que todos a

analíseni e julguem e o

compromisso qU6 hoje é as

sumido com Santa Catari

na .poderá ser cobrado de

pois, se a soberana decí

são das urnas demonstra r

a confíanca dos catarínen-
5':3. Afirmou ainda que La

jes deve 50 orgulhar de tu!'

Celso Ramos como filho.

sarnento cvucíonado. A par

te mais CHlDl'OSa elo comi-··

cio foi a que antecedeu às

pnínvras de 11t0 Silveira,'
prosseguindo depois a vi

bração no' transcor-rer de

tôdn a sua alocução. .

lnies acolheu magníf�
mente () íuturo Governad: r
ele Santa Catarma - 1\':0

Silveira.

EsdõfN"f) rl'O n
Deelaro 11';C oS catõlieos tem ),t.ena rdatle de votar

no" candidatos dc sua pfeferência.
xxo � VERDADE QUE OS SRS. DEP{,;T� llR.
f":Ó SHNE RA l� F.RANCISCO DAU.IGNA -SEJA,.,

co'nr:XJ�TM"
La �5/9i65

EI., JlOS'fIN
Dioccsano

:\ Ht�s. todos .Ia respondl'm.ls - I\S prf:,fm.;' ils. os

funcionários p,jbUc(\s (' os cómerciantes. os riculto
rcs (' os operi'uios, os peSf�aqOl'�::;' e. os estudantes, os

jonms c .OS vdhos. )<; fêz·se ou�ir llOT fim a ,'oz é"scla·

l'ecedora do clero. I

El<'s t'stão sós. E a solidão Íl'a7.·11 Ilay(' .... O pavor, o

mê<lo. O mêdo, a audácia. A audácia. a calúnill. .

,

A calúnia, a inj(lrill c a difatrmção (·orl'OJ·ifieam·se I
.
e persOllalizam·sl' nNes. i

Mas ódi.os (' ofensas Il;llda c<msttl}em. Ct'lsn nã

gon�rnou com üdio, mas çom l}l)nil!!dl'. ni'io gO\'CI'Il'
com difamlu;õPs. mus (;0111 trahllUio.

1� o (11U� ]VO I' J),\l,LIG;,>n lJl'Ometcm
1,; nãn adianta Yirl�-I\\ .os frustradQs, f

.

'as toutincgl'<ts. na al<� hipÓcrita (1'
-

t'
I

1
'

uuo em ,·a. 01', 110r .sta e a b"

que 'não tem mais c �dito. Aw
tem, �{{'lIois de nada reali;r"

Df" nuda acliànta :,

'1atrcirl!s. Ora � ioleJl'
Ta tcstida de um

•

..� de "oh·a. O mi
las indefesas, W
'ia ofendem, ag'
«oral.

O :me'fllol'
O!bml1tô

zas, da "p'
estar SO'

tJ.ue fI"

!San!
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0' ,";��!�m '�,"�'�'� ��!eG���!��"d",m O fôrça,s�Armadas, Vígila·ntes:
que �) povo adoto-r \>,o.sta,a- então candidato re:\(,l;i:c;,:e fiJ,.

::���c.;:t���e11�.sql�:éSJ ��= �!e n����p��!�a���{)I�:;;��iD� L,I�V'rb M'.an·'I·festaca....o', do' V"t-o' .

vernador Oelso RC!l\),,; pro- pavimentação astaiuca, 86-
, '" V

mcteu 1.000 km c!:3 estra- mente na SC-�:3, f iram 1 .

das asfaltadas. Ou náo lc- implataclos mais de 150 k:; r. ,O ,Comandante .do 50 Dis. vulgada a, seguinte�7oinu. "Acôrdo ,Instruções 'Sr.
tríto Naval - Contra-Almí- nícaçâo do Comandante do- Ministro dou por muitó re

rante AUREO DANTAS' 3° E'XÉERCITO _. General comendada rigorosa atua

TORRES - solicita .seja di- de Exercito .JUSTINO AL· ção desenrolar últimos dias

VES' HASTaS: ' Processo Eleitoral PARANÁ
e SANTA CATARINA Pre-

CaPDEi-ras-- ["galanada Ova.a
Ivo Silveira

> Dan'luna��e Aea.

Ci1ndtôatns d8�:�POVO
Tubarão tributou a Ivo, Dáll'lgna e Celso a maíor home

nagem jamals prestada na "Cidade Azul" a políticos ca

tarincnses. A multidão que se comprimia no lncàl do co

mício, foi presa de "ihr'u;ão sem precedentes naquela Ci·'

dade, quando falou o futuro Go\'crw,tdor de todos os Ca:
tarinenses IH} Sllveira, dizendo da sua disposição de ,J.uta'
em favor, do povo e das suas mais CIU:US aspirações. Mais
de 'seis mil pessoas anlaudirnm os candidatos da AÍiança
Social Trabalhista Popular e Progressista, jratificando a

posição assumida em 1960, quando elegeram Celso e Doutel

------'_ - --- ---------�-

OSVALDO MELO

A(.,fiADECTl'llENTO E ELOGIOS

DO TOUlUNG CLUB

O professor Amir Saturnino de Brito, diretor

dI\;, Secção do 'I'otrring tio Brasil nesta Capital,
teve -a gentileza de dirigirnos uma carta de a

gradecímentos muito elogiosa com referência

á

nOiíc�'a
ue publicamos no ensejo dO.

uni ver

sário de grande organização hd"tic'_l �':11

Nossa' apitaI. Registram!);;; (l('<'\':l:lecj_�los e

,có!i;-'g'ramle prazer .'". , .. _,i.usas referências

a coluna Nessa Capital,

A CA;MINHO DAS URNi\.S

. Caminha o eleitorado da Capital para o grande
embate das urnas, na eleição de 3 de outubro

próximo.
E caminha consciente de seu dever, firme no

propósito dr não dar�uVidO a toda sorte de
-

� í ;

pa!ahQrio �uc o pert rbe.
'

O florianopolitano já evoluiu muito e está

apto a dar seu voto C0111 segurança, fazendo

justiça a quem o merece.

A's 'urnas, pois, eleitorado livre de nossa terra.

Depois da eleição não vale arrependimentos.
O eleitor ao entrar na cabine índevassável de

ve saber o que fazer e do ato legítimo de ver

dadeira democracia que vai proceder.

------�-- - --------- ---------...,._-..;,-

,

chegar tôqa, .urgêrrçía. "00-

nnecímentô' guarnições que
deverão estar vígtlantes.ttm
evitar quaisquer espécie
pressões ímpeçam livre
exercício voto nossos con-

, O cq_mício da WN fo ma explosão de ódios.' ódio

e�cttntrado, -que 4i� bem "elevação" de propósitos de

lQlla campanha que começ na. sede do partido com Ia

,.entávcl incidellt_ e acus�s mútuas. Disseram-se os

��:res insultos e AA.o.adIU que os joguem sôbre os {ld.
lersári,fls) mas; _S�lre: que o passar por vítimas, purí
�s t( sabadoFe ia 'Pá

.

Não �('isam*ad�'
. � Üljúl'ias. Ao espeJil.ca.r
�se cwn anos de ata'

id�dosos à figura díl gove
r�, a tal ponto q� ganh ,l. com inteira justiça, o epíte
tp de raívinhas, -�ge. intlll,lJll-"LlJ'�ram aínda mais días in-

tr�mqUiIos, com bQlJ,tos di o Governador Celso Ramos

setia depôstn. Que desej todos os apoios que hoje
repudiam, com fingida urância. ll:I.ES SÃO ASSIM.
NAO ILUDEM MAIS.

a àquela reunião de berros
Isás vestaís, detentoras tle

cerrados, sistemáticos e imo
br' do Estado e, seus auxíãa-

sente, cómunícaeão deverá cidadãos."

Uma casa à. rUa Sergio Lopes Falcão {Trindade r.

Tratar na rua Ruí Barbosa, 112 r Agrononnc.i i. CONCURSO DE QUADR,INHAS
A partir' do (ia 4 s=rá anunciado,
A vl+órla de Ivn Silveira.
Para felicidade elo I1:)SSl1 ,Estado,

Hastea-remos do p,S.p. a sua bandeire..

Esdarecendo O Eleitorado
Do Monsenhor Agenor M,"J\.1arques
ao Den, Ivo Silveira

Ilustre conterrâneo Ivo
Zé Caríoca

Recebi seu desabafo, que enderecei em ,silêneio

para o céu. Não lhe mando carta- de re{'J'l)('n�Llf'co,
'porque vocã não precisa convencer as ma3Õ'83 (';()1l1

"certidão' católica" . ' .

Apresente-se ao Eleitorado com a certidão aut.ên
tica de sua vida cristã, de Pai de Família e de Ho

mem Público,
.

que prefere servir à Igreja para ). glória
de Deus, do que servir-se dela para seus próprios in-,
teresses.

O senadcr-sobrfnho mostrou as

encerrando a sua

U"h:b na

campanha

l';;b

que Cristo' nasceu '.em

Peça a o. mundo
a Deus a !}raça da vitória,
povo também.:

Um âbraço de carangueio- do
Monsenhor AgEll01' M. povo.

Aliás, o sobrinho não pensava e nem, :tlesl}�a
va lllesm� ser candidato. Quando o tio retirou-o

do bolse- :' () colete, espreguiçou e esfregoll os olhos.

Dai começou a manobra. Por, saber- se um ennní

dato manobrável quis fugir da luta mas o rio

não deixou.
s ca(\octcs piégas que ad�úirhi na campanha

insetlSlllili2ar:ll1l-no, clleg;J.m}1)- ao lwniu, de na.

comioi,o deHadeil'o,. ficar lendo do�umet).ttlg bru:1-

c1ianos. titíca que :.dqúiriu átravés tllls aulas- líl
f�,t"(1istfts .

• Sai}c-sc d('!'l'(ltudo o sobl'inho" llor-que' ao
vÍÚ:r:;l l'ei�\'�'srntari:\ a luta,' Clue náo �j3.,
lu�: c;uc 1l,1) I't'llh:.uia o. (loTi,tilrto tlo�l\QCO. •

S'e' n Ikssc, uc-ó;ta. altura, 'O S\»brbjh.Q. �ri*'
pa:l'l't (.Jh> nâ.o votassem em sí, poi� as, "
um 11.3 >l'(l nunca foi o :;onOO q-pe )n�is

---.=.�- ---------�

.�o -;Esc[arecendo O' 'f�A�;nf.�do
CÚRIA. DIOCESANA

I

Lages Santa Catarina

La'1:ps.3 rJ,F- s�tembr�,de 1965

Exm;;, Sr. Dr�J\:ta(l() Estadual 1':0 d,l S!]'';�:l':l

qu.� sempre fOi, pe
o inspire na cam

do

escolheu

sua consciência.;
Reiterando os meus' protestos ele especial estima

e de respeito, �eu o 2.411igo que o abençoa efusi,v,imen

te e 8. I'iU<l. eXllla. fam.ília,
'.

'o 1101' OCa!ilaO da vi:sfta doS' (;anttida�os �o povo, l-v�, f,;lrtgrÍa c ÃcÍi
'lopruar, que, já, os elegera como (l.'líorte de. seus clf>s tinos. Clelsp

g!'açãG rlq gta.acle gove:madol'J
'

DANIEL HQSTIN
Bíspo de Lages

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A face dêstes meniilo .es � marca
denotava um cansaço prematuro, O qu
mico, se não fôsse trágico. :

E' ve-rda,deiram:nte trágico :v�-s�'
gasta numa Idade tão -preeose, :voltada �

coísas tão inúteis e malsãs. Esta jUVoerÚ
estar se preparando. para enfl'entasr as
des c'a vida, por meío do estu�o ou ttàl)
teando pela prática da virtude, enkegitr
boêmia e devassa: irreal e irresliloUsáve

Graças aos métodos de nedagogia
pais e mestres abandonaram ps jovens
dando-lhes tôca liherdade perm)tindo (1
as próprias ações. Privados assÍ1n e'os' g
inexperiência necessitava, e despróVil1rls
mora's que lhes permitisse um. Julgame
juventude foi entregue às suas mãs i11
xões, que, principalment.e nesta' idade,

! .

veis.'
Tornaram-se presas fáceis ts idéias

e 'a fantasia que se desprende, dos' filme
e dos modistas duvidoscs.

Sua própria ptrsonalít'ads ficou atr
tendo os apôíos naturais, Que lhes per
no desenvolvimento, passou a imitar os

e do cinema',

o relativismo moral que domina
muttc eontrtbuí ];Iara desoríentar os 'jov
raro por perder a fé em tudo e à jUstifi
le tôdas suas faltas.

Isto tudo tornou os jovens inseguro
procurando fugir dos problemas reais d
e fazendo-os viver uma vida S6:111-i1'r6al,
'las emoções' violentas. . .'

Como nada tem valor real' e durad
coisa que interesea é o gozo e o gozo se

to.

-Assim, neste século di to .

de progress
vai cada vez mais se vulgarizando e

a. que leva lentamente à barbárie.
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r-, y,ér:adeh:� .massa .lt��na acorreu.à Pl·aça. p(tUlica para aelâmal', :PS-��aid�tós d.a'
c_

Atm�ç�" Sr ci�J. Trnbajhi�ta' - r�pulll'l' . e Progressísta,': Ivo Si!veira, F.,.nnciseo

dá '. DaU igna e Ado Far\lco. O' Governador. Celso Rinuf}s e· o i'l:eputa4'õ.'UoutéI: de An�J'
.

'ade, re�ehei'iiri verdadetra .Côbsagtação-.
: O deputado .Joaquim Ramos foi ovnclo-

:nado 'pela� mílhares
'

..

de -pessoas' que em '(lriciu�a- ràtltiearam '. a disposiI;íj.o dl' àpoínr OS eandidatos vitoriosos.

�j�JI�rB'ça��I""_""'_"::ter�á�·lhlCio: sOleou-segJà h·' f�iij
O )i.úzo EleitOral da laR;. pleito. -de '3' .de ;outubro .. a sica: da .. Polida Militar,"8,

.

toral· em Santa Gatarin,.a:�
Zona, com sede nesta' Ca- ter i�ci.o' 21>. feira, dia 4, .Exa;'.o Sr, Desemo:;irgaàor Outrossíra.> o JUÍ210 :da
pital; está convidando às \5 8 hOl;a�, . no Ginásio AdãO' Bernardes, DD', P�esi", )3�: Zona Eleitoral, ... agra-.

. autoridades civí�; militares: "Charles Edgard Moritz". 'dente. do Tribunal Regio- dece o compsreeímento c»:Ís .

e éclesíãstícas e ao povo Após a execução do
.

Hi- ri!JJ'Eleitor?l, escrutinará o autoridades e da po�o em'
em geral, para assistirem à no-do Estado' de Santa Ca- primeiro voto do Estado,' geral a esta solenidade cí-

solenídade de abertura dos tàrína, pela' Banda .de 1\![ú- abrindo, símbõlícarnente, os vica. aj-anágto das. verda-

I'trabaIhos' de apuração do trabalhos d� apuração eleí- .deíras democracías..
. .,...____ . -_._- --'._"':'" -�---

Armando .cam, 'no� Sul.: "Ivo.é. o equi .. -�-----'--"--._.J _

líbrlo que Hsrmcniza as Florian9polis dá Exemplo
Questões', ,So.ciais:�' : � de, Democracia.

EnÍ p'r.onUnCia:�en';) na: c;bta de 'sentido p.i.uinei1.te o povo da capital 'di) Estado recebeu Ivo' da bUCÓUCli Pa-
.

e cidâ:ge
I

de Lagul'ls,', '0 'depu-' rrleIuoê -a favor d.a. paz 50 Ihoça, Dail'lgná da dfnâmíea Brusque e os elegeu como os
.
tacto Aimando C,,1.I1 UpOl1- cíal. No, �izer l19 :w'e'i8 . Pl1�: eõndutores dos seus .destínos -.;_ ratírlcando a decisão de

tou no. sr: -, Ivo $ih7e;ia Iamentàr, "Ivo .("�Ü(!,··· aten- todos "os cacarínenses -" em-
.

'grimd.iloquente demonstra-
_ suas ÚldiSCtltíveis dídas as TéiYjndk3.<;-fi.,,, ,tI cão de unidade em tõrno <10$ candidatos da .Aliança, :Âcá,.

de conciliar l'io goVêl'Du. operário. sem prelctíz, (lu, �io teve o apoil) popular à sria candidatura' 'vitoriosa,' CeI-
e ·'l1atl1'l.onizando-0s· .os inte-· direitos do patrão". Defi- 50, o íiWlviúáv'el governador. de uma obra bnOJ;re(lou,ra al�
·rê&s8s .c'as -cl8SSl:S cmpre- .niu,..o 'coroõ "um 'w,(}ço: 11(, Cft1190u'outemo'âpice'da glória. Adetbal e Doutel, líderes
snrj!lJ e oper{u:itl-, é0\110 cel').tro dos .. prQb'lern�s do screnos, concitaram o·Po.vo à v'itória:

. .

t)ARTICIPE DA VYrO��:A \lOTANDu
A2Sm,�:

MARQUE UM X NO SEGUNDO qUADIU·

NHO CORRESPONDENTE AO CANDID,;\·

TO ACACIO SANTIAGO DA -COLIGAÇ.\(

OSD - PTB - pRp E PSP

X·I..

.I
I I

� I I,
I

,Participe da Vitória Votond& A�m;

NHO CORRESPONDENTE AO CANDln�\

TO IV SILVBIRA DA CO·

PTB - PRP E PSP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



13� ZONA ELEITORAL
localização da� Seções Eleitorais

.

52A - Costeira - Grupo Escolar Anisio Teixelrl:t. - A-.

venida Jorge Lacerda.
.

..
53 - Rib. da 1Um - Grupo Escolar D. Jaime Câmara

_ Rua Almirante Sodré.
- 54 - �b. da Ilha _ Grupo Escolar D. Jaime Cil.mara

Rua .Almírante Sodré.

.55 _ Caiacangaçú � Esco�a Pública Estadu'll ..- Es-

trada Geral.,
56 - Pânt. do Sul'- EE. RR. Clementino de Brito -

Estrada Qeral.

.57 - .(\lto Rib. _ Grupo Escolar Batista Pereira

E�ti'ada Geral.

57A - Alto Rib. -'Grupo Escolar Batista Pereira

Estrada· Geral.

58 - Armação _ Escola Pública Municipal - Estl'a-

da Geral. .

59 - Estreito - Grupo Escolar Ir'íneu. Bornhausen
_

.

Rua Ver. Batista Pereira.

60 _ Estreito _ Banco Inca _. Rua CeI. Pedro Demoro.

60A - Estreito - Coletoria Estadual ___; Rua Cc!. Pedro

Demoro.

61 - -Caíacangaçú _ Escola da Costeira do Ribeirão

_ Estrada Geral.

62 _ Centro - Instittito de Educação Dias Velho -

Gru,30 Escoh,r Lauro Müller1 -- Cent.ro

Mul. CiuiJ.hcnllc.
;; - C'.1iHW Grupo Esoolar 'Lauro MUller

1\1>\1. Guilherme.
. ;3 - Centro

1\1:>1 •.
Guilherme.

-1 _ Cel1Cl'O

:rvI� I. Guilherme.

;_; - Centro - Grupo Escolar Sã'o José - Rua Padre

Grupo Escolar Lauro Müller

'Grupo' Escolar Lauro Müller

numa

ii __ o Centro -. Faculdade de Direito - Rua Esteves

Júnior

'7 -- Centro - Faculdade de Direito - .Rua Esteves

11 - Centro - Inssituto de Educação Dias Velho

Avcnída Mauro Ramos

!I --- Centro - Instituto de Educação Dias Velho

Avenida Mauro Ramos ..

!)A -- Centro _ Instituto de Educação Dias Velho

A'""E;nida Mauro Ramos.
10 - Centro - Inst.tuto de Educação Dias Velho

Avcníría Mauro R:.'lmos:
11 - Centro -" Instituto de Educação Dias Velho

Avenída Mauro R'lI110S.

11 A _ Centro - Instituto de Educação Dias Velho _

Avenida. Mauro Ramos.

12 - Centro"': Faculdade de Educação - Rua Sal

danha �:!a.rínhó.
13 _ Centro - Orupn Escolar São José - Rua Padre

Roma,

14 - Centro - Jnstítuto de Educação Dias Velh�
A"cnida Mauro Ramos.

,

15 - Centro - Instituto de Educação Dias Velho

Avenida Mauro Ramos.

16 - Centro � Facu1d.ade. de Educação - Rua Salda

nha II/larinho.

17 - Centro - F'lculdade de Educação - ltua Salqa·

nha Marinho.

18 -

CE-
tro - Grupo Esoola.r Làura MUller _ Rua

Mal. Guilhe .

19 -- Ce'

tr�Grupo
Escolar Lauro Müller - Rua

l\1al. Guilherme.

:lO � Centro Faculdade de Direito �ua Esteves

Junior. '

-r

21 C�n�L« Faculàade de Direito Rua Esteves

Júhior,
Escola Ind\.\strialCentro Avenid<:l Mauro23 .. _-

Ramo.

Centro· - Escola Industrial

Ramos.

2·1 -- Centro - Depto. Nac. Portos e Vias Naveg.

I�.lla Almirante Lamego.
� - c;entrb - Depto; Nac. Portos e .Vias Naveg.

Hlla A!mll''lI1te Lamego.
26 - Centr.o -:-+ Grt,1po Escolar.Celso Ramos ....,.. Rua

. SH·nJ. J'a'rdim. . \

.: I

2GA � Centro - Grupo Escólar Celso Ramos Rua

Silva Jardim.
Grupo Escolar Celso' Ramos37 _ Centro

�Hva Jardim.
28 - Centro

Si!nl Jardim.

Grupo Escolar Celso Ramos

'ln - S. dos Limões - G�po Escolar Get:ú:io Vargas

Rua Jerônimo José pias.
�O - S. dos Limões - Grupo Escolar Getúlio Varg"s

Hus Jerônimo Jos�' Dias.
:11 � S. dos I.i.tnões - Grupo

R.tia.lJ�I'Ôn�l11ú ;1o.�é. Dbs. .

• 'I ." I ''11.::l2 -. S. mi .mrnões - Grupo

Escohr Getúl\O Varrras

Escolar Getúlio Va"g:Js

Rm' .Jerónimo José Dias.

:f'{ -- Estreito Clube 6 de Janeiro

S:!r�1 h��l.

Rua S'!lltos

:n - Estrrito Clube 6 (,l.C Janeiro Rua Sanros

:1'i - Estreito RUfI

:.�(j ._. E:;t'"eito

1\1D1. r:·�",:'''�'.
. - K·j�eii()

1\'T:;1. C t",'(1rr:

:,n _ F�.�t.r0.ito

:'Ha.L Cf, "1ura.

::'t -- lT';+ reito

Gr�lpo E;J�(lLlr .Jose B'ütclIx Rva

Gnlpo Escolar José Boi',eux Rua

Gruno E<;�ol'lr .tosé B"itellx Rua

G�·1.lp(J FS'�qr:: r Jr:sé Boiteux Ru}!

. .J.n - r;:tn,ito

;\ Ta i. C·I!Gl.rn.

":l', __ o r�"!:p'i'o - 0:-Ll)10' Escolar ,José Boitf:'uX - R1Hl

;\[:11. ('-liD':) '''' .

11 - F,;;treito -- Cin! (H('ri'l -- Ruh Cd. Pedro Dem.o·

Gl':.1PO Escolar .José Bdteux Rua

ro.

ro.

T'll" (�cl
r

r.·>!'\'il'1 -,-- ("·1.�·j(\·.. i(:) de T:b. e I:e?,ist,ro CivIl __ o

1�'.:,1r().1 Dcn1o"C).
Eo;h.·eito - P,'l"to (k Sfl1;lcle ,--- nua Arl:lcy Vaz

PJsto de S::1"'h' - Rita A:-acy 'luz Cfllhdo.

r..c'!'cito --- P')',lo ele Al'l'e�Dc1n�[w :/l:unicí:pnl

lil';) /\ ";',r�- Vaz CaIlado.

j'l,\
... ) ._

-' , r<,j"pito G�"I"() ]<:SCOlHI' Iril'eu B rr:l1:w"m

}�lW ,Tf)�, Bntif'ta Pe1·ei1'!l..

41; B.�.lTdros EE. HR. Rosa Tor::-es de Mi::-an:-la

IlI1�l ]\5'IX Schramm.

MiA .. _. B:1 f,'uh'oe; - }<�E. RR. Rosa Tç:rres (te MirRwb

nlH� :\1f.\x Schral11111.

J7 .. ('�:)f!l1ejl·:'f'. Grupo I<:scolar Presidente RooE:e\'elt

2'1\) j"!f!X de Souza.

�:7.'\ - (»Ç!tll�h'n<: Grupo E:scoJar P:-eseiciente Roosevell]

Rn" lVInx de Souza.

48 _·��qu. - Grupo Escolar Presidente Rosevelt

Utta r.:m de Souza. ..

49 - Coqueiros - Grupo Escolar Presidente ROOS6'

"clt - Run �rax de SOU?.a.

!)() -- Canoeiras - Grupo :Elscolar Edith Gama Ramos

nu'"! Di)) Cl1.erem.

:10.'\ - - Cr'.f)ceiras - Grupo Escolar Eclith Gamá Ramos
.\

:\1 - .. c·.r"')";;::I" "", GlllpO Escolar EcHlll Gama HUn:lOS

HnH .nn.J C'wrrim.
� l!\.:� Caí).";.'!inJ.:; � C�1:1JPO .1Dsecln:" ICdit.Ll (:r2.,nhl .Hanl0s

}}:)�H. OU) Cbe]'cn�.

��) - Cu��cbi! (.t l, i';ljJU EscalaI Anisio TeL'::eÚ'n _. A-

Rua

Rua

Rua

Rua

Avenida Mauro Ramos.

63 - E.st:reito - Grupo Escolar Irineu Bornhausen

- Rua 'Ver. 'Batista Pereida.
r

6�A -. Estreito
- Grupo Escolar Iríneu Bornhausen

- Rua Ver .. Batista Pereira,

64 - Capoeiras - Grupo Escahr Edlth Gama Ratnos

- Rua Dib Cherem.

64A - Capoeiras - Grupo Escolar Edith Gama R2mos

Rua. Dib Cherem.·
. 65 - :Barra' do Sul - Escola Pública - Estra Geral.

66 - Carianos' - EE. RR. Ildefonso Linh<=m)s - Es-

i
tradu ela Ressacada.

67 - CfH)Oeil'flS - Grupo Escolar Edith Gama Ramos

- Rua Dib Cherem.
68 - Barreiros - EE. RR. Rosa TOTTOS c�e Mirand'i

- nua Mn.x Scp.ramlU.
6D - Centro - Fac'.lldsde de Educação - Rua Sa!.da-

nha Marinho.

70 _. Centro -. Grupo Escqlar Celso Ra:11os

Silva J'lrdim.

71 - Estreito - Caixa Econômica Federal - Rue.

Ful�io Aducci.

72 - Estl·eito - Biblioteca Munleipal -:- Rua Fulv;o

Adur.ei. ,I

72A _.:.. E'itreito Banc')' Nacional elo ComérciO - Rua

Fuh'io Aducci.

73 _. CcnÚo - Facu'dade de Di!'eito .� nua Ef.t�\'cs

Júnior

7�t - Centro -::- Escola Industrial - A\'(!Dl.c.."L Mauro

RamoR.

Rua E:C-::. RR Maria da Glóri� Silva
77 - Estreito

1'�1Jp.. Anf'.onieta de Barros. ..
.

711 - S. (t0S L!h1iies ..:.. Grupo Escolar Gf:itÚli0 Var-

Q,'S -- 1':.l..1\1 Jm·ónimo José Dias. -�.

,

.. 'in - C'm'Jeil'as - Grupo EscalaI' Edith Gama R'lmQ!"

Ru'l Dib Chorem. P'

80 .- ·E'3tr.eito - Grppo Escolar Iri,netl' ·:s�n{i(íusen.
P.lW Ver: Batigt.à Pcreira� .

.

. .. (:.' ;-

m '-- .Coqltf)iro�· Grupo ,Escok"tr ,·J?rGSic1ente ;�ocl!aveI�
�.:1:1. Max .do Souza..

.".

'
.

.

22' � .C.entl'o SENAC - �scola Haro�do.Glav\ll1 - RUQ

-Silva Jardim.. .

'..
,

"

3:.1 -- Estreito - Clube 5 de Novembro' - �U'l;· Gal:'
. ,

nfl�")ar Dutra. .. .

.

.

íq. -:-- Tape.ra - EE. RR. Tenente AlmuchiO � Estrl)1-
da Geral.'

"

H� -- Ccnt: (), -. EscoÍa Industrial - '�Avenida 'Maurb
Ramos;

frli - C(1n�l'O - Grupo Escolar Barreir(js.Filho � Rua.

;-;:CJ.'Eli R'-unos. •

i�7 -- C�)��()inl - Gnipo Escolar Anisi�'Teixeira
...:... A-

...·c;nid,· Jc.l"!!;f' La.cerda.
f!n .• - f';h: (1,� Iihfl _:_ Gnlpo Escolar' D; Jaime· Câmarà
P'.,'l Almirante. Sodré: i

Wj -- '�'l'l"ei"as _ Grupo Escolar Edith Gllma Ramos

p1)� Pib. Cherem. . .,�,
.

90 - .Barreiros - ElE. RR. Rosa Tores' de Mitanda- -

rua Max Schral11m.

Grupo Escolar José BOiteu�' --' RUa

Grupo EscOlar São José'':_ R�'.I. Padre
,I

_ Grupo Escolar Ba,tista Pereira. -

.Júnior.

pr, -- Cenn·o i:-

._. Pl�l MllX Scl11'amm. '." .
'

lil') .--- Cr;mtra":" ·Ôi.1.i;iP";Esqblar �ârreiros Fi,lh0 _: Rua
�, .

, . �
.

i'!cl"eu Ramos.' �
.

!
�

".
"oJ

J ('l': � �st�'(l)ito -- GtupO',Esc6mt Irinetj.· EornhatJ:sen -
.

Rua Ver. Jisitist.a Perei!·a.
..

I"�
.

j
,

1 f)! . .:.,_ Estrejto ..:.. Ginásio'.�óaê.ío -'derl:Íál.E. d;. SilV'';''
.

Rl1:;> lIl'Illx Schramn1, _,.

'

, .' ...
,. l.

1 (;� __�'õt,I.PitO
.

G��lPO. :{!}séolar José Boiteux L auà ;
\

.

J
, ... �' ',,!

:'..Tn.14" Cúlnà..,.9a.. \/
1

106 - Canoeh'ss _.,. Gru,I-'o .Ei'Scolar 'Edith' Gaina . .Ra.mos .

- Hwt: DiiJ 'tn;.erem.·
� ,

l:ri __ o C'oqueü'os -_ Grupo Escolar· Presidente Raose-

\C!;' .....- DUt1 Ntai\; de Souza.

10C - Centro -- Ésco]� Industrial -- Avenida
\

IvIauro'

1mi - C8ntro I<'aculdad(ô de Educação .� Uua ...:alcla

njm Marinho.

1.0 - Centro - Edif. do Grupo
Souza" - R1.I,à. Alves de Brito. .

�.a _ Centro - Edif. da Comissão 'de }i;nerg:'a F.lé::ri

ea - Rua Esteves Júnior, n.o 130.

3.u -- Centro.,-. Edl.f:. da Faculdade de Ciên�;D:� t�l\(l

pr'lllicas (antlgu E::scola Industrial) - Ru'l. Almírunte Al

vim, n,o 19.
4::a - Centro - Edu. da Faculchl.de de Ciências Eco

nômicas (antiga Escola Industríal) Rtm All1Úrant.e Alvim,

0.0 19.
. 5.a - Centro _ Edif. do Centro' de Puerícultura

"Beatriz Ramos" - Avenida Mauro R9,mOS.

6"a - Centro - Edif. do Centro de Puericultura

"Beatriz Ramos" - 'Avenida Mauro Ramos.

'i.a Cent-o -- EdiL d0 Diretório Acadêrnico "Djalmn

Moellmann" da Faeulêade de Medícína --- R)i3 A1m:ru,ntE'

Alvm esquina com rua Dr, Ferretra Lima.

R fi. - Centro - EdiL do Diretório} Acadê-níco ·"U_i"l.
ma Moellmann da Faculdade de.Medícína :..... Rua Almi

�ante 'Alvim, 'eequína corn rua- Dr. Ferre.irll) Lima.
��.�l ._ Centro - Edíf'. elo Grupo Escalnr "Sil\'eira ele

S. 'U7lit" - Rua Alves ele Brito.

ln � ,- Centro.Pedra Grande - Bciff. do Grupo Esco

:: r "Padre Anchieta" - UJ.la Frei Caneca,
1 L:1 -- Ccntro/Agronôrrríca - Edi[ do A)nigri de Me-

l ",'� --" Rua'Rui Barbosa.
.

��::_"(l�_.!"ip '�'7'njJench�rjH --- P!�lif. (h?" 1=__;··e !�� �,/!i':-

Escola

Ipg2êses/Capivàrí - Edif. da Escola

fr;'2'ncil1 � Canívarf.
._- LrrgüH, da.C�nCeição _:... Edif. do .Grupo Escolat
ue Veras" -- Sede. ,

._ Lagoa da Conceição -.- Edif. do Gruoo Esco-

:'ÍriqQ� Vetas" � Sede. ...
-

:_ t<>;gôa.'Barra ria L�g&à _:_ ,Edif. da Escola PW
ünlel.Pa! - Barra da Lagõà,

} K:,ng·'olR.iQ Tavares -- Edit. da Escola

�llnL!:Ü1}al - Rio T�va!"es.·
.

.
.

'

. i.agoa/Calupeebe -. Edit.· da Escola

l':mi!:iiup.l de Ól.lnpeehe _.:. Canl'Oeclle.
:..'__ . r.t'ot1"(:!P0dra Ü!'Gnde .:._. E�üf. da�

ta Estadual de "Três Pontes" Bairro Pcnítenclárta.

j".ô' __ o 'I'ríndade.Ttaccrcbí -- I;;d'f. da Ese'�h Pública

r�L!xta Estnríual de Imcorobí - 'Itacorobi.

1 <
'1 -- 7�·ml.'1de 'Itaeorobí - Edif. da P;'�col<1 ?úblka.

.\ ,:,... "".:<.,,1.;";' '1,., .1 'l�J
•. rhí - It�c()rol)í.

--- Centro Ec;Hf.' da�F=1c'UJ.dade de Medicina - Rutt

Lima, n.o 26.
.-

- C6rlt:-ojAgro,nôrnica - Eqif. da Fedc,:-açâ;o da

.uraís de Sta.. Catarina (FARESC) - Av. trine

seno

- Trindade - Edif. do f;alão Pgroquial - Praça;
. manto
,_ Trin'adejSaco Grande - EdU. _ do Grupo
"José dq V�Ue Pereira" - Rodm.ia Virgiljo Vtli'.

.

.

15.a ":-' Trindad�
Amorim" - Sede.

.-

"".:-1 - Trin11ade - Edif. do Grupo Esco:'ar
I

Edif. do Grupo Escola!' "Ollvio

Rua

\ ';(::"11;" - Sede.

7,�' �- Tl'ind:1!�e 'F<l'1t3.nHI - Edil. d::> C'ul)f' "Ccrin

,.hiun;; C3tarJnense" - ?<lntanal

IR.a _ Trindade/Córrego Gra.nde - EdU. da Escola

Municipal de Córrego Grande - Córrego Grande.

·l!J.a � Trindade/S3c0 Grande - EdiL do Grupo Es

,�r:l.Pl' ".ro!'c do VaJle Perolrn" -. Rodovi.r.t Vir:_..pJio Várzea

20.:1 - Sto.' Antonio de Lisbõa - Edif. do Grupo Es·

oclrlr " Paulo Fontes" - Sede.

::ll.fI. -'- Sto. Antônio de' Lisbôa - Edif. do Gtu,;>o Es

eC.�Hr "Pauio Fontes" - Sede.

22.v. � Sto. Ant. Lisbôa/Sambaqui - Edif. da :Esco

ill Pública !l11�t'l Estadua.l - Sambaqui.
2�l.a - Ratones - EriU'. -do Grupo Escolar "Hélio Pei·.

n.a - C!mtro --'- Edif. da Faculdade de

Rua. Victor -Konder, n.o 53.

Centro/Agronômica - Edif. dª, Escola .Estadual'
c,i ge.ncia da Agronôtn.·lca - R.ua Rui Blj,rboso.
- Cent,ro - Edit. <;ia Junta de Ccncil. e JuIgto. do
) :..... Largo Be-njam1n Const<mt, n.o 28.

.

Trindade ......... EdU. da Faculdade de Filosofià _

nh;ersitái'ia �. 'bindade.
- '<;:entro - Edtfl lia' Federação Cata�1nense

,. (Estadia Adolfo Konder) - Rua Bocaiuva.

xoto" -- Sede..
2 Lu '--- Canasviéiras - Edif. do Grupo 'Escolar

mar Cunha" -- Sede.

[\ç.-\o DOS ESTATU't'Os DA SOCIEDADE"
de setembro de 1965.

Balsini) -.D,iretor Técnico

eF,.�l'Ít(l .

fl:'iE 'S.\Ó JOSI.:
.

.

{. :,.. ,;.,..
. :t�."/.

às 3'7- 71/2 ,"'- 9 1)2 hs.·

Nra'Zaroppi el'Í1:
'l'tmU' JAPÃO. B:RASILEIRO

- EastmariColor -

Censurá: até 5 anos.

CiNE RJTZ
-<185e311s.'

�. O mais r�denie suces

so do genial:
\Vàr,T DISNEY;
NJKKI, O ·VAI.ENTE

INDQMÁVEL �
Ag�f?cope ,.,-.TecD.ic�or
Censura.. até. 5 anos

.

útNl\ ROX \
'.

ús.' 4 � B. 118: .

HÓbt'!�i' i\-l;tci1.tUjl
JOIUl Wayu;l

42 a.stro� il:üwrnaC:LOrlíÜS!
"

em- .

O MAlS L ..JSOO DOS DIAS'
O,i:rejl<láSe(J�

_

. .cúc":SUl'a: ate' I·F anos

'f

B1UJtRo�.
I ES,ilfEITO)_
CINF OLOR1_.\
r '."." .({"

... ,

v às 5 :_ 7 1/2 :_:,'9 1/2 hs..

N6.rrilan Wisdom - Jean

..

.

RJ,ce ;- em:

NOIU\ÍfAN,
-

lIM_' sumtTO
DE SORTE

Censura: até 5 anos•

" ;·Nt.o 'll\'h"'�l\.d)
.'_. 1"'1I1P ft2;)('.

" H_'. li 11",
Stewart Gran;er ..... Pior

"
,o "

Angelfo - Rassana Podes·

ta - em:
.

SODA1UA. JJ: GOl\iOl:tllA

- Tecnicolor -

Censura: até 14: 2..'1105.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HO,JE não ha:hl'�. at\vi....
nades sociais nas Clu��g.
em virtude do preito, ei�tQ,..:
ràl 'de am�nhã.,'··

.'
,

-x�x....,..·

MAIS de sessenta doo
prip,clpai$ hotéís do .pailJ

.
estão

.

�ependo o .mensa
rio social.: Radar na SOcie'
dade". De :Pôrt't,� A!egr�,' tu
ritiba, São Pa\Jiô; Ri!) .dc

Janeiro. Salv�qQr, ?�tr(>,P'Ó
lls e Belo llo�ont)j.

.'

-x-x-

A AsSoc!ÀÇAO
.

"Ir'!n}\q
Joa,qúim';, envíou oJiçió '�$ .'
ra 'o Colunista e 'w.ss� a,a..

dar de Santa Caiúrüu ,._

Maria ele Fátima, ·Silve�a,.
iigrad�endo a:

.

a�n�çl�'.} ".çlâ.
campanha.

'

elll . "fln;rHciQ
do Asilo dos Velhm�o'l, 4li
quela AssõCllJição:'�Xpéd)ê�
te as.sinadQ pelo �r. �,lylQ
Machado - Présiçl�ntt':'

-x-x-

. O CITY GLUB, dd. Cliciu
ma nos enviou' ofic10 (!Qm'q

. nicandJo' sua. nova' Dire&i1-
ria. .Presidenta, José" p�gea
tin; 10: Vice' � W�II\ey t.a.

niboni. o 2Q. ViCe ...... Mà.uro
Sônego. Seeretario Clay�(U1
Netz; Tesoureiro·...:... Udetoll
so Ange�oní; J)ir�t6r s'oc.ia;l
Eno Steiner. t :

.

�azar,o �.om,c�
e

,"

!':
'

OU ontem na. "Ilhá ..

'Professor Renato
, que veio da Gu�
par-a. votar,

OI o vencedor elo

Internacional. cio
_' o filme francês
eille D-ame Indig{l!;"
velha carna j:ndig-

de Ren é
.' AlIie. A

ção f.oi ;�8m' rece
Ios partícípantes <la
Festival, que encer-

Ma:mcanã2unho.

O. de ro:ceber· da
is Elétrical? d(! San-
tarina,
de 1964.

o RelatórIo

��, a,<' !. '.: ... ·:t�:,:·,·-�.·i('i·�'J" .;',;. t"�':-
." M1n.Sj fifiQ der EdQct1ÇdO .'e ,tü :Jt!r�"fc.t.

r;
"-. -, -

'.' .:-'

Universidade de ,Sênta {ainrina
R E'I T O R ! A
SECRETARIA GERAL

o', {

EDITAL No. 28/65.
CONCCRRENCIA PUBLICA No. 26/65.

'Torno pdbl1co, para conhecímento dos. mteressadra
que se acha publicado no Diário Oficial do Est-a,{:o, erli
ção de 24 do' eorrente, o Edital no. 28/65, relativo à Con- .

eorrêncía Públíca no. 26/65, para aqu'síçâío de materíaís
de expedíente, odcntológtcoa de .1l.mpeza, fotogré.fic(', e ra
díográf'eo: modêlcs e 'utensíüos de escritório; produtos
químicos e farmacêuticos; utens.l.os de cepa. e eczí

nha: lâmpada e aparelhos e acessór-cs, destlnadcs à

Faculcladé. de Odontologia dâ Universidade de Santa

Catarina.
Outross'm, esclareço que, a. abertura da clmcorren.

cía está aprazada para às 15,00 horas do cía 12 de ou
.

tubro do corrente ano .

ORBE,PRESS Isto JJr . Kolía, que havia ficado

conteceu . na aldeia de � em casa tomando conta, re

tovka (região de Vitebsk). velou grande sangue frio e

O casal GevrUenko saíu pe- engenhosídade. QuandO a

la manhã para trabalhar no f�aça o cegava e ápenas
campo, deixando em � permítía que respírasse," de
seus filhos Koria, de 5 'Qn� � banco, COmO quaJquer
e Borla de 9 mêses. Pa.� criança da sua i4ade faria.
maior segurança, fecharam Percebeu que 'sua üníoa sal
a porta a chave. Aconteceu; vação seria a janela. Mas a

porém algo terrível. A �â . janela estava fechada com

pegou fogo, devido a uma· trinco e tinha tôdas as fres
fagulha que havia saído da tas vedadas com papél, pa
estufá'.

.

ra evitar que entrasse o

. . .

TRIBUNAl.REGIONAL ELEITORAL
liE �41A tAIA'RINA

, , /� 7F.'-:···h-;

Ju::zo
" -çr:

ai da 12a .. Zona
ianópoL5

Divisão do Material, 28 de setembro de 1965.

TeodOl'o Rogério Vahl - pI Diretor
2-10-65

�-----_._--------,'-.------

Programação Para os Fest&�los .do
J9° An:versário do L T. C.

DIA 5/10 - 'As 20 horas - Coquitel .oterecído às debu

tantes do Lira 'Tcnis Clube e a sua Diretoria, pelo Oscar

Palace Hotel.
, .DIA 6/10 _:_ 'As 20 horas - Coquit.a1 oferecido às. de
butantes do Lira Tenis Clube e a sua Dil'etQr�a,. pelo ,Quaj.:.
rénda P'llace Hotel.

'

:; �''(:'i'' ".", ;::i.�J,;,.,�.
DIA 7/10 - Jantar de confraternização' n:b�,� S�l�!!!iif��i

Lira Teni.s Clube,' às 20 horas. ,8endo convidadM esPEtcnd$�
fi Srta. Marilena Oliveira Lim'.!, uMiss Mato Grlilsso 'l:l'165" .

Dep.to. de
es. do In&titut0 j ,ta
do Café, a seguinte
Regressou ·:te Nova.
o Sr. O -.ld<> Cruz

-x-x�

BL1JMENAU eiu" pt�parll'
tl.vos para. a IV FE:ll:\. . ele
Amu;:,tras ne l:3am'a t,;atnri

na, que será inaugara�n dO

lel1ementé no
. prÓK.md $'&

j� , ':r;:"����MT<u;:,��"""
'Vll1te e tres. ,. '

-x-x-:-

VOU destacar na ediçá:o
de amanna, MisSs Obj·"tiVa.
de S.C. - 196;>, que repre
seMara. a �leza ci(l. lnU":

llher catarmeMe �\) Cou·

curso o.e MiSs Objebiva. Ih
terüaC!onal, no ;!.bU'apUl}ra.
- Sao Paulo.

-x�x.;.;;.'
, .

\

_ NA' rUa Fel�pe Séllnliii�
no . .u, t;ül ,,-,yvb�Jtu i;!-;o-
Ji..UJ_V ""....:lÁ .��·U.f>"4'lIou..i: ao

v ... ;".:) :&un...�.v.uv.",:i:. J.t!i� (la
, ." • 1" .. ,

Pl·I.o.'pl:.t;U� ....tl (IN:> .:>I.'J,' Y 1�\ir

I..I""� ....v� e .I1Awwú.! J.�uuéa

b·�rro.

-x-x-

ALDO Gonzaga, um. dQs

'pla��as m.a..s <LpLau, ...l.Jt:�

{Lo .1'·toWVal Qt: .r'lauo,. que
hOJe sera enceira.uo no :t'e
atl'O JUvaro ué I..Iatvámo·' •

-x-x-

EM Belo Horizonte, será
realizado, o XIV cíJngreS$)
Nac�onal da Hotê:lar1a., pro
movido pel� .M8ociaçw

Brasileira da· InJÚstrta. ue

Hotéis, entre oito .1. quator
ze de novembro �rrox...m:-;.

-x-x-

APOS urna viagem de

llupcias, residindo tle. '�lJ.;'la
cap", os teccm-casil/_o.,,? -

Sr.' e Sra. Dt. Fernan.do. de.
OlNeira.

ESTA C()luna e �s Rá
elar de S.C. de"!965 .l\t\lria
de Fátima Silveira.·-,- Ma_'
drinha dos VeÍhinhtls, àa
As�ociàção "Itmao �6a
quim", na campanha. 1-30-
ra a aquisição de �un:t T'l
para os cento'e "rintét ve

lpinIlbS'
.

d.a,ql�e1'e �'l.Sil!).
'-'"
'.

C., lIDl prepara
para o baile' de Ua-

em comemoraçào ao

�9. aT!iversário de

ação. Na ocasião fe

apresentad'as a.5 debu

de 1965 .

: CAMPANHA pCJlitica
.S�ntl:Í Cafárl:'1'a" trans

)u riofmahnente. HiJu

uito . entusiasmi) nos
.

cios reatizácl0s na

·de· • Un.tà.�feira .

..

S eatarinenSeS ést§o

tos para. amanhí ele

m o seu goverl1a:!(1r...
. tomará posse no ãla

e 'Janeiro dé' 66.

e�(Õ

para

: lh _DE NOVEMBRO, te
a.s o 1li Baile das .Or
j âs dêl·santa. O'J.tar1na',

..

'de eonfr<l.-
Jebutantes

EVERA' che�ar !l. eMa

pltial no' próximo d�a

e,o a Srta. JMa,rilene Car
de Oliveira: Um,a. F!

á hosoedada no aparta.
uto dc:J' casal Dr. Vanio

ço de Oliveira. Dia no

participará do Baile de

la do L�a T. c. e no

dOZl€, fiará lL."'ll destae'
quele Clube. Um dia na

a de Ul'na misso
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Beirão - Escrutim.:.l":II�S:
Oswaldo Pedro Nu'.1CS

Fernando Luiz de S 1

Nilcéa da SJva V'Jiloso.
c) 3a. Turma .

- Pre=í
dente - Dr. João .la RI;a
Medeiros l�c�to .- Eõcrul:- ,

-nadares: Frede rico Ms no

el. da Silva Neto - osn1

Nunes - Dóris Natália Du

tra.

d) 4'80. Turma - Pr.si
:'ente: Dr. Alcides des S�n
tos Agu:ar - Esct'u�i-"a,lo
res: Ber:-ar�.a Be:'ka - ü

thon D'Eça Cals ele Abr�u
João Salvador BO::J.a :e'li .

fl·io. [;le tinha pOUC'l fô::-ca

para abri-la. 'O tempo pas
sava, Kolia arrastou a me

sa até a janela e coloco�
sua irmã em cima. A úníca
solução era .quebrar a vi
draça e sair para a rua 1.
V8illQü o irmão. Quando chá
gau gente ao local,:Kolia já
havia realizado tôda à ope
ração. Havia levadó seu ír
mão para longe de . e.isa.
num lugar seguro e Iíccu a

observar a rapidez com que
o fogo destruia a sua casa .

.:_- ......... _ .....
ti ...e ..raw a Maqu.na

d�r, Rainha Isabel
Frar.cío:t (ORBE PRES3)
Josef Ab,cl, de !lt'anr.��::-:;,
retratou recente!U:nt: cem

a' sua máqu.na :'(e f,;;::re,'8r

a .l�a;: ha '�:'a .: ,;la_�'·i'1.,
Isabel .L .... ii, ·V.S ta .,,1, .. t'!·.e

raria à República F'e..:'.trul
da Alemar.ha, onde At.el a

viu passar, foi mulv.i dés
te cun. so traba.ho. A03'}
utílízou apenas a tecla ":-:n'
ela sua máquina de escre

ver, assim como alguns
ponws e traços. . i\.S som'"

bras e outros efeit,)s ·3.lC o

resultado de ma:or ,::ll me

nor inters�dade. Para (os

,: entes de Sua Mag sta:le,
Abel utiLzou um retrai:;. Q
curl.cso pi1.:àr. já �,�Z rttra

�cs d: s:e gêl:ero d[! vaLas

;ndivic.�la:�dades, por exem

pIo P:es:denT.e �enlledy e

El:sabeth Tayior. .

madrinha das debutantes e RS mesmas. .ur. "",lU" i:oUgéü.O, u().r;;.o -1

DIA 8/10 - 'As 16 horas - Lanche oferecIdo pelo ca- .u-r ... Od.O (...a .:)�iVa �V.Le\lé!ir('S

sal Sr.' JQel (Magali) Moura, no:L sua residência, às debu- N�tLO, - ur. A",�l[t"S a,os

tantes. 03.__ 1,(.., Agt.._ar; :l3c::'é' :.;;.tr:o

DIA 9/10 -l! BAILE DE GALA - Início às 23· horas.. uefa.: Gar ..os Aiõai'�') .t·Ul

Orquestra de Waldir Calmon e decoração de Manoel Gar- grar; ScCr�0b.rlo· ·'ALix:iial':
belotti. Apresentação das debutantes pela La�y. 'Cr�nJler .

!.J.LrUar KUPSC!!t.;· �':.:. '.'
d O t d CI b S t N'd M

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

a rques r'.! o u e. r a.
_

el e ana... .' ,', :�:.:� 'ç: . '�\?'.J\ >_, ';:}_
OBS ..- As mesas estarao a venda, na: ,..sécTetan���.II.",,:", TJRMAS /-i!_:,'i.,c�!(.

do Clube. a partir do dia 27/9/65 às 08:00 horas, pelo pré--"\'1ii:"(/iI;lUJv!'1,AS '.:.:�:���f.'
ço de Cr$ 15.00(1.

.. -
,

AQUILES AMAURY CORDOVA SANTOS a) la. TurmJ.: Pl'es�den'"
te: Dr. Emanl..l>�

Escrut.i,na _ c.,.u:

I..Iam�oa
AlhOüi>lO

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

FlAMULAS Iv�a• .s4eLto ae Al'.ll::!b:=t 'Joe

lho - Ney o.a :'::UllhR L,�":
boa - !!ilisa .i'au<>r,inJ da.
S:.lva

Sodedade (uUurd e A�rtistk
Bras;:eira

Dia 18 de Setembro de 65. Chamam-me' ao te
de Niterói: UE' Vilmar JJassance quem aqui fal'l. Quero
comidá-Io para a solenidr.de que a "SCAB" realiza no pró
ximo dia 23, alí na praça Mare::h'll Floriano, no antdzo
prédio da Prefeitura, cnde funciona atualme!lte a Assem

bléia Legislativa do Estado". Agrade-;o o convi·e e "noto

n::> meu diário epistol'lr ':l data e a hera da solenidade.
Dia 23, às 19 horas, no ônibús "Carioca-U."uguai", sigo

até às proximidades do "Tabuleiro da Bahiana", de on e

até o local designadO é apenàs uma andl'da �'.e fi minutos.
Chego um tanto antecip�dam�n·e. Postada. no sagu.ão do
edificio em que Ise realiza a feí;ta artfstic'l, ac:':la-se uma.

pequena banda de mÚslca. Enquanto aguardo a chegada
'do Dr. Lassance que terei de reconhecer, C:lmo se a')rou

ve 'ldvertir-me, pelo excepcional �avagnac qu.e se' c m':r'z
,

em usar, nesta época de cabelo gran�;j:l c�ra ras"'adl"
examino as diferentes telas, em éada'< uhla das qua�s há
um'l prcduQão poética, soneto ou qu!'louer 'utn. for''Y'a
de composição poética. moderni.sta I)a maipf. pp�te 'e orna
da de i1i1straçõe1l �J(�equadas. H,i poemas ';ber antes de

Mane"l Bandeira e C�5-sl�no Rf:C�:'(loJ tC��,''({lS dá '!V8'e es-.
pirito da "se!Y!ana da arte". C!üe t"nt: �,;em ,le- ,l"'1'1do r.

substância PR�tiq�, e�J>�st�,t;�il1�5':"� p�r.. Vf!'l. ;�Ii1álW:lm� �e,
vO,c�h�l�s alinhados"em.: fbrmà: dFH�'ehK}'>,;i:tttaie �em portft
tu�� rMguma, que vão depositando DR es"rut'lra l'terárra
da nossa é1_)oc'l os mais cus"dos arrivistas do rel1S1rr.en

to, sem nec:essid2.de algum!!!' de se 1)re�'u'1irem P ....t"s c-m

alguma pe.quena dese que seja ele cult�.ra e de se .t·m:m·
'.to!

.
Ve:::sejar, hoje em dia, é apenas um es ��rte c mo o

futebol, que preenche imensas' n�glnr.s c"ao impre-:-!s'l C1·

tidi.ana, não ocupadas por: r.núncios .

- as du'l); -"'o"aFclü
des de literatura jornalíst'03;· Que Ci"pr,r''I'11 c m r., -0 '.

ripilantes netas de escândalos de t,:d!1 g"':-ten, �'�a e n

abundí'tntissima dos grandes jornais do sécu'os XXt!
A poetisa e declamadora rio gianden"e do mI, Ma"ia

Luiza Bueno Simas, teve a bond::tde ne 'e- nara que eu

ouvisse, pois que meus olh�s já me dificl(tam a 'e t 'ra,
o· poema de Cassiano Ricardo, obte""!rera-do com a gra
'}a de U'TI sorriso que tanto a car:'ctsri-a: "Ol'd "ue ffi'-a·

vilha de poema para ser declamr.,do!" - c-m o (lue me

fêz abrandar um pouco a m�mei.r<l, de julgar os frutos v€·

nenesos da moderna. "arte" poética ...
Passei depois a ler uns quantcs sonet�s, a�é ""'0 o Dr.

Vilmar Lassance, um pouco fora d'l pontualidade i--gle
sa, conforme a expressão de que usou. chegasse ao re·�in·
to da exposição e pudesse por mim ser reconhecIdo, gra
ças ao cavagnac.

Mui cordial o nosso encontro. E' um amável c'wa�hei
ro

.

que, além do cltvagnac, também usa cachim�o. Aper
támo-nos as mãos fraternalmente, como b')ns amigos que
já se compreendiam através da invissível, porém forte-
'mente identifict:tdora vibração mental.

Apresentou-me à exma. espôsa - e a11 ficimos tro

cando idéias, até que chegou a hora de ser inic'ada � so

lenidade, na qual recebeu o Dr. Lassance gl'<inc'es hO"Te'la

gens pelo seu esfôrço, c'lpacidade de re::tliza',ão e ativida
de exemplar. Fr I' ram diversos oradores, houve depois
uma sessão de declamações, em homenagem à senhora do
dr. Vilmar Lassence, de cuja autoria é ê�te s:lnet", tãé>
contrário às minhas conclusões espiritualist'.!s, que ofe-

r!'lço à análise dos homens de letras:

PERFEIÇAÓ
Se o mundo conseguisse, um 'dia, a perfeição
que é o ane10 de todos; se li felicidade
fôsse igual para todos; se, o que poucos' são,
o pudessem ser todos, com. intensidade:

se cada qual pudesse ter !guai porção
de gôso, de ventura, sem desigualdade
de fortuna, de classe; e o próprio coranão
vibrasse em tôdo:L a, gente, como em ümra idade;

se It nillgUem perturbasse o mêdo do futuro;
Se córner fôsse dado a todos, farto e puro
e não houvesse mais. castigo nem masmQl'ra ...

sem fome. sem temor I"e"'" np."p'��", e inveja.
não haveria Deus, 'não haveria igreJi>
e o

-

mundo vc>ltaria a Sodoma e U 'n1DlT8!
Ao Dr. Vilmar Lassance, tÜ:;cOl'daíJa.,J froDt"IITl(�nte

ela conclusao elo &éU I:Jtlú ::'ÜHt:L'.J (l.li:j. l.ul:llb), aÍJr<>ço e rc·

licito pdo gÚJ,t..Jt: G,·t.Í�l! i�..L6 �o,ú"'� uO..�(�'Qe l:'1:: Ih!']. G ;S_t�

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

ConfeCCIOnam-se flamulas. Informaçõf;!:
né::sf::;j Redação Com OSMAR ou pejo telefone

.

�

'�í) - 22
b) 2a. Turma ,-:?:'�;,P�?si-
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estri tu!" fi' ,d':;>' (e rela

ções cTne. 'ci s. .-::; :)T = so
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,-, - d '\ ." e "_:er

. e :lo ingresso nacional se

.I'ar. ;eV3 durante c período
de post-guerra de �orm'!
,..,,'Dr.t.) em 20 ou 25%
'.1, : f! .em tendêr ela a au

.') volume ·ot"l c''.e
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rlnrClnte sua perma'1ê·lc;.a em
" 'f c"'h:'O ::t 15 'ie outub:-o ateD-

, "c' �Irrlrcar consultas das 16 às
Florirnn":Ii<::: ,�"

ctl3rá �E2n' ,,; ;� 1

18 hs
�,..., "hC' n.o l·B S'llas 7 e 8,

� f _

f E
r"'" "'fl1"nte �il,r&'7'fI n,o 88 - F'lCUi·
E' 1 ["rte, In�ormaç:ões na mesma. rua

� li"

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

J.l1:oôvo do n-1 l�.n�a, vende-se apartamento por preço
de oca·sião·. T�'," r CUr.1· Pdhemqr B, Toler.tino à Rua. Je
ronirno Coelh(,. � B - Sala. 12.
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}'·�"}�·f:J:EJ·E
n,.",� '1'10 rIO .'\m'l.J'n1 e SilTa

, .... ''T'(\ DF EDlTORl \L
.') '\ a�bado -- Osvaldo Melop

1,:1 l,

'(on' �f 'h? - Spr'!lo �osta Ri:\ffioS
PtTELTCln,� DE

(' ']' "1" Ar,lfmia S('h1hdweitl
\

'II. -, ��T() ChV.F.RCTAJ
t}" 'Y', I \'.1a 'io!

.,.., R()'t�DORR"
f "')t. 'p'4 R,t..d '�II ·f".nr�t

'1 ','t'C l\'1r'u. \�ialter Lan�e. Dr Ar
. ',. ":;'}<,;·8 Dl Frfln:!i�c. Es oba!

1), j,("pro Br rtclomeu A. C3rlo� Brio'

T pob AUgllSto Nácul. C. Jamnndá. '

1 BrflV·'·'8Y. Ja;me Mendes Cyzama
e', P('�tri? Montenegro TI'Acampo

T: <:,' SimE'ào dp Souza. Seb1stii1.0 Ne·
,

::'w"ônio J.,ivra I'tlpnto, José '3uilhermf'
.

1· r.:-''''';nhl1 B..,,.hH. V"lp"lf'). A !':ei
., � Tr1p'''m T_lliz He'1"lrtlÍe 'l'::It'I

f0 rr' I
c

Fi:1j(I ir:

to, 0'·\'."11('
,Tahef: ("'>lr,· "

Jm:é n 'w

r�. 1\�.- ,. 'p1 '\

ve�, .J-�bnry. 'i.:'

de

'1''\ ,f(:'

U.d'l R.I'· tf;B

2 Ll.uan;O o comércio exte

i"::r Pj'�gl'ediu nêste mes-

11';0 pe-íodo em 72%. Isto
c cnons-rr a inclu são cada
vc ,. maii:;rdaecono:y.ia
';'1'ocos' iváca na c'.ivi'lã, 'n
,

r .'.ac:l� 'rI do tra'sa'ho. no
m = .nen' 1 a Tchcr slovácuia
C'C+ercí; ,::olll ma's de 13:J

P' íses, \

As relr-çôes c:lIT'ern; ';s
tcieccsl wacas são às VêZ3S
bl iterats e multí-later-iís.
C );TIO instrumento de sua

polítíca comercial e� terior,
a Tchecoslováquia

.

utiliza
. tratados comerciais inter
, -'Jv'.3rnamentais, acôrr os co

':le:'cisis e de pagar] entos.
Nor últimos anos;' a 'rches
'nvrquta concluiu trntadcs
':..eroíaís COm 67

. a:íses,
,

:- quais 38 eram ")afses
"., desenvolvlto. Est�) em

vigor acôrdos comercíaís
-::' T'" 5!l países. (31 cor-i paí
�es (19 com países err- de-
')'1'l'Jl-'imento). A Tc} ecos-

I
---------------_.____----------------

vêrno de Irineu Bor,.,hal',
sen, a famosa distrib'liçãG
de j'.pes para os "co:onos
de asfaJ.to". Era Chefe do
GabInete do' Ministro o sr.

Antônio Carlos Konder
Reis.

; 1
-------------- --- ._---------------

,RENATO
ProcefIente da GW'lll"'.bfJ.ra

ercontr"-se em Florian61')0-
lif' o prof Renato de]\('[e
dEi':"os B8:"bnsa, crtedr'Wco
dr Dire't.o InternqGion<11 F---i,
Vf ('.0 d:: Faculdade de Di
reito da Universi:iade de
S' nta Catarina.

Como, se s!:ibe, o ilustre

•

cRtninense en'lontra-,e a

d'.snosi�ão do M'nlstério da
Helfl.f:ões Exteriores, onde
rr.;r;�L"'a curs::> nO""In� tituto
P.io Rahco.

"O ESTADO" apr�senta
a0 prof, Renato Bc rbosa
vetos de boas vindas.

�, ':A '\TT�L ].\J.n:D::!EOS VI- c:':nrd L:ster,
1 :1.. ..l\ _. f"0V"a:lc ti e C. R :-IF !"...?�ÇA - "L'H1.r':: àe la

7't :.' o Al2gre. Ve :it.: ", de Henri Cal"'f,

'RCJRAMAÇÃ') DO I
STl T,I\L n-rT -TIR.NACJQ

� AI., no FILME GUAHA

'.RA.

0i�'E' Ro� '.a, comi) não
, �ia "l 'xar de ser n � (1 se
< U,C'l: da Festival de Ci
'n2., C1'" e está �e: rea1_!za�-

.

\ "a (}uara'Jan" ap2sar
rst-:r r:ctic!a-""-lo (1 :rran

(" '€llpreendimcnto, um

Ir ueo t8.�d·:�l.men:c'·2.
O· festival se desenvolve

nn mr vimentada ..� pol'lml
'.0 >am'J:�nte, COr..1 as espe
..

� 'ias vecletices d'3 at,:,,:'zes

'�"e ar :l2m em b�.�ss,l, dE ia

t;�fcrr�� t-r:m de lanoe
. �

�:entinrto a insuficiê'lcia
de fôrça" em Santa Catari
na, a UDN foi buscar re

for:;os... em Pernambuco,
Trouxe até aqui o ex-Mi

nistro' da Agricultura, sr.
Jof\o Clef')fas, o mesmo em

cuj'l;l. gestão se deu, no go-

"I. � 'I'T:el!e Dame ii' igne"
de R��lé Allio; 'La Meta
l1Yl'phose des Clc[ or�e�",
�1 e Pi21'r2 Grandi:r '''lefeae
"Alphaville", de Jc. l,n-Luc
Godard, "hb-rs-co:cc :urs".
q; ,LA.'NDA "jI' ?man"
T à'-s os Hame�. J, de
-ert ,Haa'-s�ra, "h;; '1.
-o 'ccu':s',
c":...rT'!\ - "EI G1...,(), , Ge
',"-:::\3. -o !::al:!�; "P;'" 'j lmn
T::. ,ca", d·e l\1arco 3eloc(�
eh'o; "E Vene un Tuomu'

·d.e Ermano Olmi, ;'Lors .. -

cO'1ccvrs",
JAPÃO � "SUGATA &AN
SrIRO" d, Seichir0 Ictü
!m la (I-Lstór:a-- rIo InV'?:'l
tar e'o Judô).

;'[8, b�.rhos �!!1 t.jo'P[�.-'3:=J.�J3..
]la, "b 'k' !Jis". mu"o svn�-

':0.8, fX0entrlc�d�:le� e o

qne é p',,"r por 1J'lM g:-ap
is des(�o',-sid�N')2él. para
e0m o c'nem'a 'Clac.ill"al.. (o

(.1\''''1.0::: 65), de �o l.V debrrg.
"r��,:"s co"cours".
�fP! '�HA - "Mal.';'� Rosa
ce Armando lV!nrenn.
�C""X�CO - "V'e'lto Negro'
de S-rvar.dro G01.1Za'.cz

rpe ni' o é de se eS:i:;,Ehar), ::-C'L0�HA"'_ "Relm"'is Z�la
Aba:xo daremos a üsta lezio"'y W, Sa�âgoss"�' tMa

dos f!1n;t°s qu"c. fo,am, es- r.uscr-ito de Saragr. a:', de
!;f�/) Sf'1(10 e s?rfo €x;b·'':os w('ic'''h J. Has: "hl' ':1 con
Al'�m "!pESes filmes- ('st:! S� cO'lrS'
":,�liZ8'1clo uma l:,ror:.·�a'TI::t.- "OR""TJGAL "Dorr'ng:> à
�10 E,"'''c'almel1�'e r'er1'ca- ��,:,-"." de Antônio Mare
,la ar':> fi�mes rac:G�alS e d.o .

uma :'e+ro�!Jecti"Ct 'el::-s f 1-' T'JHECQ-ESLOVAQ',TIi-\
m�s eh Ilrande pôn:nn pl(� "Atte .... tat" (O JUe·lt''l..do),
�er KnJoTI, que ,�stá presrm de Jiri Segueny.
tE' ao festiva1. • ARGENTPIA ..:._ "Lt:, Gl1€r
ESADOf' UNTD0S -- '81<18 rilieres", de Lucas Den)a
'1.an.-'o1h", (le .-,\:""l'.'ew V. re; "El Ojo de La C'':;;rrarlu
rl'�:c Lf'�'rn; "Ch'''(�':e Au 1!1lo", de Leopoldo To'"re N!l
t.umm·' ('?:""::'-(3?1110 r�e S ,"hors COTlCOlll.'S".

. '''a T 2"a). fie ,T�h" � �"'" ""T-S�-A"""": "Jh;vle ,. -r,iI'JOl'-
.

''''·a ..... t' ...... " ('t-T.� -::�.... iõ �-1 ��"-1'!" Os Vi-:-cs � 1::;1; .1ori,Ç:s
-"1'p) fI,:"Tf'l'h"''''h'll.'·''1''1

, }Tar'e v". de ':10"-1""" T"I"\'l-
r:n'lf -- São P'..lUlo �ua Vitó ['l::-.s, "nf1l's-conco'l'':'S'' e "J\-1:i
- Belo Horl!?'onte - SIP - Rll� che.y Ore' de Arthur Penn,

� _, nndar - Pôrto Alegre - PRO "hors-'lcncours",
I:t-TGLPT'éiR, .A - "T'1e Ip

riE' ,,(.':Ôl rl(1 com a tabela em ,rre�. Ti"le" Ar""lj"J (;0"'11-
(E"c'a') O" S'rlP�'7 .r t<'1'-

{,*": lfl O( F�1\Tnt, \"111...'-1'

SE RE'::;POS.I\.BIL rZA PE
�.,iITIDOS NOS ARTIGOS ASSINA·

r'"
. ,.

,lL'!1;l"'ANHA - "S '€roa1e
fr.r Zwei Splone" E'erera·
ta psra Dois EspiÕe::;". de
l\I[i<:hf'} Plleghar;

'1 '�"�, '2 » .:;}' J�.:
"". ,

'* ,ii, ":

qu r"comercla
lováquia concluiu ainda 25 do Básico sôbre a Coopera
acôrdos de cooperação eco- ção Cientffica e Tácnica,
nômica dos quais 18, com assinado também entre ês
países em desenvolvimento. ses países em 1964. A Dele
Com êstes países se tem gação da Tc�ecoslováquia
realizado, além. disso, 20

.

está disposta a estudar tô
acôrdos sôbre cooperação das as 'propostas da parte
científica e técnica. brasíleíza, 8l!itudar a atua-l

situação eoonômíca do' Bra-.
sil � tomar tôsas as medi
das .póssíveís para ajudar
eo desenvolvimento' das re

lações econômicas atuais.

, 'h)' r )
�'-'--'--'---'�--'"---_:_-'-'---"��' iI
u'ensagem eos lares 'ReperCÚ1,
mensagem de dO)'la
Silveira à n1ulher

prcrun-

político. E conclamc as

mulheres a que :J. 'ajudam
nessa hora, que ela as aJu
dará, auxiliando .[:'0 Silv.eJ
r8.' nas graves tarefas de

governo,

High 'Vj'ld in Jnln8;ca",'
ce Alexander Mackenir:\k;
"Help" (Socorro) de Rt·

,

A delegação' comercial da
TTchecoslo-váquia que se

encontra Iltàalmente no

Brasil tem verdadeiro inte- Assim é que, montará
diversos postos de policiar
mento no perímetro urbano
e na zona rural de Floria
nópolis, tendo como obj�
tivo primordial a prestaçâé
de serviços policiais no to
cante à

: míssão eminente
'mente preventiva.

o íretor do DPC (Dire-'

tcn;i ,de Pol�ci!:i Civil), ela-:
�Jor 'esquema de policia

na Caoitirl do
.

Es

ara amanhã dia de
s para a escolha do

or e Vice Gover�
do Estado e . Prefei-

resse na realízação . do pro
tccolo sõbre a . Música Co

ooeração Econômica de

1964, e sua aplicação para o

desenvolvimento do comér
cio entre ambos os países,"
assim como para o início
do funcionamento do Acôr·

A' parte tche�nslnV<>t'!A ::;'1.
. ')e aue as pr6Jdmas nego
cíacões trarão resúltaüos
posítívos e contríbuírão pa
ra o consequente desenvol
vimento 1as .relações econõ
micas entre o Brasil e Ia

Tchecoslováquia.

Joinville Com Alianca:
, J

Celso e Soberêno' na' Terra
dos Princípes

A s inaugurar o moderno Grupo Escolar "Dom Pió de
tas", com -dez salas de aula e o gra�dioso Ginásio' Es·
aI de Joinville, duas obras que por si só bastariant
oonsagrar um governante, 'O Sr. Celso Ramos partici·
de comício realizado no bairro Floresta, da Cidade

CONVOCAÇÃO Príncipes" onde compareceu incalc,ulável multidiio queFicam convidados ,os senhores acionistas io Banco
a certeza de que as urnas de três de outubro em nO.Nacional do Paraná e Santa Catarina, S/A, titulare::> (,e

m dos deputados Ivo Silveira e Francisco Dall'Igna, paraações ordiné,rias, a se reunirem em Assembléia Geral ...
q a· obra redentora do atual govêrno possa ser prosseguI·Extraordinária, que se realizará às 14 horas do :lia -14

o flàgra,nte, aspecto do referido comício, num dosdo mp de O�Ç4.� cor.r€-nte 3J)O, jI.�·�w:-�.o�o.��"'r'fl.�"btlmJ�hm''''''''I!!Ift''��+o Governador ilo �cial, a. Praça Will1e Davis nos. 90/96, na cidade de LOl1-
.

agradecia aos aplausos' dos moradores de Joinvilledrina, Estado do Paraná, afim de deliberarem sôbre:
a) - Proposta' c'a Diretoria, com parecer favora

vel do Conselho Fiscal, para à incorporação do !3AN!...
CO DA tAVOU�A E COMÉRCIO DO ESTADO uE SAO
PAULO S/A, na fo�ma prevista" pelo art. 152 do De-

. ereto-lei n. 2627 dE 26 de setembro de 1940,
. DJ ._ OutJros assuntos correlatos e de interêsse

social.

Banco Nacional do Paraná e

Santa Catarina S. A.
Assembléia Gel'al Extra(Jq'dinária

Batalhão de Cacadores - NPOR·
•

LONDR:;:NA, 28 de Set=mbro ele 1965

ham-se abe'rtas matrí-
s no N P O R de' Flo

ÓPOllS, anexo ao 14.
.no pe>r:Ío0do de 1. 'de ou

tu o até 30 de Il.wp.m.bro

de 965. Os interessaàos dé- .

De sêgunda. a qumtn-fd
ra, das 14 às 16,30 h0ra��.

verão dirigir-se ao 14 B�
talhão de Caçadores no �e:.

guinte horário:

- 24·13

(a) - Dr. Aderbal R'amos da Silva, Diretol:" Pre

side::te - Horácio Sab'no Coimbra, D:retor Superin
t,el�d:nte - Anibal Siqueira. Cabral, Diretor Gerente
- Jesus F:ança e Nelson Roversi Foratini, Diretores.

5-10-65

Esc'arecendo o Eleitorado
RT�PADÔ DE JOINVILLE - S. C.

da Assemb!�ia do Estado de Santa
Catarina. Cordiais Sau'dações

Esr:nrrecpnr'o O Elniforf'do
CTJRIA DIOCESANA DE CHAPECO

CGmun!�a�ão
Afim dI.'> evitar explora ';ÕfS do nome da Igt"eja e

Au1loridade Eclesiástica, tio crmuns em período
.

de

campanha eleitoral, torno público o seguinte:

I
oi com verdadeiro prazer que li atenciosamente a.'

plataforma de govêrno, se fil)'"' eleito.
graqeço-Ihe a di$tinção COm que me honro�l convi
� me a emitir o meu pronunciamento sôbre o as-.

preciei sobremaneb;a c seu programa, ile atuaU..
1

. SQbte os problemas que dizem respeito ao desen�
.

ento edueacional, cultural e econômico ilo nosSo

o Estado.

ií.s, e sem 'lli;onja. outra coisa não poderi:t espu;-,
da V. ·Excia. que, em toda sua vi1a pública sempre

a ve>reda da nonta e dia ética nas altas funções
o� eleitores do Estado o escolheram pal'a repre-'
� povo barriga, vêrde.
seu programa, 'que traduz a sua formação
e de, çatóli�, está de perfeito lacôrü,o
entos das, ENCICLICAS PAPAIS e cOlu a orien�

. dQS socióJ..cjgos cristãos, qualidaües que, o rec&

a a. se apresentà.r·ao elei.torflJrro catarinel1:,je' corn()
a,to" ao Govêmo. do Estado.

si�ceros .tlúm,primen�os cotm muita

""'1\ ",� 'R,v,<;:'1'ltHC(ll?S. POR, PARTE DA IGRE.JA, A
RESPEITO DE NENHUM DOS CANDIDATOS AO (..0-
.... ,,'" .1.0 ,[,0 ..i..STADO, E NA.O DA NENHUM CAN,DIDATO
RlB:CO::,-:'ENDADO ESPEClIALMENTE PELA IGREJA.

o !\-;rPS",1O VALE PAR.\ OS CANDIDATOS AS, PRE
F="''''TTl'J'''''' ll�TVlmPAIS DEl"o"TRO DE NOSSA DIOCE
SE DE CHAPECÓ.

Votem, pois, nessos fiéis com plena .libel·dade JlflS

candi::atos que, EJ.\I CONSCIÊNCIA, la;charem qUi! me

lhor poderã� servir aos interêsses de ncsso Estado, e .do
Oeste Catarinense.

Estas são as Instruções UNICAS E CLARAS,
transmitidas a' todo o Revmo. Clero desta. �ioeese.
que nã,o pc:dem ser' modificadas por quem quer seja ..

,

Chapecó, 1. de setembro de 1965
WILSON LAUS SCHI\UDT, .Bispo de Chapeei)

Mtmsenhor Sebastião ScarzeU)
Governador do Bispa.do"

�.

fi lmoblllá:r ilhacap
RUA FERNANDO MA€H.ADU. 6 - 1

AMPLA PR,OPJUEDADE ...... Vende-se co:nfortáve1 resjdêQQiw de COJilS \l.�.. r.ecente ediffeada em vastíssimo terreno
, 61 x 90 mts, local.-aprazfvel e 'com HnM \lista pamorâmica" à rua Sa

I
$ $ar-aiva, Estreito.

I Contém: Hall, sala de visitas, sala de jarib!r, 5 dormitórios '2 banhei s �Glciais, copa, cozinha, garagem, c:juarto de e

de nregad<t. e completa lavanderia.
Casa edificada com todo capricho e acabameMos. Propriedade ideal para quem deseja m-o:rar confortáveÜTlent,c em

"1\ �Sbld?-<;p t.R;Tlr··ém' a venda da eRsa, desmembrando,!';e parte
Vende se magnífico tfrrel10 situado na praia de

hora à rua Jerônimo Coêlho, 343 - prolongamento pa-

") LE'O" H;ro:m.an'·· "CfÓ'll
ca da CiClade Ama"'l.'. De

Carlos Hugo Chrisi;ens'�n\ l'"hor:> cõncõur�". i C", .' ,." ,�

-"�'�'::�":'.'--�--�--��-------------------���--.---------�----------

(10 tArrp,nn

Bom Ab;:lg0, medindo 13m x 50m. Tratar a

vimellto, térreo.
qua1qu<::r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S: :r.1AURY BORGES _ GILBERTO

ABRAHfu� MARCELUS

NAHAS

1·

O Clube de lJil'eton�s t.cíís
'tas de Flcrlan6.fJOiis realí

zoú ontem a sua hanítual

:Seis inscritos para o TorneiO:
da Prr-mrn/era

seis dubes' estão cem

ISl�ag., situações deyid·J.nl el1-
te 'regularizada na seaeta-

ria da Fed·eração Catari
netlie de Futebol de :=::alãc
visanr'o às displ!bas ào Tor
neio da Primaven, Cl._ill lnI
cjo dev'erá acori.tccer ainda

pu primeira quin'7p.:i1s. de

guns pprmenores

acs

bane \1'108

Fi-

Caxias Surpreende Goleando
o OHmpico: 5 x 1

A surprêsa maior do c:-el'

tame semifinal do Ésti:dilal
'de �ebol: -wna: "\:, wtit:!..

. eou-se ant�ontem em Júin#
vilh" quando o Caxhs., cam

peão da Zonà Dois, levou de

vencida, pelo elástico eSCOl'e

de 5 x 1, o categori7?do es-

S:,gundo notícias �'ece\)i
das de Joil1ville, J S�·. 0'31'

m:,�:o 8(",:n t:'ro:11üveu, no

ulLmo d:a 24 .. um). nurJ;"o

de a,g'.L S lc.i�stas c1:: J�;in-.

VEle:, cem vistas t iQ.stn ia
ção do CDL local.

na c4ci"ad') devolveremuma.

BrusQuc.os

A base da Se�€ção de Vol{�ibol
Perdeu o Figue:rense para

o Metropol:' 2 x 1
Em virtude do desinl e-

rêsse c_cs dcrn3.�.s c:ur:es 'er�l
ceder ssu;:; jcg,2.J.�r,Es para

R s_leç'io de voleibol ma.3-

culina que parüc;par§o dr,s

Jogos Abe'rtos, a F'::de!.'açã�
especializada, d�:'ennin:lu

que Cruzeiro e _Ii.:"�"'('D, tor

nec2s�·2m os "tls' ÀS ,para

A equipe do Fir;lleirel13e
jog-a'ldo I"-a noite de ante
ontem em CriciunB" coahe
'ceu seu primeiro revés nali'

semifinais do Estadual (l"

FuteBol; ao, ser 3up;r
nélo forte efquadrft�
tropol, local que
dois contra um ('.')

gro.

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

Mas�a. ij�,Jpana em Blum·enau
:. 'F".,' .

(,)'so }:ltlVO da capital eco
strita solidariedade aos

de Bluinenauenses fize·.

hheceram
.

cm· Celso (i

a selecã;J que yi;a.jar;t a�·é

Erusque, :c�os prO�,,-E11[J3 eh

as.

,., .0, jcw'em.' atacailte PiloUaUi, vinC,lt'lado a tlfluipe de
I
�

Pl'Cri�ic:nais rlo T::::.�'·a !',a""cs, re' ela"Q na tem }"I" in I�;
pv.na(la. .1e -erá seguir . os J1l'ó:::ir os �:as �[� lI.!J. ,1 E ;Oe"', .

nal ara o:rd I se s·.!�v··e'·"r( a t ...s"I'S '} c!t i:' ":1 .-.;, r:i(, �.
�,Sh�'" . -, -�. 'S'

".

am :iC2 (J. a,-::�r�a�'(o iac"'�:::"'o '-Jf s..f
eaj ital :edt .ral,

A. ··jagon; (lo jf)gador ntá ",pem:.s CQ ltlicio �a.t!::l- 3

liQença 110 ?s':a�eleel.mellto �a.:reüic em rue ir'_"al'la

-

Vem encontrando' a �1lP.

lho'.. ' receptlvídada possível
o íancamento do BOLO E:S

PORTIVd RIA8EUI:LO,
lan fado r.esta capítal. O

teste esportívo dís' r.buírá

prênios no valor d� 100,
70, 20 e 5 mil cruzeiros .lOS

aCE't'tadores, m.sd.anta ane
r-as a taxa de 100 cruzei

ros.

der vem cus-ando a se 're

eupérar de rma forte (ÍOn

tusão no joelho.

O atacante Albe-to que
e�tá e�r.voca-'o 'nara rc até
,São Paulo, formando entre
.os mtcvrar-tss de +ossa re

presentacão salorüsta, ain
da ui') "J")u -e soluclonar
os problemas narticulares

qUe o envolve para. p-der
seguir livre e dessmbaraca
do 'para Sã.o Paulo. O at.e
ta é iJrof'ssor de lns:itu
to de Educação' Dias Ve

lho.

.
- x x x

- x x x

Hoje a seh:�ão n�Jria"o

pol' tana que se prepara

para intervir "�� e'.Íln�1"a

tórías de São' Paulo tram

polim par'a o certame hra

siie:ro de futebol dE sal5.o,
voltará a se exercitar. - x x x

O arqueiro Fausto da se

léçao sa}.anlst.a po�erá ser

cor' ado da deleíSaçe,o' que
'rurr..ará no próximo d�a 4

para a cidade de JoinviUe

? daí para São Paulo no

dkt 6 de outnbro O joga-

Poderá su,g-:!' brevernen
te o Torneio €nt::.� CS clu?
bes sltuacl"os n·")· Vale d(,

Itaiaí. Pla1meins. Guarani
Carlos Renal'x, Paissand'l,
Aniér'ca e Barroso, pode
rão ch-eQ'ar a um õeno!-r,ina
dor comum para a realiza

ção do TormJo.

rm., na: ama. 110.:

. a es ev;,:- reur ido na

.io.te e ontem 11.1 seue

dQ_ Faoieração C:i!,ll.rinense
de Fu:.ebol de ·Sr'.tão, a di
reter .. a e os "" nhores pre
s. t..s e r·:.,r".5e·n t.e,

- À X

Inscrevera...m-se p'
disputas ent'�e juv'�l\j
esquadras d.o Doze d
to, Paineiras, Colegi

.t------....:...---.......:-------------'�--

v0ntucle, Bamerind'13.

piela.

- x x x-

Programação Para o Mês de

OUflJbro de 1965

.- x X .it

'rbrmir,a, .'a .noít-, 1e .io

Je, ° prazo cnace.: .. h> �
díre: oría da' l'ederaf;aJ i",

tarínense de F'.lt�b01
SalL1o, pa:u� às i� ser ,

__ .....�.. .;.;; I_ y';.

,: I .�·L:

vera.

- x x x-�

Até o morn ento estão 1'1S

crítos para às disputas do
Torneio da· Primavera, T)1'O
movído pela diretor a .ta .

FSFS., às .s .guíntes equí-
pes : Colet ial,
l·.:i� e.ras <. ze,
dus e Cupído,

Juv:r'" s,
13ame',Í :-

A' reuniao tU! determ.na
da devído a Importantes as

suntos relacionados' com

os próprios clubes como é

caso, a aprovaçao cio rrgu
lasmnto dos camneonatos
regionais e' ai:1Ôa. os por
mer aros para a reàlízação
do Torneio [m-:n .:tP. juve
nis.

- x x x

/
Infel.zmeu.e, os clubes

nãz, pr esüglaram a reuníâo
po.s os 12 cluaes . .ape.ias
Doze ele Agosto, Pameiras,
JU'l' ntuse Co1.rgial . cstí
veram presea-es, contabu
lanco com 1 presldêncía
da entidade salcn'sta, e

seus pares.

- x. x x -

Ape�ar da fult:t da gran
de maioria doa clubes a fS·

ta ·reuaião, o sr. pr�.sid�ntc
numa. atituile :l,rHtadíssi
ma resolveu o" assuntos
em 'pauta, ouvin,» conse-

quentementa aqueles que
se fizeram repres�ntar. Nus

próximos dias si!rá publi
cada a Nota Oftcial a réS"

peito· das decisões tomadas
nesta reu�ião,

x x x

., direto "J.a do ��oleg � 1,
i. 3. de dr r sntra ía "l

f' ,

r otaría d'l en t; r],�de �a··
lc :sta dos íocumen+os exí

f:". 'os para r, sua ;nrtlcipa
ção no Tarp � o da }'rimave
ra. A irs:::r'ção elo clu))e
fo-i ap:rovad:1, 'Estar :'0 as

sim em co:r:d:çõzs !1ormais
de disputa co tomei\J .:'Iue
promete atmir as atençbes
co público.

mensário de divulgl'l.�ão

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

cultura e arte

DIA.J,��1e _da'lçante patrocinad_g. pelo grêmi!l
Chbe - início às 15,30 horas .

DIA la - Cinema - aprEsentação espe{':'lll dI) elme
"reira Mu',dial de Nova York e Pavilhão MormO:l � �ní
eLe' às 20 horas.
DIA 16- - Festival no. 2 .da Rá-'10 Santa Catarina
co.� a apresentação ·espetacuJrar de NILO AMl\HO e

se'lS cantores de ébano - início às 23 h':1ras' - 'Venda
de 'mesas na "CALÇADOS TRES GAROTOS".
Dia 24 - Gra:J.de Festa Infantil patrocÍ' ada pIo Grê
Ui o de Clube - iníc:o às 16 horas.

---_._---

'Equ[ps de Boião eStá da[nida

Desenhosl Projetos e PI�.ntas
Desenhos Técnicos, Projetes, Plantas e Instalações 0.fI

MáqU).I-lBS e -Moto-res de Entba�caç.")es em �;ernl;
.

Projetos e PlaJiltas de Emhi11'c'lr;ões, (asas fi' Instala
ções Tndustriais.

Rua Santos Saraiva N.o 52·f, -- Est1'ei'o.
Engenheirc Erich Goettma-m - Reg. N.o 1326, Cú't

'.:>-D.

do

Exames de a :lm'ssão ao Cu .

Prepura-se a\urós - rua F

A r E t� (
-

o
'1hasjaJ

"'.r:c\o M2é'�'lado. 5

_._---_..

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

r

.\

I
t

l
!

I
I

..

SIMBOLO DE PERFEIÇÀO TÉCNICA
..

lho e Beck, os Que nos represen-

quadl'ão do Olímpico, L<

tor do título nláx..ii�o
.

que rn';<;g�:arã'J _li. l�o.soa equi'IJ'ô 1:�1, in:e

tad8�.p:M*���êi!lMc_I&rri!.'!'t�"'T''"JJ'='.In.,�TlIc:r'�,L�j!f':"o:"',t'f,T��,-t'�tlt'-<�8!l W�t.'''_ ,

co-se de forma ampla de Tênis, que pa�·t;cipará ley. JúUa Mcura' Camarg"

vés qUe sofreu ciomin dos VI Jogos Aberti):; de PGI� 'oro Er -'a')i .lc f'an-

te Q Comerciário, em Santa Catarina a S3 deSf,n tiago F:lho c Hnb�f� Be('k,

A nessa r:pn.�l'Eta'·f'io
de bclão/ apó; as elinlÍJla

t6rias realiza �as at.ravés

ele Tor.D sio, está defini'la,
c'evendo segui/.- parl. Brus

� �ue,t.Int[grada por 1:; lwlo-

'hiEtas, sen(.Q que a1Jê��'.iS

'�"" . um ll8.0 púte: ,ce fi equipE
" ... d ·B'''' _B"'Io's j1li3.:','l,' aci! rlu

·.·��l·::-�\.,� :JJ, "'��.-t.I�" .
�

.

-I-� .

--"+,�-
�

.-

be 1lCZe de Agôsto.
E�3 a relação dos que te

rão a respc:JsalJilidw:liJ de

lutar pelb nome <:sportivo
de Flor:ané:polis: R3.ulino

Hurr bert:), Hélio Geo·rgi,
?.ss, Franc:sco Reb. Má

rio, Walc'.ir·, João, Antônio

e Dj lIma.

. �Ta noite de .,�"I (\q�·i:o.D1 svel l1�}a p'rJui�)'-' (1:: VO\��ho-I

a equ:p-e do r,.L1.:\1 !�r11�) qEe illaSCllr·""o qli� '1,;'3 1.3pr2-

e'c:l.?rá r€pr?�2�ta;1�1,) a (!a sentará €1'n Il!'us'lt��.

p·tro! c'o !"2t2."0 (';J.3 VI Jo

@:;'S .t:1.br.rtcs ele S':llii.t�. C�;.��l

rir.a, esteve na Se::relai';a
d2. FAC, lcc'al'zar�do .suas

iNcri�ões para ique:as dis

putas.
x x x --

Seguirá hoje, para a ci-

dad·e c'e B<rusQue., o sr.
JoOão Pedro "'llues, pr-esi-.
d'::!1te da Comi�1ão M:J.nid

paI de Esportes cu;a fj""ali
dade sEl'rá observar o local

o�de ficar� alo'a1a a dele

gação floriancp:>litana.

- x x x -

;-xxx-

Ernmuto a eqrJpe de

vcle:tol masculina inicta

os co!etivos vlsancto os Je·-

150S Abertos. o s:!lr.clüna i •.)
de Basqmtebol, Ü'rier:tado

por Carlos Brognnlli. �'ai

se a,primo-:ando nos treina

mentes. Lago após ° �o�eti

vo da sele':!ão de voleihol,
esteve tre''1ar do

.

o selecio
nado de basque<;ebol, num

ap·rov :it..::so ��err.ic\l) Am

'bos os treinos fl)i'al1l ('f'sen

volvidos no estádio
Oatarina,

Nesta op()rtunidade tam - x x x -

bém, o sr. presir'lem.e da ..

CM:&., será o D'lrta1or rias O s�lE'c!or>ac:!o f!" ba<1t1e

i"'scriçõ"s de tô �as as equi tebol 'Ia C<3.1Jit�l ('lo EE'ajo

P's mei'ro,polita' a3 que es- que aUme"'ta !"l'!l"d€'i "S",

tarão pres�ntes '.1, maior peran �as cl,ê t!a�er e t't'l!-'

festa: esportiva amadorista lo re campeão d�= Jogo.:;
do Estado. AbeTtos, est.á com seus ele

A equipe de voleibQl ma� mentns deUneà,('Ios, dl"ven

culiDa� exercitou-se na noi do se�uLr na embaixaõa ;,8

te de anteontem pela pri- seguir tes atletas: D8bs,
melra vez. A �Ctujp� é fo1'- Torrada, RO'11l1al"o. Hei

ma"'a exclusivamente per tor, C'amb'r·ela ;:')jná Ca

elementos do Cr1lzeiro do pitão, 1\1al'co Aur:élio Adil

Sàco doOs Limões 9 do Atlé son, Nelslnho, BatJüo e Ko

tico' Catarinense do Estado'
-

-walski.
AntôniQ Alvet ê O 'r�"I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.r.� EXPANSiUl ECIlIÔM�CA ,RO 'CAIU\ o PR�GI[:S
S� � C BEM ESTAR S:CIAL, PI "C�PRÇiO MÁ][wIA

SU.� ?lATAFCR�4t\ SE AJO�A NA, RE�l�DA'DE CATAlRIKENSE DE 1965 E VISA A EXPAKS1.O·ECONÔM!CA E O P'ROG 50 E BEM ESTAR SOCIAL
,

.
/

Qual a reelidade catarinense de hoje? \
•

. EIS A REALIDADE CATAR'NENSE EM 1965:·

a) Exi�lêDcia de mejns adminis�raUvos a�eiuaaRros ao'plaae
. j:Mmen�o e à sUla e�e::;ução fPLAM'E(t Banco de Desen"Jolv!:
r?"�!!h), Serre�iria d� tte�ne, Ucivcr�1$1ar[e' p�l'l o Desen:4ill-
) t®��r1Jll Am!i�rTIiURfia, S@dedades de Etrolm@m�a M:�la, na-
pc::_rl����En:cs E�r;ecll�R�lI��fj)s �[S �iV[r5:i11! S =�r}an�rhs :le ts-
- �

.
.

�
.

.

lado. eíe.] - el�flmf lide uma ellru:ura a]l!ÍtnnJs:ralRva ta-

p�� dc; 0Grmr�r DrD�riu!!�r empreemiameni�s que poslSibi1i
tem aten�!Er às �@V3.S i!irações deeerreníes do priprlo
pr::lgre!so impulsiGuado pelo Govêrno Celso Rl:lt:O'S.

-

(

, h) Dislrihufr a -energia dispooíve )n de a�enier não só ii
demanda exislen!é,' como aque1a . iadviri em detcrrê:a:ia

f

ô,s eslímulos riue serão ..bules à ..1 ,usQrla�z�;ã©.
c) IncenUvrr a iQsiaRaçiO, de no �p'râ�a�T; ,�r� � �rrtia
veEamenlo· dos reCil!r�Q's R'lurais;

.

\. ,).
"

•

Ó: 'I
� � \, •

' '. •
.'

ri) t]�r!a de crédito raral adentado 4) !.en!l�o '�e (j�tr fn�ia
ees alios Ile produ:iv�dade. '

,
.

e) R�frirmul2r a já cODsUerável rê
Iea.e no EsJido, orlenlando o ensi

"" ..li ...... "" d t. n •.(f.

par��ao ee DilO e G.ura IkUa.11JICa
!étiLCOS eDi loaos os ramos ..

�.

/
.

-de 'eà!7ho nné.nto e:': is:
,inch�sive pIra apre-

.

epIra ii form�ç:o �e

)
/ "-.

/t'

)

"r i'!�" �"m'l! fi' -

"

11 ' li· -'I iI'jl li '"

t. ��e�U�_.elmàe Q/ie 'f;st:fJJ[r;tzmçao n�a i.uvea m.e:��o, 'ae ,,�a_u·

nas pl�r mil hlhin�n!esi 'um dlS mais al�o5 'da Fejera�ã9 e
.

'"

qllLse B:fing1n�,G o previ��ij pela GZJJ'êrno Fe�eral p_ri �o �o
" ,", 1it7:til

.. ,

\l"'0 � • 'I h b'
.

o !D:l� ifi�e L" U, i��� iLe\.-€:r� SEr se \t
. m.lrm�os por mü .; J-

Ian.es,

[ �Hli�2Ção p:en! da eSl��iura d �13i�o sJlper1:r cr:ala,
rJeen,�em:eJlle, ou sej], a Un:v:r

·

lie;para o De:enrtro�vi
rl,:;&nh d� Es�ato, sem. prej1!!izí) de vên�os rom €1$ Ins]Ji1�
�tiS d� Pes w�lis� da ·U��h.,tr4)2da�e r .

r&l de. Sa]l�i Cliar:na.
.

r;: Crl::,r 1lm prlgrralU\ de co�per� , ·municipal: os 'm=nLí
pJcs não pode�, deseDvolverD!� is im,enle•

A�sim, o� p�anos municipais rIdo
'

rioJ, educadonais, a
frí�cl�s e de saneameR�O' devem m eer do GOl'êrno io ESa
l;�d� u� iralamenlo �I�e evite dis lio' de reCUfJOS e pGr

���f� ç�e 03 �hi��'l0S �e��,�ra 'ÀU�gi $'�ln ma�fDr ,!��:el . e

p�eRlfmle.

. ft Pê�eacial enErgéft1co ins�aaa�o de 225 000 K" (rr�.[i:o,a�
tes) r��r��entando um índn.ce 'pEr c±p[a' dê SO W (va[s)
P' r �t �J��t�n!es, m��s ant� do que" índice méJio lIt!.ci©1t11 CO�

n};r0�.d��� q7�.e Ó d,� �2 'ii (vaias) p�r b�hil�ri.�e.
, ,

G !!l20ie3�ii.!t il1l�hlai(i1D u; rt34 !Fmr:5!t iími}hie�; tle 1\11
!·:�"1"7:''''�;;:-;� ��'''r,'�� '(r.".::no;<.t)�"'1l1'l!:;!,.,.J11!I ���� i',tll:''l''!!'" 'D"U!!l'!l .l� 2-8\.,,'I..� '�J,"',·,"'·J.•. jL",.d., AI.!�lL.V .. _h .. c.a!;lthl " ..• ·��õii .. ''''.AiCl Q;Ii H�l\ U... �

? 5" ..� .1 .""- . .

"t� �� .!;.. ... ..�
..

s.� .rlt. � �.; :; ,-r' !ri' ,1'

�
t

..;..o
.... - ,"- ',J... ,'14. '.':"'J 1.J"--l.. tt1U·"'j_.� ... J;. ••• .:.i..l_.\t:,attll

•

..

t) e�idil!tria de mfilihares de no�os prigo:::
b) Val�rizàçio dos recursos hllmlllo alo pr�p!.ro lé_n:�o
\O'I\·r1l"��"'I· t11'·na�·,1, ",li .. liilW.." -,

J .: �

.

I

t) Ampliação do poder aquisitivo' e nse�uenie melh:da,
�o paàr�o ae vida;

tI) AUinen:Q! de caplcidade, financeira' EsladD p�rl o a:en.-,
mmenio das aspirações'colelivas, aí

'

s dá ampliação, _da
_ rêde de serviços públicos.''I

n Será uma conlinuidadé nalural dos resutados· oh:idos
no plano de Malas dQ Governador Ce�sn lames.

2) Para obter essa pr�nlendida IEXPANSÃO ,DA EeOHO
. MIA ne�essári� será:

a) d:,namizar o merca�o de cap!ía�s, me�i:anle cré:!i:o, pri-:l
c:palmenie, à peq�eDa ,e à ·média indúsirÍs, o ��ue !e;niti�a

,

cr:ar maiores facilidades a s invesUdores.

··

...A EXPANSÃO DA ECinf�MlA

Esta a síntese da plataforma que o· Iilalo 1'0 SILVEI
RA eD�regou ao esludo de lodos, em' menlo eStri�o, pa
ra que· os catarinenses po.sam guard a e, a:rlvél dela,

.

tOLr�r�ihe o cumprimenlo dos compro iJOS que assillu:u
)

, com a sua ferra e a sua genle.

t·

.. "

/

\

.J •

\

. .

1
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