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5inte-so do Boi Gcomct, de Ao Seixas Netto, válido até
us 23,18 horas do dia 1',9 de Gutubro de 1967 "

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRICA Ml'�·

DIA: 1020,9 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 20,3" Cen

tígrados; UMIDADE RELATIVA :MÉDIA: 85,2%; PLÚVIO
SIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo
Cumulus Stratus' - Chuvas esparsas Tempo Médio:

Estável.

1 SINUS[: iélic'B
GHIKA

Aos 92 anos de idade, fale. \
ceu em Paris o prineipe De- I

metrius Ghika, .que foi mi

nístro do Exte;ior da Ro

menta em 1931 e 1932, duo

rante o reinado de Carol H.

Ghika era neto de Gregori
Ghika, ultimo rei da Molda

'ria.

Além de ministro do Ex

terior, (oi embaixador da

Romenia em Sofia, Bruxe.

Ias, Roma e Paris. Quando, I

.depoís da II Guerra Mun·
dial, 0,15 comunistas toma

ram o podem na Romenia,
Ghika exííou-se volúntaría

mente em Paris.

BARONESA KRUPP

Faleceu aos 57 anos de

idade, no hospital de Monto

Sinai, a baronesa Vera

Krupp, que foi c,asada com

o industrial alemão Alfriw.l

Krupp, também já falecido.

A baronesa fôra, internada

no dia 9 do corrente, 0:11'.1 ,

tratamento de diabete, I
1
I
I

I
A campanha contra a pa-I

Iítica de Johnson no Vietnã

está-se Intensificando c, em

Nova York, cerca de 16.000'

jovens Ipl'otestaram contra

a guerra diante - do Palácio
I

da Justiça. Em Barkeley.:
Califórnia, cerca de 2.500

manifestantes desafiaram;

uma ordem judicial e diri·

giram·se ao "campl1s" da

UI?:iversidade. plancjando
marcha� até Oakland. A UH·

nil'estação seg'ue-se a um

Ófllníci{l' j·&llllz,ad.o .em.Oak"

I, ]and� ,110 quai
.

-Ii'3 pesso�s
_
foram detidas, inclusive a

canfora Joan Baez e sua

Mi\NIFESTA'ÇõES

mãe.

DE GAULLE

doiPorta-vozes 'do PI'llacio
Eliseu informaram que ,),
presidente C h a r I e s de '

6aulle partirá na noitif de :
domingo com destino a -An- i
dorra, principado ue 190,
milhas quadradas I

situado:

em uma montanha, e ,do I

'qual de Gaulle é co-princi-'
pe, A visita de de Gaulle a

Andorra será à primeira de

um 'presiqente francês des:-,

de que o tratado de 1607,J "

transformou o chef� de Es-;
tado da França fi o bispo:
de Urgel, em co-principes

.... do pequeno_'Est,'ldo situado

nos montes Pirineus.

,

DISCRIMINAÇÃO
I

A Comissão de Assuntos;
�umal1os, Culturai.s e SO-,;
ciais da Assembléia Geral

da ONU apl'ovoU por una·)

lúnúdade um projctO' de I
declaração contra a discri-Iminação da mulher. O prú

jeto, enviado para a apro- I

vação fjn�l (lo plcnário"
afirma que "a discrimina· I
ção COlu base no sexo, quan.!
do ncga ou linúta a igual'l
dade dc, direitos do hOl1lel�l

e da inulllCr, é fundamcn-'
CaImente injusta e cOllstitui
lOna ofensa

I
à dignidade

I

\

Os disturbios exigiram a.

intervenção da Polícia e o

toque de, recolher foi decre

tado na cidade, situada

fronteira do Estl'ldo de

Bihar com o de Nepal.

hUlllana".

LUTA RELIGIOSA
/

Em consequencia de vio·

lentas lutas registradas na

semana passadl'3, em Sur

,sand) India, entre d�veJ;
sos grupos de l'eligiosos,
vinte pessoas foram 1110r
tas, cem ficaram feridas e

mais de 140 casas foram in

cendif'ldas, deixiltldo 'perto
de 2.000: pessoas ao desabri-

go.

Paa�e. 'Ré'ldir' T�ih}ra
,'qlit .'lr�b�'lh�do'r'
v.ive m·uilo mill ,

'ARENA acha qÍl� ,

'

_.(.
"

'.
.

, .

d p ,-árecbisp(). de Olin�a � Reci�e,
.

O g'overnador Abreu Sodré' esb·

.

Iei e seg�r'ànça
,

,lJãdre, ífel�cr' Câ1l1ai'l,l, 'divUlgou U;11 \'a no Palácio dos Bandeirantes,
,

MDB" 'a'I'tigo resp'onil'entto 'a. 'crít.te�s fel- quando foi surpreendido pela noH- Posteriol·mente.. os suviéticos
' ,do I não vinga',:: ':" ta�:-a. ,'se'" 'discurso de qt:í'allUo r"ê' cia do sinistro que lavrou na noji;� lançara�l os satélites "Veillls.I",
"Scgundo os parlal1leJ1t�r:es':.l go· . ,�béíi' �a: ���ç�bléía ,,1e ,I�el'l�n1�1I- de ql\arta feira/nos Ca�npos EH·

�
Venus II e Venus III cllqual1to os

,vériúst.as é viavel a apro�ção', do' .

co, o; tít1,llo� de "Cidadão Pernain,b". sios, para onde mudara reeent,·,· Estados _ Uuidós iançaram novas

.',projeto do MDB, '�odíficª,�d�" .0.
.

c���;', :'.'� . 'apel���,o ��o"_. _prcsi�én�C" �lente a res�dência o�ici�l (�O, G:')' , ..... ,,_ ,,..naves ,�,n'IaJ·,�I;C;".
, "

.

\ ,decreto sobre' a Lei 'de Segurânça 'Costa 'e" Silva_ ao pcdll' que nao. se vêrno pauhst<�,,j'�!i 0uf{{adoso
, " Nacional. Ernbora' não tênhà :havi- iTud�' em' sua boà .fé, �;p()is.á� cÓ-h. 'v_t.Gl:baÚ�o -tle"'./Ire�;uràção' efetuado

I.. _.
, do qu�1quer . manifesta'ção:, 'oÍicia-l . :Mções do� tl'ab3Jhauorei' 'COil'tí:.;..!:· l sob a supervisão de sua espô,m,

I '\ I jI',.,.. -I. I

�� �•.J"" ""l>� (- � �

da lidcranca da. ARENA ,ll xopmião-r"'" _,nuaw",:"p'êssimás". sra. Maria do Carmo Sodl'é.
• ,

...

I' � j J1);w...�� �'1õ <J ,,�;r! �

"," 'domil1ante, incsnl'O' êntre os /" mte· FOI:temente aIJalado pelu aC0:1·
, , ,

' .,J.

gl'antes do partido que fazem: res. Padre Helder expliéa', ao apelaI' tecido, observando o log'o que la·

trições ao decreto-lei' dI) governo l;;ra o' prcsi�ente d'a \ji'epiíblica; que d'ou na ala residencial, on(le' esta-

'0: iJassado, é a de 'que a inicia,tiva da' ,o fÍlianciamento' aos u�ineii·os ')Jer. vanpseus livr'Js, no gabil1�te de

oposição não deverá vingar. ri�m'bu'canos' f'oi concedido, "se;n trabaUlO ,
'nos seus próprios apo-

Segundo se d�ment�" 'para o ma· con't�do êíes 'est�rem quites com sentos particulares e nos a]lO�cll'
. logro contribuem � fato de' o p'l'U- os trabáUladores, con.tr'arfando as· tos de sua filha, o sr. Abl'eu Sollre

jeto ser oriundo da lidenÚiça 'opl).. sim proni�ssá, feitá ao ):ristituto do só tard� da noite retirou·se do lu·

sicionista e a disposição do MD_B 'Açúcar e ,d� 'Aleool". cal.

de, doravante, fazer "obstruçõe:i'
'-.

,I" . I

selctH'as�' ás Ipropo"lições . do. �oyer- ,

'. � I
{ �

,

no.

t 'I.
,(

Pausa para
I 'meditação

" ,

Amaral Peixoto crítica a -!lFrenleU

N,Q ,tQrd�

t!a 'ilha.
q\lcnte 'de, o'ntem foi grande a a·fluêndcl de ba:nhistas _:nas pr�ios,'
e d,o, con,tinentc. En'tre um e olitrQ_ mergul'hO, as gorôt·o,s

,

",desçansovo";' conversando sôbÍ'e coisàs de :vc:rão

o deputado Ernorii do Amaral Peixcto voltou

ontem a se pronunciar contra a Frente Ampla, con

siderando-o um movimento sem autenticidade, fa

lho nos meios que busca para clconçor um objetivo
serio, e que já nasceu maculada pela presença no

sua I ide ranço do sr, Carlos Lacerda,

NCr$ 0,10

Miiiiare$ concluem
que -"m'uilo ,ar,rôc��
gé�a suhversã,Q

Y

Iíamaraí! se
;

\
-

(.-
.

;
'Numa das reuniões havidas en

tre mllitares das três armas que
constituirão o Grupo de Trabalho

.: par�lelo ,

� . Comissão que �vai, revel'
o 06diJo de Vencimentos e Vanta

gens . dQS , Militares,. foi discutida li

t�s'e segunda' a qual "o arrocho 'sa
larial ,demás:i,�do é u�n estÍmulo :t

corrupção e ã subversão".

.........�.... � .

Em círculos autorizanos : do Ita-

marati considerou-se a nec-essidade

de se agir com toda a prudência
diante das notícias relativas à mor

te de' "Che" Guevara na Bolívia,
acrescentando-se que o discurso
preferido por -Fidél Castro, em

Havana, confirm.ando ó episódio P,

as Indicações sôbre o fim do guer
rilheiro devem ser compararias,
sem se eliminar um, aspecto políti
co, qual seja, o -da mútua pon'v.).
niência em' se anunciar agora o de

saparecimento de Guevara,

Embora estejam divididas, no

Itamarati, as 'o'l'Ji�iões quanto à

morte de "CI1e", há algm;s setores

geralmente bem intormados dos

movimentos políticos contíuentals

que apontam notícias relativas ao

desaparecimento anterior do. guer-

qualificado o feito 'de assombroso.

Comunicados emitidos em Lon

dres davam conta ontem de que ()

"Venus IV" transmitia, sin ris de

boa qualidade, depois 'de descer: na

�uperfície do planeta. mcdian te um

dispositivo de retro-foguete.
J

••!

, A nave \"Venus IV': foi lançada
dias antes do "Mar-iner-õ", SU1 si

mílar norte-americana, que; no ,en·

tanto, não tem o oh ietivo de (;(,�f:el'

em Venus ou verificar a cxistên

cía de vida" naquele planct.i, mas

apenas determinar a iutcnsirtarlc

de, sua atm?sfera, o que ahrirá c.i

minho para- futuras descidas con

troladas em sua superf'ície.

Embaixada, ,ámerjeana
�

k
' �, •

..,

�

vai ·reduzir '" "",
" .

o seu:'PQsso�l
'..

'

.:;' ,'1.. I

Um porta-voz do Depai·tiuucnto
de Estado 'n'ort�-im�hcilli�' confiro

J1l0�' Q��té�'/,en� ��shh�g.tOl�,: q�'C ,�
Embaixada, "dos, ,Estados Unido� 11.0

Brasil
,-

esÜ estudarid�' 'á ·po�sib�li.
dáde d� redÍtzi/ o s�u-péssoál, cam:
posto de aproXilmulamente

'

,1.50(l

clementos..' .i _

A fonte acrescentou que o estu
do foi iniciado

'

pelo embiÚxacl'or
John Tutl� e qUe 'até agora não

foi concretizada ' nenhuma medida.

"Qualquer que seja o resultado

do estudo - concluiu - ele não

hnplicará em diIniIluição dos inte·

resses norté-amel'icanos no Bra

sil".

,Sodré c��sjaêra
'findas ' diverg�ncias
com Carvalho Pinte
o govemador Abreu Sodré a.t'il'·

nlOU que considera, '\encerl'ado" n

episodio de sua divergencia ]JubfiC'J.
com o senador, CarvaUío' Pinto a

rcspeito do' probléroa das eleições
diretas.

F1mbol'a não t!:cl'!lla go,stad�, da

resposta daQa pelo senador às suas

cl'itfcas de Aváré, decidiu proviso ..

riamente não agitar ainda mais !l
., 'ti'

])anorama poijtico do, Estado c do

pais, proiOJ;tg'alldo a poiemica com

o ex-governador:
O l)f�f. Carva�o, pfnto, por sua

vez, disse, em Brasíli�, que ,t imo

prensa' ,já :recebeI! os 'esclarecimen
tos necessarios sobre o caso, e que
"está-se fazendo 'uma t�mp,estade
em copo d'água"_
pepois - de relUlir·se com asse.;;·

sores no Palacio do Planalto, o se·

nador paulista' afirnlou ser natu·

ral qne,' dUliallte, a ,elaboração de

um programa lJal'tidario, sejam
amplamente debaÚdas todas .lS

idéias ,uitll'cscl1tadas:

, ,
,

Seus representantes resolveram

arriplíar' os (�b"tes' sôbre o tema. c
elabor-ar" no final, um' documento
expondo amplamente o assuntõ ao

presid�nte da=República.
"',.. ,

f

'0 mesmo "e:rupo se 'prollõe "ailllt 1
. ..' ,

a coJabol:ar com o Govêrno, orgao i-
zando "'��\l campanha de l'jscaÍi..
-zaçãu capaz de apontarvos -corrup
tos' � subvensivós que estã� se
re�rticulando en� dh;ersos setõres
d:l>administl1acaó' pública". "

� ,

,..:>
,

rilheiro, não crendo
-te.

em sua mor-

O PLANETA

I
'

:. /; ARENA quer saber
até onde vai

obslrução do MDB'
/
o lideI' da ARENA na. éâmarà,

sr. El'llalÚ Slltiró, procurou obtcr�
o' levantamento da obstrução que o

lVIDB está fazendo ao projeto 1:\'0-
vel'llamental que aument'� de 400
pal'a 600 milhões de cruzciro� n�

\'OS o Fundo de Reserva d�stinado
a cobrir dJespesas inadhiv,eis do'

Executivo.

Ós dois encontros que ele mano

teve com o sr. Mario Co,/as.' não
prod"tlziram, entretanto, os resulta
dos que ,esperava. Os oposicionis
tas ficaram de estudar o problelll&"
mas ,a maioria da bancada lJarece

dislJOsta a manteI; a obstrução.
O MDB anunciou, no fim da se·

mana passada, que ida dificultar a

,alJrOvacão de IJI'ojetos de interesse
�

I f.'

elo governo COmo l'epresalia ilt0ntra
a parcialidade da Mesa d� Câmara,
que estaria ,a,tuando. con:�o' orgão
da ARENA, e contra ',a manobra

elos dirigentes' do partido oficial,
que negaram numero llara Ia apre
ciação da lei sobre inquiHllato.

J
.. '

li 'Festival da

caJlção ,popular ,

·co,mê'çil.'hoje no ·i:jO

Ame�icano 'paga mas

quer redtÍção do q'ue
deve ao IHR'A

Venus, "O - Planeta Nevoento", é

depois da Lua o corpo celeste que

mais' se aproxima da. Terra. Gira
em torno "do Sol a uma dlstancla

media de 108 milhões de quilomr
tros, e os seus movimentos ocaslo

nam aproximações cíclicas da 'rer·

ra de até 42 milhões de quilóme
tros.

,
,I'

'.

l I
I '

'\ '

Com a aprése'ntação das 23 mú-

siêás :nàcl�náis semt-tínàlísfas, prc

c�dida,s :pila' execucão do hino (lo
,

�d:U�Ú:.rso e :d�s trê�.! n;úsi��s� ;
_ve:l.

cedoras do ano' passado, -será aher-
I' �. • {

to ofici�lmente às 21 horas de hoje
n�' GtÍanàbara o 'n 'Festival "I;-itel'.

(d n�'cionál. da' Cat1ç'ão Popular., 'qll�
tcrinin.àr;i, dia 29, c'oIn a escolha
d'a ,vencedora entre- 33 músicas

" 1'" ), , �
•• I

,.
- allresentaQ.as pelos p'HSCS" partICl' '

"""', "f)"a'n'ite',:I' \ "",. ;,:"
'. "

'L $1. , ...... J.
....

, )...... �''r ....

f."-_l-. f� . ..'12
� .... ......:.1 '-;-.. �;

"\<oó � ,....

;-"P.�:r:' 'ou'b:o lado, cerCado (le gran

.
de ,:ex.Pç()tati��, 'se,rão, �séoJhi.das:<;;1,
'badó próximo as cil1c'o músié;i:;

venc�doras 'do Festival d'l M'úsió
Pop'uÍair B�sileil'a qué a Televi�ãn
Rec�rd,' de São' !'aulo, re�lJiia.

" '
" v-,

O norte-americano Stanley Lig,
proprietário de 645 mil hectares de

terras em Goiás e Mato «rosso e

acusàdo de sonegar ímpostçs '10,

IBRA. e ao INDA no valor de 13'í

mil Cruzeiros novos, compareceu' �

:s�cção de cadastro daqúele, Ól'�?in

para tentar legalizar a sitllaçã!l de

S111 s terras.
'

.

Declarou que dehou !�f' '11'''1;'11'

cJ"}er,,'os �Ol',�'nll:lál'�(;<;" que 111C fl�ra1� ,

, A __ ,,-ii,. "' .rl'l;" ""Li'�, ,:{<;\.;'
... (!.1;1i�1{}g.ues"..p�lff'--�Ohl&o-'--tHlT �;(h""f(\" -

r-ã,lóé "muito com]Jlicado�".
.

'. O sr. Stanley Lig' djss:; O;lC "C

não t:;onse!!'llir redução de pelo 111'"

nos 25 lnil dólares, na dív;(bt, n"'�·

f�l'e abandonar �s tcrras. por clln

side_ntr sua exploracão, nas' 'ltWlis

condiçõcs, antieconômicas.

, Do ponto de vista astronomico,
Venus é o irmão gémeo da TCIT I,

Praticamente as mesmas dlmcn

sõe�, \gravidadc selllclhantq, m()nla·

lIhas e :t'll1fls{Cl'a elensa. lH�s com

'os rccursos atuais. bto' é tndo que

slb�lI)O,s. �.

�.." ;lsf� �;� ���)���:r:, \l"t�� Jr'

As tentativas de !'p '��·tin)�ir ,,'pl.l·
·neta são feitas nas não Illllit'tl lrc·

quciltes ocasiõcs elll quc se 'l.hrc �
, ,

"jáncla de tir() para VetlllS", ex

prc;;são com que os cicntistas [k·

Sig'lUllI seus períodos �Ie ail�(I:xi)1la.
ção favoJ'av�is.

/., Incêndio nos

ICampos tlisios
deix� Sodré abatido-

O lH'Í111eil'o aparelho eosmico

que tentou aproximar·se de Vcn:t:s
foi o Pioneiro·5, 'lançado pelos 1111](:

ricanos em, 1960. O satelitc, pcrdeu·
sc ,n,o espaço, mas alües disso for

nt:;ceu importantes dados sübre ,as
condições reinantes entre a Terra e

.a orbita de Venus ..

,RUSêIAJNAO TEl\1 PRESSA
O p)'esidcntc d3, l\cadcmia 'de

Ciencias da URSS, J\'Istislav j{d.
dysh, dcelaÍ'ou que os cientistas so

vieticos não têm �pressa de clleg:u
,

á Lua, pois "há ainda muito!s pro.
.

blemas a serem, rcsolvidos" an tes

que se tente um pouso 'no satelitc.
Acrescentou a seguir: "O impor
tante 'é ir na dh'cç\ão certa, l11a's

cheg'aremos a planctas como J\'I'tr.

te e Vemls ainda nesta geração".

o gOvernador Ivo Silveira 'e "sua' comitiva tiveram que embo.rcor numa balsa para transpor um lago, ontc�
,

de chcgl:lr ao município de CO'mpos Novos, onde o Chefe do Exctutivo inàY9l,'rO" vários obras de HH!

administrosiUl
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\ Fi.cou definitivamente se-
.

0'-' no,vo ,,:,partido " �ocialista ... ' ia:lhii;·c.ontra;, os,',marxistas e /
1ada a' rlívísão- do ,soci�lis- declii:l:Olfs�' n,tà.hdst�, .'que >é'., ' 1;!hhé'in, fiâ':��ta:de de' no��o ------. - -': --."---- --- -- --- - _,- --' o' "_- - - , ,.-----'''-,,- ..

mo cíleno com.. a,;:wllsti'tui- . o' melhor,: 'm�todo d,e inter' ',pfQgtll:nlll-: .
É' 'cedo 'p:ira di.

(;ão do nü�é. Pa;;ii(�o . .so�ia'- pret_�ÍÍ!o ,'da' realidade" .con: '" z(f� :S�:;vciié.efeinos. m�s es-

list., P'opnlat, -em opõsíção". teínporanea. -

,. :' ·fa1nos-:Dl'ó�T�rJindo"'.
�o Partido Sochlista. do Ch�'

I .
.'

,

le. . \.1, Déc1arações1dc'Frci.· '-
I �Ent�e,'(\s p!(\bkfuV,E' nolítl

. Ao tt;;n.n�o :ds (!.sr,e�'Í.hlcia 'o, presrdenl�', dó C�e, E· tol tiúéí-�egunrlc 'e C;1Tf'1'"
r�ne"dHWBl.j.,.,1;:liêsl'dias, fohHej. 'dU!ird� Frei�, eh�rcritã 1"érlos pqi\dénh;:- Ó "Tlmf'é, o prc-.:
tQ' S\=iCfGiíj,i'iõ:gi.(rlll (1;) .novo problemàs poliLi,cos, e eco- �úi;' te' 'f:rf:l',oifl'flHa. figu- O oclorrnecido e.ngenho espocicl "Survcycr-S",

. _-,n'tid'Cl ,10 ..p�
. so';: , ,Oscar' aomícós (juàndo, seü', govêr-"

'

'lis' $vc1'gEnciQf' ídr-olo- .

que pousou suovernent., ,10 Lua, no mês passado e

·t1ulÍ�[� fjUe o,·itit'{':l�(ltáf!.oo ?�;"se ,�Ptoilliíâ. di p-te�ade.:: ':._,.. ,
.. i:�o::�aÍ'ti;io ;ng.nll)�l��i�"

'.

frorlsrh;tld 'fhformoções cientificos entes de "enirf1r'
'lei.'iI €ii!, Céntra1 UnlG!t- rlé w'!.s,· maütem- S�11( otimismo Çfi�taó;,.:�e �úv(,.1'1l1) dJv,d�,

T:.��a,��dot� ,\(;UT),
,

soíJh�:'o' fittui:o ',da. ·Jfevol'ú- 'Ui" tm-ii�," ô�' f;hamiulos <'ofi,
mIm perícdo de h ibernocõo d'e! iila.is de dUGS serno-

.

O 'ilOVO partido �erã dois ,'çãó :Ubêtdade""i1:dc�da: eU'" ',c4irnta$1!,- que seguem as .
'nos, :c:f�-rante',b ciclo d'ÇJ: '�oite-ILlnar; vol�oLl c'J vida oI i

1;> !L • 4.) ;;. � \.. r-, ,···,·t I ,,'�' .- ,1 r,

kj,.nadoR'fi�' (Mm IlmpijetiJ é sell Pà.fs'·següI1dó' ê!'içÍ'evé no: iDride�s,'dóutli.nas eonnô- , .vo

'z.omã� ClialhúJo); Íli:Q6o§,'éx :

joriiài '.,"Í'he" Néw,:tork Ti·'· úrlca�'�'i'sociail§ d.� Fre], f' os "A nove cosmica está de
'C�i!§oo�d\)l �a�do>$ociai:i5- toes" o i��b:,especiai Bat joveh�,di ebídnada:'''IVÍaÜa''. '

. ,.' '. "

nOV::J, errlitiiido sinui.s

{E; ,@ "e�loo ai;v��ado,g. '
'

-

üarJ;Í çopÍ,éJ'-:,'" '.':' ':, .' �� :t��:, f.lll polídeá i.ll: - bons e,'forl'e's": infon:nou Tom Hoves, d_i.retor de ope

,
�

O. pa��idó �(l'&�li,§�� .:<ofi : c"�ou :müit9,pt��ta;:;}.��'. ��!l:'�;�,�?, �s,j7êzes. liifícéi!'1 " f(fÇÕ�S de ,noves espaciais (do I Lcborctório -íe Prcpul-
cal� fica, ççi1:hA senádores , se.Frei bà eI_lt�eVista:.,,)E�a; d,�,'_4���mgbir das do's c,oÍtln . "inn n J,nhD de PasGlden€l.

'

8 'J depuiado:" I

.

mói 'allidà'�ã'luMãáe dà: tia:. �tâS".". .

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

p�í oflf'ds pâro o Rio, óntf7 no dia lê
Iió Góldcl1 IZlJonn do CopricôbonÍl ro'

. J

Ldcc, h:_'�ptC!1.N"!tará SOhfó Cotàdna !'id

Bailo g.f.dnCb do IhdsiL

- x x x x _

_ x
f

X x x -

J

A� Suécia anLincio�á esta',semati.a os nornn dos
Prêmios NObel. de --literq�Urd'. e

.

Medjcj;'\�i cnqulinlo
a Noruega decidirq�no' fim dQ mês, por sLja VCZ, n

Pr�rnio da. Paz, pa�a 196?, .�(1teciPdndo�se . em pou-

cos dias aos de' F';�ica e Qu�mitQ,
OS7H�. ',rneMbros,dd ·�,coàer-;1io· S.tlcC"1 éíe Ldros ,-'-.-lmllrlUO sendO ctssuni'o ",(,I �\),

.

,võo' re�r;,iri,sc 'quÍl11d-feira próxlfl1a no VGrtu. ;)r",dio ciédocle o casamento- de Heloisa Hoes
,

b I' I 'j'd' . F \ chel e J,:di'o Cesar G"vl"ca1vps rpoll'za-'
'_ ••cq. o�a, oco;� �. �Orne[CfG por�. votar 0;'t['2 l!i" e sé-, � , �, -

.

rico de candid�t4 ao phirdi6 de LíJerqfu,,:c:> ct;tre os \' da .:10 f;�timo sábodol no' sin,gelo f�e
quois figu!br�,1'0 :brgcfI!i.ho Jorgf' Lu.!s [Jorges, o guo-

la do Di�ino Espírito Sar)to, H�Ioiscr U,'

,1..emdlttco 'Mig'Lic·l. Ahgei AstLn iri�, 6 úbano f.!cjo seu um I'indo 'vestido
•

ccnfeccionodo

Ccitpeh,tier·,e' 'o �8i) no pablo Neruda'.:.-· pelo �cstureiro Lenzi, em _Sch�nh,mg

En�, ge'tol;; o'i ODSMv�doie�<'�$'i'irinof�rCrjt'" o' 1118. Dó, ___linho clássico te,ndo peCjuenos

miO s,e·FÓ êortcedidd'; ci 1JIIl esc'f-l{.-,,' {eúrop8u,-, flil f'O (,' n1CJng�Js, j'robGlhadas o pedramJs -,-

quois,.,ri@ur(J(Y) t16r-nes (,l�,;fiàr;:cê:�""Ándré Mçl.if(lli� e P<";'I"ício do Silva Grillo e HelolsCI H(:I.-::-

qUC1t-rO�,íhgieseSi. fAugh Alújeil/"R�bff'.t' 'Grnvds,
--

Gro- na Hocschl Xovier, no corl'cJO forOl','
, \.

"
.

I

han Gr:êêne'é La:wrense'DuITeI1,
"

os lindas '''del'noiselles c1'hc)H�eur",

j
'OutroS, �andidoto.:> seriam 'o ffom:ês' Samuel J�e- I Il';i��*�J modêlc-s Itombém em Sch::m ..

. c�ett :_:_. trdtur-çJi dó I r1andd, o' 'jQPoÍlê!l tkó Mishil1,l;1
. 1ung,

..-

{) s�negdrês. Leopoldo Sedar Senghorj o ';'�dion; SGíV�
ràlli_:Ekidhbkil'shmCí;' c, oS italiõl1:Js, R'iccado Rachelli

e Áibé.rt:o \ Moravlo, . I'
-

"
.

SATELJTE DOS "EUA
VOLTA A rUN'CIONAR

.

'

l\'Ii n0rl1(J sçLi predecessor ,o :<Sur.veyor-l", "cju,; \
"

i-m1Tbf.iil' sOJ_:r[,f'ViVCLi :dO lor,go ,e sJm�rh�nté f�igicb
.. fl8�fc;r:i�')lOti.jr;1() !t';'nar,' em que as 'tempC"(otl.ii-os võo

(JI'f. J 1)0 fJrniJ<; LC'nl ígrados 'obaixo de zerc' o heve
. , '�

-,;.

respOndf't.i (ins sinois de radio ehviados da Terra.
o

"
•

-J"
,.

O "Si ií\ipynt 51i, vai reiniciór: b ',trab;'hc' f:lt.JgrG,

'(

ficn p rlivFTsns Oi itrns experiÂncia.s.

,

�
,

A URSS loriçou,um ilnv� �Ciiélit'G artifíciol ·eh
T�rra "da se�j'a uCósr;:;.os":·'O' CP#fn:q� lú2" ,onul"['í;-,;i
a agencia Tass: 'O nCosmos 1 �2i', . p'rovido d umo

eh,issO!a :de, radio ;:Ó� 1.9,99;5: ni,egoheriz/ destitlc-O:e

a pros$eguir nós, invci;{igóções espaciais, cujo prngro
,
mo foi anuhciado pe1r, Tass eriF�nr(1) de 196'l

'-'----- ----- ,- __ o

)

Terça"feiro -foram vistos, olmo-

ç .nclp, no Querêncio Palace, os senho·

réCS +félio ,Agustinelli e FJ6vio 'Meirel

les, nom�s ele destaque 110 Grande rem
prr;:eri::Jimento, "Gravatal' Mateis Clu

be'�.
- x x . x

_",..-. . ..,_.-. .........� ..............._�:.--.-� ... .-_�_.::.*�t�_.;.���l��;_ ...··�·...:.;...'--"'---'--'----'-'"'--. --,�
.'

1 _"
.... - •

t.' -,�,! ,.". '\ ,

�'I-'-

,.-/

, "

SU*c,,�,_�1i.M�tA
PBEMIOS NOB.ÊI.

_
I. ,.. �

Abres; ,M, qulnld-;f'�ir,a, a', _çornf;�êí(l NoLH,1 (lo

Ir'lsHfJ'to Ccirolfna' Có�ú!guirá ur'ha ..définiçõo sobre c

Prerh"i61'de Medicir.ia. ;�!

Fohtes., bem -informodàS ·.cohsídefam qUi:'! será

conc&dj'�Jô premi�' rios' autores' teóricos: cujo obro 1'0-
l.- .i.' .,'t1 ;'. ,,' "

" .... - ';
.

�

hha de.[;,(_dd.o._ Uma irbpressãô pratica' em seus respec-

tiv,os'�d'�p;s .durÇlÁt-e o' �n·o'���$�qo<, .:
�

"

..
,. '..., ,-_- �."', l._........ ..... �. - I

, Além de J,Ori-as-Solf',' 0'nb'r.te�9rYlericono que d?;s
, .. ' �, .

._
',' .'

colJríu a·, vacino· c6n'Fra ' à" pol i,o�iéiife, os' pe'ritos a

" creÍ(J.it�,ri1:,·q,dç· os:,�·�dr:1d'i�dGh;S s:e;õ�, ·s� letropados eni r<2
, ,..' \- �Y ,�,j. t '. , ,�, '

•

os q(,;e�.. ê-tétL'Ío-tâ�'· cleSd0l?-€rtos b'C:ísi'ca� 'parti: o ChG:I-O
i' v'" ,- \ .", ••,"

" '
....". ".

do' cod'ig0 ger.etic,Q.; ':. \':: _-' -- .
:

.

���$s'i sentido, norte:-Qme�ka�os' e ingleses con

tribuírom fundamentalmente paLO 'ampliar ós-. ho.n

zonti?';; sôbre OS enfermidades hereditorias, ob.ri,�:-Jo

Ci poS:sibilicldde dé exterminá-Ias n�ma famílià' �� in

r11<:Qndo inclusive perspectivas; de ,construção artifi-,

ciol sLiper.hornéhs 110 futuro, segundo os aterradorc:"

rre<;seiltime-htos de Aldous Huxley. "

,

(Sutro:; campos submetidos à atenção dós mem

b�o>; do it1stih�io seriam o Clesenvolvimento e utiliza

Çá0 <!d� pílulo;:; anticonce�cion:lis-, destinadQs a dimi

ilU['F (j t(jxct de nataiidcíde no mundo enfrentando as

sim um dos rflf.iinrp,,; jJfiJblemas conteri1porâneos.

FEBRAG�N.S e {

MATÊ·RIAL DE COR�tIÍÚÇÕES

Rua Côitselhéiro Mafra

Em 16 de setembro próximo pos

! sado em nossa cidade fOi fundado a

".AssociaçãO dos 'Funcionários Ina';:

vcs do Muni.cípio de Florianópo!is/, ten
cio como presidente o sr. Joõo t�·h\ e

go ntes Pires .

- x· x x :x-

.,

�
J

.... ' ·.t (

1

\

o Livro de Miro Morais A"·Co-.
roo nO Reino dos Possibjiidades', q'.Je

será lar,cado pela Eelitôro Leiturq ciCl

Rio, em -�ossa cidade no próxin�o n\ê,,;
, será ,Iernçado' com coquetel nos' soii1ir::s

do Querência Palace Hotel,
I

7. IT R Y I\JACHADO

_,_ � x x x -_

(

ttLI UFi cutêntico "Corcin", o

lillelo vestido que a elegante· sro. �)il-

VI(J co S1JvC1 Comelli, sábado usou :ir,

[nnt or do Sontocotor ino 'Country c.uiJ
/\ pcruco IÓura 'fci oclquirida no mais

fm-l'ioso cal)2'leiro em Poris.
" I,

(10 ,

- x x x x ---

Rio: No Centro de Convençôo de

H:tel Gíória está se realizando o 'I ia,

COngresso Nocional de 'I'ronspor+es
MorítimCJ e Cons;t:rução NQ\�o[".

-- x x x x ---

Sexto-feira, na bonita resic!er�ci()

,elo casal Hélio (Regina) Abreu reo:i-

za:--se-á elegante jantar
.

be:leficer:k

E.m favor do .Asile Cachoeiro do 80'11

Jesus.

--·x x x x-'-

Poro participar- de' I-,ma grcindc-
prcmoçõo' do IVorig em Pari's, deixc/ o
Ri::J ainela e�tá semana e .. viaja pCil'U

cidade luz, o casal José -Rocolpho (Llj
cio) Câmara

_'x x x x-;--

\
Num grupo de amigos no C0L:rt

Itry Club, Nelson Teixeira Nunes co-

mentava seu re'cente fim-de-semcíé:'

em Itojaí, quando foi hóspede
-

de.:'
cônsul e consulesa Cordobó.

-- x x x x

Para dançar' o 3a, valso no "Boi

le I3ronco do Brasil", o se 'realizar di,:]

2g próximo no ·"Golden f-(oon" d,) CCI

pocobanCl Pol9ce, vitlja por::! o Rio n8,

próximo semana, o· discutluo Ivc S!I

veira Filh_?
,.

x -�-'

\
\

Idcrmou-nos o jo��'olista hla.Z8

1'01', que no próximo sema'ic ;) tabu-

1050 Pianista "Soc,hasl/, !la flBalóio"
"-

boate Co r,'lundo elegante do Ríc\ 0--

contcceró noite· errl

cCiwid;ldos espec ia is .

, black--tiAIl com

,- -�- -- � - -- - � �

,,', ::"'::'1 �, _.> '-2:?��,-�"
-- x x x �x -

,

Já está com seu avião próprio, o

Drretor Presidente da Conceituaclo Fil

,mo Hoepcke, Dr: Francisc� Gri:lo,

- X IX x -x

Em r�cente noite de

dode de Itoiaí foi beleza
goia na ci

e eleg'ôncio
(LUCI) Ra-cOr)'len tlodo

mos ..

Ceosara sra.

x· x x _

Os mÇJrovilhosos tecidos que des

filaram sábado no Pciineira'5.-
,

co ncv.:J

coleção Ba[lgu, são Os j ustõesí c"ep:r
dos e telas, que já estão o vendo ccrn

,exclusividade nos lojas Per'namb· ,_,,-

nas.

, as

,

Pensõmc'nto ,�o dio: -Troto bem
", \ _

pessoas (fli�ndô ·esti.veres sytiindo,
-

,

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

.--:----�------'---�- ._�-
,l

Casa Branca Vê Progresso no Vietnã'
viam eonseguido progressos

cortsieJeráveis nó plano mi·

litáJ:-" no Vietnã, iúâs que' a

administração
.

não os reve

la â opiníã.o pública, a f�.
de os explorar com objeti··
VOS Iljoliticos na campanha
eleitoral do l?rõx:imo ano.

De sua pude, Romney exter

noU opinião oposta, flfuman
do que a sitúação 110 Viet·'

nã é ...-Ílluito pio!' d o que di"

-a .administraçã(l,

o líder da maioria no Se·

nado, o- democrata lVlike

M:msfield, fafanda em Mon·

A' Casa Branea reiterou

'que foram cOllseg'uidos pro

gi'cssos no eonflito vietriami

M e que a administração
'mantém informado o povo

norte-umericano acêrea de

todas ',as circul1stâll�"S' da
guerra, favoráveis ou des

favoráveis.
George Christian, porta

voz do·' presidente .Toimson,
fêz essa afirmativa em re:o;·

posta às acusações formula·

'das através da, televisão, por
dois possíveis candidatos à

I'resldencia:. o governador
<tri Galifôrnia, Roúa1d Rea

l-('áu, c o g'ovel'lla.dül: do Mi·

cIug'lUl. George Ronmcy.
R,�agal1 dedal'a que se ha-

Advertência d.e
MiJw Mansfield

tana, declarou que hãu "e

deveria encarar com lc\'ian;.
dàde a possibilidade. de uma

guerra ,aberta com li China
comunista, "já qúe os aviões

norre americanos estão

,bombardeando objet.ivos si.-
"1 I· .

túados à. 30 segúndos de

vôo da. frolltéira c1linesa".

Denuncia de Fulbright (

William Fd:lbtigbt, presi..
,dente da Comissão de Rela
ções Eiteriol'"es do Sellildo

depIa,rou que o secretário
de Estado Dellll Rusk está

desen:volvendo unla campa
uM "maéartista" contra "a

quêfes que se atrevem a se

opor ii guerra no Vietnã.

J

(

)
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Acompanhado,
dos demais pcdêrcs respec
tivamente deputad-o AUJ'Cil
VidaI .Rarnus e desernbarga
dor Belisário Rl:�J11oS da

Costa, secretários (;�{" Est,..

dos, presidente, e )
diretores,

!
da, Centrais Elétzicas (h:
'Santa Catarina, S. A., pre
feito e vereadores de C,aJ.'n.

"Dividido a honra com os

, ,': üperi'tl'jos"
ciparem da grandeza de San rar e crescer". Depois1)OS' Novos e outrus municio

pios vizinhos, '0 sr. Ivo Sil
veira esteve, sáha'do último
em Santa Cruz- para

.

ínau

gurar a usina 'hidroelétrtca

que tem o seu nome e 00-

ja obra vem garantir o for

necímento enereéüco de vas
••_' i,.":':I

,

ta regrao,

Falando na, ;:;o�hlÜla(k
tnaugura! que realizou-se

por :)olt.a das 11 horas, o

governador Ivo SU, eira d,('·

clanou que a "usinaera mar

co \le-' p_fog;l'e:�sG, ','\ssinal:!n-
:do '(l, .e�fôrç�· da po])ulaç\\o
'da vasta: 'regi,ão, compensa,
lll:) pelo' trabalh» do Govêr

.: 'Ó.»

, t t Catarina". Elogiou o Go

:. erno Pe'denfl,' "de cuja' par
ticí't1ação dependeu, cm

grande parte, esta realiza

cão':' e reteriu-se ao (�eputa-·-'f' ,L • • J � , ri :t.

elo Osni Regís, C0l110 um dos.
,

' .. r
r '!"

que "na Câmara Federal,
í'êz da 'sua- V07; o .éco das as

piraçi;)es daquela região"
Ao mençionar o' nome 'do

ex-deputado j�uguSio Brezo

la, .fOi vlvarnente aplaudido
e reportou-se ao trabalho
dêssc parlamental' que des
de 1956 vil,,':n lutando para

que a usina de Santa éru��
( . , �

Iôsse uma realidade". Emc-
clonado éii;;nie da placa
"Usina Governador Ivo SiI·,

, ' I
. veíra", ao agradecer' a, ho-

menagem f�� questão (�e �ti-,
vidí-Ia I entre todos os seus'

" ., "

colaberadores, "inclusive os

operários, 'de cujos braços
nasceu a rôrca rea-lizadora
desta obra".

� . ,

no".',
,

Referín-se aos 'investimen
tos, que somaram maís ':k
um bilhão rle· cl'!li�it'os ve.)
lhos, sessenta por cento ti os

quais no seu IwrlGdo admi

uístrativo, "mas assegurou
que' o Governo eSÍ'aH' satir

feito, pois' "planta�a uif/lns,
trumento .válídõ pax'u' o de

senvolvímento, 'dul'llin{e' tan
tos -anos _- perseg�lid�' p01'

, Campos' Novos y outros mu-
. ,- -'u'',I1lClplOS, 'HVl O,S ,101' 'parti-

OFEREÇ E PARA ArM�DJ�T�S
,

\ I',
'

-

VESTIDOS, BLUSAS DE JERSEY, ETC '

MODElO� E pADRÕES, fi,X�UJSI�tlS "

m. :93-9418 SÃQ P�UlO
.

I -, ,

R. M A R I A M A R (OHN A; 426 . B R A S
" i SÃO'PAULO

' i,:' .�

Solenid�de

8) Ao, portador"
,e Correcão

------.

"

m'onet'ária pré-fixada
ê Maior rend'a "

e MáXima qarantla
• �iquiâe:s 'imediata

,
'

Recepcionado" PQJ' direl;'}:'
r I '. i '

res da CELESC, o governa-
dor foi convidado pelo - pre
sidente dessa emprêsa,« 'dIl.-

, I '

Júlio Zadrozny a inaugurar
�i obra. Em breves palavras,
o sr. Zadrozny �lisse que já
estava 'acostumado a soleni
dades semelhantes, 'pois' �

o

sr, Ivo Silveira "tem sido
,um Govêrno tão dil1â:p,nbo.
qúanfo o, exige ,o progres�o
de Sánta Catarina. ,IJisse
que, a usina governador :'1vo
&ilveira" atena-�l1á, não. só I

�� Campos Novos, como mIn·.!!.

bém .outros municípiOS llo

Planalto Senano 'e Vale' rlo
Rio do Peixe. Fazeml'o uso,

C!tESA S. A. � Crédito,' Final1cia'mento e
! "

,

Distribuição:

Q,�
.

, I '

'

"

��E .�' DISTfi'BUIDO� DE W\lOR-E�
'-��-i--

\ .' '{

->.

�LORlá1-jQI?'()J1S,: �G!,gti9 J,gqusli.ne, loja 3
.'J'

,l .�
Motri� Ri� GS: �!.!(I do \.íl\IM,46\- Te'. 51-18.30 �,L;

Filia,is: BrasHia, S. �auio, P.-AleGre, B. Horilonte. Salv"dor, Cunllba. Vitóriâ,' Hs:::7e.

_"�""����--""'--=_'-"""'1-',-,
m_..... ����=.rrIC!:,jt,�,-m:;��..,�"sr�tl' ....�"'.,...... �,>-"'�, ,

,

ii
,

\
=-=-'--'==-"O.:.=-:-,;:;-==-_

!��-'
"'.:é=-=-=--;=,co==

igUalmente, -da palavra, -' () ,

prefeito, Dijandir Delpasqua
i'i?, de Campos' Noves; áfir
mou que a, oora l)l'ollicia
rá ao' povo do mU!ilI��p}O
"condições de vic\a, e (ie','pro
gresso compativeis COm, o

seu pere�e desejo de 'melllO:

PP;,ffER,fPJCIA
Df AlOR-TE ,

j� SUl:!

,'"

, Êste é O· Sex�o Edifíciô\,qq� estamos construindo em 2 anos.

'Nós o' charriarpos de A SOLUÇA0; por:que tem apartamentos moder�os' e
, �

,_.-

i

funcionais,
.

está localizado no melhor ponto da Felipe Slchmidt,. esquina
com, Pa�re Roma'" (bem· no'-centro da cidade) e as co�dições, são. as-me,;"
lb,ores pos�í:vei&" I

,-".

IMOBILIARIA A. GONZAGA'"
ícarteira Ni 1.609 do CRCI-'III:�egiã0

. ,,' I

DEODORO, 11 ,.. FONE' 3450 - FLORIANOrOLIS, .. se.
"

• I' ,lft, h .

,",._
�

-�
. :'.:�,�,

uma demorada visita às ins

talações' da hidroelétricã, a

comitiva diriglu-se para a

barragem, onde foi servido I

um chunrasco, otereóíuo :pe.
la firma 'c�ntraü':nte do em-

� ,�. -

preendírnento.

Presença do' Povn,

Durante o ágape, v'úri6s o'

radores se fizeram ouvir,
dentre êles / o engenheiro
Henrique Kotzlan Pilho, di
retor cda firma .' Cnmpnnhia
Catarinense de Construçü«
Civis Ltda. ri'r. Úib Chereru,
Secretário/da Casa, Civil, dr.
Wilmar Ballanhol;' (Uretor
financeiro 'da C}<}LESC,' Jota
Gonçalves, ex-líder do Gp·
vêrno '��l Assembléia Leg'is-,
Iativa e, o governador 'Ivo
Silveira, além do prefeito
de ,�mpos Novos cuja par
'te prlncipllJ d� '�eu .

discur
so ,já Ilos referimo_.s acima.

Notou-se,' além da presen

ça: de autoÍidadüS, a partíci
pação de, enorme'massa po-

I ,

pular, que aplaudiu os" ora-
dores e iúánifestó�l ao go
vernador' 1';0 Sii�eim a sua

�legria_ Num dós. trecho� do

"seu segundo -pronuncíamen.
to, '-O' governador .

referíu-sc
ao fato como. sendo· "o '

seu

L '

A�pscto da Barragem do Usina "ivo

saberia governar sem .a pre

sença -do povo". ',� '_"

(A Obra ".�

,--- <{--- _.,

Juniors de 'Tubarão Comémora Lo'
.

- ........ "
-,

, Aniversário
'

(Do C01'1'espondentc
JABES qARCV\)

�LIRA TENIS

" COll japtar festivo, 110 Clu
be 29 dé' Junho; a( Cã.mao
Júnior de Tubarão comemo·

rou, sába(\o lÍ-1tful?' st:t\t l.�
aniversário de fU�1(lação,
cujd acontecimento contou

. dOl�' á pr'�senç� elas al!Jori
dadoS loca�s, do vice·I�l'esi.
dtmt� da Çâmara Júnior N'�

, cio'na;I, de representantes
dós Capítulos de Criciúma f

,
. !:au�o �iiller, iícoWpa:nh�.
dos de suas exmas. esposas,
além de representantes da

impre!lSa cspec-táll�lCnte con

vidados.
. , .

. ,

A sessão festiva fõi aber

ia, às 20 1101'aS, pelo pl'esi
deÍ";,te' da mtidacle anlVCl'\,i:l
riil�1yt�, ,s\:. Edson Wl)stph;cl;,
que disse' dos

\

Pf01JÓsitos da

Câmara Júirlor, "ai quál pr:)
cura dentro das súas' reias
pQssipllidades atingll' o 'pon·

. tO\ aU!) a que ,se propôs, a

t:(:av:t:'S dos milhares de com,
i'" _t" # /' I

panhe:Ü$'os em 90 países"_
"AmPi�ândo fronteiras. (k
amizades - prosseguiu o

ptesideIÍt� Westpflal, i'rpr'o
xiníá 'os. homens: i' incutinda
"." ,," (

espírito de livTe inieia'tiva"
f09lla líderes desenvolven
do/ ,a ,capacidade iildhiJlw.!.!,
dá à sociedade 'uma contr;,
lníiç-ão �e ai{a iml'�l:tân("a

r'" "iilénnlbiinló 'a''t'à'(la \un (1.�,

'�Hi�;ttlit{t� s:e1:Ís membros alg'u1ll3 tarc,

fa, fornece a oportmlidade
i:le tor�á-lo útil, acredit�ndtJ
e� I Deus ê' le,'ando-o

.

em,

. \
busca fle� um' grãnde dc,ti-

n(?;,. Encerrando SlJa- OI·a·

ção, diSse: "Queremos que o

.
Capít.ulo de. Tub�rão viva

eternamente, f,orulando lí

deres, ?ferecetido experiên
das, eSlJecializando homens
e servindo a coletividade".
Em seglúda, ,o presidente

Edson Westphal am'tnciou o

lngl'és�? 'In1\ ellttq�qe dos j Cl�
vens,Mário Sim,<:>n LlTp,Opr
�Oliald Carval�lo CalHaI, Jo·

se'�é?ya�i Lima e Neh{Ol�
Campos que,

. a]Jós o jura-_
mentI) lirotocolar, forân,l

"empljlpa�os" sob caloro7i1
sa\va de palma!) fIo,<; co)nen·

sais.
Saudou ,o.s <novos compil-

11heiros dó' C:l�í't.tÍlri,' de Tu·

barão. o. s�:.' Flà'viai1:o, C;el1;Cj,
aos.; q\_tais' 'ulme;joJ:l '{ÕdllS as,

felicidadés.
",� .

. Em,"'noníe dO-ll, )��;vÕ� .iu-
-' ,f.'" oi' ll:�ib,·�-.'(-,'i:�iJJ:;;� .

-�dlUO.!; S,---IJ-li >Iil'_"��;,l::p'l.-s--\ l\

ag-radecimentq;" pela, confjaJ�
ç<\ ,-1eles ·depositi111a, o j(J.

.> vem J\'lái;cio 'Si:.iJon Lapol1i,
dizemlÓ:, a· <lertà altu;'l, qm;
"Ollde .há segurança, ,há eOh
tmulda,de de descnvolvimell
to.'"

j

Q orador seguinte foi o

. sr. Fa,��i Musfapha El- 'lUas

hni, que 'se ,referiu à Câmara
.J.úniOl� internacional, ,qU('
por sinal,' também completa·
�a; n� ?casi�o, \52. ano� de'

existência, nartal1l'l0 fatos
int�re's8antes sôbre o moyi·
mento que\ nasceu em ,Saint

Louis, Missour:i;
dos Unidos, e se

pelo! mundo.

nos ESt:.-l

espa'l�f>'Ii

Também' usanm da 'p:iJn,
yra, apresenta�ld,o, cU1(Wr,i. ,

,mentos pcla grata efemén·
"

'I
- ,'.- I, EiIú-.''i'''�C e, I'a S'1·a.' 'Jl1'd'lth'lBll<lclt'HI�1 e ",

,seu espOS:l nd�fonso Rocha

de�, presidente da 'Câmara
Júnior de Criciúma; gen,
Francisco das Chagas lHe'
lo Soares, em nome ,do IV,
.tary Clube ae lubal';lO; ç t;
nalmente o vice·l.re_sj(lent"
da Câmara Júnior Nacioll.aL
sr. Arquimedes Naspolini,
que ergueu um brinde em

"
1___ .'

I

,homenagepl ao 52.0 aniver-
Sário da t\::âmara Júnior In·

\ ,
,

ternadonal, ao 1.0 da Câma-
ra Júnior de Tub�rão e aos
quatro novos integrantes
desta cidade.

CLUBE.
, , �

A Diretoria do Lira Tênis Clube em sessão realí
\) 1. •

zaGa nO dia 16 do corrente, r€'30Iveu súsr:;e:lder a ad

mi-5são de nhvos sócios durante um pérfodo' de 30,

--

dias, o partir do dota desta licação:
Dr. Mario Lauri élo - Secretário Gera(.

-I

ALUGA·SE

I
,

'

=--=::::..-�-====::-�-�:.-

PAITANENTO
Afuga-se um aporto entO, na 'Vila Pascoal

ruo Podre Roma, 58,
,

\ ,f
, Trotar ,com sr, Antonio Apostslo no 'mesmO lo·

.
,

cal
"

,/
'

�. .
.

. --.�...,__---:
.... --�---.-

.�
�',-

--�I--�----�'-----

TEAT·BO ··ALVA,RO . DE lCARVALHb.
�'{61k,á,5.·J�E ,OUTUBRO AS 21 HORAS

. ,

D(!REIA DA PEÇA 'MULHER ZERO QUILOMETRO'
DE EDGAR G, ALVES - DI REqÃO, DE ADELC10'

COSTA'

, -

e L .. �'�' _ _,./ ;

'�...., '; _ -,\ I'
• '.

" •

)

O Çirc.::l �ingtltlls 'BclrIlur;i; um :dos' rnaiores ele,.,-
. cos circenses 'da�'! AmériÓàs,�:i6 c�rn ',cest6éCodd' ;;:ruõ,

• > "(" •

. ção no Mardcq_nãzinho"ho' Rio( e ,1]0 ipirapue;o er;-,

São Paulo � ulfimarnent� erni,Curitipci�d�onde.P!o
çedE', vai realizar uma curto tgl)1p6�ÇJdo 'em Flofionó'

• ,",. '_ ••
'

. 1 <to. _I

poli's, através da iniciçi't'ivà do :IEmp�êsa ::Je Diversões
.

\ ;,
(.

IVU Janscn,

,roro-se"de um circo de ,:enome mundial, Seuó>

povllnoes de lona imperme-ável q(1e' permitem dor tu!',

ções cem qualquer tempo; �ão b�lí�simos e IUXl1oc;clS
e cm1ta erl( seu faBidos'b eleric� c�m 8,2 artistas :nrt:,

. \ �. \

nacie'iais, 60 atrações, 10 palhaços num "shaw" ci�

cense ele duas hera;; de duração repl:tó de emoçõc;
alegrio e originalidade

Entre suas atrações merecem ,um desta,que espc
CIOI us cuas troupes de trapesistas vOÇldores, ci troL.

,

.
pe a1timõ ce acrobatas, troupe de equilibristas, cor

(JUS malor,as, Percha lumi:loJa ,0 mal6barista Omar
'yulnrona, cm,la elástica trot:pe de ginástico moder

nos, Madame Sàntine e s.eu _grupo de 20 escultu�'ois
gilrs em alto ilusionismo

A parte cômico _çjue te� a di r�ção de fÇlmo�;') To
ny Astilito cOnto com Rirlggo, Casquinha, ChortJto,
Astupido, os exentricos. musicais JonY e Luiz e 00, fc:
lf10S0S a\1:ões dos TVs cariocas e Paulistas, Safaria mi

n!mo e t-<c.línho êsse COm apenas 62 centímetrOs de

olt,ura '

Cinco Ringlins Barnun estreará amanhã e está

sendo armado no Praca do Bohdeira e sua tempero·.

da nestd capital será �de op��as 10 dias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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agOl:a" de esperar maior am
p:ú�o, (la col�tivitlade, ou dos
poderes públicos,'
, '

'Tudo -ind,ica, pois, que as

reprodutoras pa,ssarão .a

repousár, eliquanto os' mui·
tos intcrêsses cruzados em

túnlo da instalaçãn da T,i, I

cm Florianópolis C110'lUt'I'C1l1

�lIluçã!) de continuidade pc
.Ia, concJliação das partes
c,m conflito. A nossa Capi·
tal, poderá., ent�o, reviver o

velho conceito de "cidade

que já teve e hoje não tem",
ou Capital do já teve TV,
Que fará, porém, a, Pre·

feitura, Ul�la vêz de pos�e
qas estações instaladas ,no

,

cocuruto do morro d�l Cm,à
O Prefeito Acácio, S. Thiago,
como se sabe, é Ul11 espiri;
to progressista. A si.m ad

minist.ração cstá revelando
o dinâmico "ace.lerador do

desenvolvimento de FIo

Í-ianõpolis.' Não será dêle

quc lll'Ovenlm qtnlr!ucr cm·'

bll:l'go à nOl"malí,zÍlç10 (i'J
funcionamento

'

das' l'e]ill'ô
dutoms de TV e talvez '. se
possa es:perar dêle, isto sim,
Ullla solução' definitiva pa·

'

n1. 'a cÍ'ise (la, Sociedade
, ,

Anrigos da TV de Florianó
polis.

reprodutoras.
Ocorre, então; que p,ll'e

ce óbvia a muita gente uma

providêncig d2- fr'!'eieltm'",
a fim de que lO Sociedade

_ �os Ami2'os da TV de FIo·

:li�nópolis seja amparada
oficialmente, reconhecendo�
se que já fêz muito com o

sacrifício pessoal de seus

dirigentes e que está agoi'�t
merecendo o com;m:so do

Govêrllo MunicipaL
JM.as se êste não vier, FIo·
rianópolis continuará sendo
a cidade (IUe' já teve".

..,-- ------
.
__ ...._---_ ..
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QUAltTA ,AGINA:

,
'

...

oes

o caráter de transi-

',� I :"""f"º, que �iíc dCl'lej�mos mu:�" I:>ogo,
p;' - '-',I: º '�fç,i� çJquira dcHnitiycmcnt.s as 'co,,,di

çÁ)e:; para, implantar '�S eleições presidenciciis direta;;,

Comunicaçõ'es
'Em rceentes dedar�ç,ões à Impr�nsa, o Minis- Pr�oçupado em córrigir a di,:ersidade das con-

tra d�s Comun;c<lções, , sr. C01'1,05 Furt�do Simos, dições sócio-econômicas existente:' :entre as'divc'rsas

afirmou que até 1,969 o Brasil deverá estar ligado (10 Tegiões, o Govêrno se empe�ha em "criar no 'País
sist�ma mun'dial de comunicacões pOr satélite, atra- uma, adequada jnfra-e�truti:rra de energia, transpo,r-
vé,:-v de um artefató'�a s:r col�cado

,
Eim órbita fixa teS' e comunicações. Quanto a êste último ,pcrt".icu}.ar,

iôbfCí: o Oceano ,AHântico, numa Icin9ih.�de próxima
do llO,,50 litora,.(

1:-0 mesmo tampó, anunciou paro b1'e"e a cone

x.ãO:, ent�e as rêdes es.tadúois e o' sistema nQcional
, d'ê, te'!,é\i01�tln,i,cQc;ies;é)r,Q, e,h-! fQ:�, de,_imlllalJtaçóQ, e, '

&isse que Q transf'orm:1çã\), do De'partamento dos

'COne\a3 e Telégrafos em autarquia é P{)� enql.ianto

�
Ambas os natieias sôu verdadeiramente ilJt�-,

.cssante!i, diante das ,glQVCJ defii::iêl'icias, q�le o no�
so' País aprese.1ta' no 'tt'irreno d,as comunicaçãe's. E'

de se eS'pel'Clr: que sejam atin�idas as metas do Go·
vêmo Federal, no sentido de tomar TealiJade urfi si!!
'tomd !'(!c tekeoml.Hlicacões que permita, de inído,• " J

Q. interligação de fõdas os Capitais de Estado'!; 4;)' de

Territófio,>, tendo com" oosctivo futuro tromro,mal'
. ,

-. .,

&lIlsília elt' 'centr'o nlldonal de t'elecomunic:lç(ícJ '

- .. '-
"

"': '.

� Dld'arrte vár�as décadas, o Brolil desc'Ilvolvcu-
/ '

Se d�siguaJmente por causa de fatôr-es climáticos,
geo9�áÚco;, t'oPfi�táfko's e e<:onômic�s, principal-

. '" 'r

mente devido à suq evolução ec )nômica l):l)leoclCl cn,

ciçtús,:.d{: e'90rta�ão de ,prod�rtos agrícolas.

NOSSA CAPlTAL
OSVALDO MELO

S"',IOTES TAMBEM EM FLORIANOPOLlS
PARA COMEÇAR A ONDA' ')

Esneve um leitor o' seguinte corta, que l�ão sei
se'ia verd0dejra ou apensa uma piada dessas pecu
liares' ao ilhélll,

torna-se' indispen,sóvel um trabalho intenso' 'e ó mé-
(, '

diQ' prazo, a fim de, pela póssibilidad,e de. ligação
entre brasileiros, de vórias 7'cgliies, f!stabeleéer efe
tivo intercâmbio' cultural, comercial e ,entre as in

�,ú�h'ias q�,r., �e'gundo s� espe,r9'� hã,o de se: inst,alat
no País.

'

I'�o cumprimento dêsGe.s o,l.>jetiv\os, 0, Gov&rn�
de, Marechal Costa e, �ih'a vem estimulo,ndo os Go
vêmos; estaduais pClTa a im})lantQ�ão de �suas rêdes

�
:.--'

ou' pata o, elaboração, dei plano nêsse sentido, no

ca�c,' d?s Est,ados 'que ainda não os ,possuem.
,\;

Em Santa Catarina, o" Governador. Ivo 'Silveira
"em promovendo através do Conselho·. Es�qdIJClI de

Telecomunicações - CO�TEL -, um vah�so tra

balho nêsse sentiClo, colocando nosso: Estado entre

o�: que., há múj'to tempo, se preocupam c,om o pro
blema da me!ho.ria das telecoriu.nicaçõo,<;: \

Além disto, acresça-Se o e�fô1'ç� do GO,vêrM
eh S�!1ta Catarilla) 110 inchisão do noSso, EstQd� nQS
O,bra'$ prioritários do (lIMO nacionàl de t;;:lecomu,ni
ça,;ões. Agindo desta forma, em perfr.ito entrosa

ment�, 'com ()- Ga'vêrno 'Federal, ,0 Góve\tnii�-i,)'r Iv,�
Silveira enrcmtfa o ve1'dadeirq, �ami"ho. para () êxi
to administrativo do seu trabalho. O caso dos ccmu

nicações é \-'m valioso exemplo.
J ,

.... �. '\:.�i..•.�;':'!f. •

o QUE OS OUTROS DIZEtJ
JORCNAL DO BRASIL": "Ao perfilhar 'tom-,

bt::m o tese (restabelecirllento das eleições diretas), \
o partido do governo dá prova de sabedoria politico
,e tiíO 80 mvil.l1ento liderado pelos srs, Carlos Lqcer
'da Jusce ino Kubitschek e JoãO Gc,ulort o carater

Ill�nopo' istico· que pretendiam imprimir à reivindi
cacão qUE.' afinal de /contas, hão é nem pode ser de
LI� grupo 'ou de um partido, parque é de toda a na'-
ção'

'

,
"CORREIO DA MANHA": "O S1:. COl'vOIl]0

,Pinto, cOmO preSluentel.1 co cOI\lissão. parhdori.a (da
AREI'�A), sentiu-se à vontade' pÇlra considerar -a ma

;r-iutenção 'cio p'leito indireto. C0mo um, ensejo _paro
a cOI'h,jpçõo dEntro dos quadros atuais, tanto assim
qu'e recusara .o oferecimEnto de' ser' gOvernador de
São flaulo, -Feito pelo gbvemo federal passado. !;s
se' fato, 'aliás, motiyou re�posto do governador
,Abreu Sod��, que, desnecessariômente, apdnhoU;
'nO ar, a carapuca",

"JORNAL., DO COMERCIO": "Ao)' mesmo tem·

po quem' iJroDõe perante a ARENA o retorno' às
eleicões presidenciais diretos é o moderador sr,

Car;'alho Pinto, aue logo encontro plen,o apoio à
suo, prooosição,' Tão surpreendente é a r�vira�olta
que se fico a cismar se a" ARENA está' apenas que
rendo í'épater les bourgecis de I',<\mple Front".

I"

T DO
O MAIS ANTIGO DJÁRIO DE SANTA CATARINA

,,'

DIRETOR: José Matusalém Comeli - GERENTE: Domingos Fernandes de Aquin,o

'PO.LíTICA Sr ATUALIDADE
-

Marcílio Med�iros, f':l1O

DINAMIZAÇÃO DA ARENA
A reumco 00 ARH-4A,

efetuada na noite de têrço-fei
Ia, numa, dos dependências da
Assembleia Legislativc, POUCO
trouxe de nôvo além do preeen
cnirnento dos vegas abertos no

Gabinere Executivo Regional 'e
UJ propc.>ição do Vice-Governo
der Jorge tlbrnhousen em cma-

mizar a agrern�açõo no interior
do Estado.

.

i,eÚliTlénte, é ,:e se r-otor
o apatia que .hoje: envolve .os

pó íticós do interior, f.ace ao

,quadro partidário' at",al, Acre:
;dito que êUe fcnJmenO não
OC'::IIO "o(neille cnl :)ani'<J ,eCl

�OI"ii,a, mos seja Ui"n íchc>;o relo'
lG Ito de C:IW';ÇÕO e:-n toelo, o

h/o,:; cliante (j.) art:f"ici,-\Iismc.
d,bS 'partidos existentes, criç!dos
por, 'um decrelO presidenciÔ:,
sdn obsecvor os' rencJ8nCias
maiS; mOICCliliE:S co i,0550 C�:,-
I duú puOii(;o, 'I',,J�
,çocs pai tidá,ias,

, '- í\'\as a /\REr·-L.'\ gC�llh(ju
os e eições em Sonto Colo, inaL,

,

po;je' renucCl;: r:Jlguém: D6Cl� e

,I êôd o e n g a no! Não fo,i,
" evi'dentementEi, esta sigla partl
::,.:QarIO que ," .Otraiu ,o:. é:eitorocjQ ,

,';,,'catarinense :nas' êíeiçõés de"
"1966, Ant�s de' tudo 'isto: há

;,"que considerar-se, em' 'pLqno in,
;, finitamente ,superior, (J rrani (es

, tação das lideronç'os dos extin
to_, PSD e UDN que, cve;lfClol.
men1:e juntas, sob o mesmo le-

� gencla, mantiveram ,o seu exer

cício nO pleito Prcporc!o:,ol co

on:J passado, com o e eiçõo ciç�,
c;ondic1atos por elos ODcntaC:os,
Onde estão os candidatos q',!e
obailconaram a maiori'o dos
seus �ltigos_ carrel igicnórios do
PSD ou do UDN p.ora inf::re::.
sar nos fileiras do MDB? E�n
relação àqueles que já Cetíp-G
vam" uma' cadeira na Assem
bléia Ou no Câmora F8deroí,
restou-I,hes apenas uma !"e,
lancólica suplência; embora en"

tre, ê'stes haja. pai íticos dignos
de todo('o respeito e adm iracã'J
por ,porte dos' seus' 'coestad�ci

, f

nos; outros, mUito poucos, pelo
ptirneiro vez se elegeram, tom-I
b�in 'não em' vi rtude das exce

lências do. partida' da oposição,
mas em consequêncio dos, vo
tos garqntidos 'Pelo seu passado,
polltico-pcrtidór!o, do qual não
se desvincuipram, . inteiramente:
o que ,lhes acarretaria Um pe
soda ônus eleitorol '� _)

, ,

;

Acredito que o sr. Jorge
"

Konêier Borrihousen esteja en-'
tre bquêle-s que mais confjcrn
no 'êxito da chamado "pocifi
cação pai ítica" ,do Estudo. Seu

�

pedíco de dinomizoçõo da ARE
NA nO- interior tem, em primei
ro'lugar; entre'Os demais obje
tivos ql:le c�rtat'1!e!ltG hó. ele. ter,·

a '. int'enção :
çle fortalecer a·

·

agremiqção mOjo'ritó;'io; tornan
do-a .permanente: No entçinto,
pod� Jic8r certo -o .vjce-Gov�r�
nadar 'qLle tal tarefa não �,':dGS
mais 'amenos, Seria' necessário;
ant'es:'::, d�, mqis: nodo, romper
c:)h'; as mais' outêr\:'icas t�cdi
-Ç68S 'políticas 'dês;:,es hOmens
dó in:tê.-ic;t que" através de lon
gos a�c,s, '. palmilhciram .

o ter-,
reno' ,árido' da político de quar
teirão, sofriam na alnia as

dér,rotas .ç:'<?s; se\-js partidos e,

n\uitqs)Y92;�S:,' no � ca,me, os: ré
veze{ ; ',êleifâais: ,. São' homells
Cj�.�' du(antê ,tôdo ia' sua ex"ÍS:tê'n
ci-a : acompanharam unia tên
�êncici p.olÚlcô q'uC se ir..ia COI!,
pletÇlr ou no PSD, ou na UDN,

· c'onquistaram duros adversári.os,
ali,mentaram chagas e enxugo
rqm dágl�imds dê aleg;ria Ou de

tr;is,teza,
'

qUe jorram semPre

mais abundantes à medida que
se' avanço poro mais longe no

interior, A' êles, será difícil_, ou

'até n1esmo inadmissível; Limo

"pacificoção'; ern têrmos', tão

órllp1o<;" que está o' exigir uma

,'renúncia.grande· cernais p,ora
ser exigida. Por isto" .creio que
a dinamização da ARENA rio

interior, apesaF dos boas intEm
ções doi sr, Jcrge Bornhausen,
é mis�ão muito difícil de ser

cumprida, além daquilQ - que
considero ' muito

.

que' foi

cons�guido até QQjui,
.

TV FlorÍanópolís

I
·

.

GUSTAVO NEVES e I çl�:�: �l�:a�:��iS�s� ��:i�� � ,- ,

dade dos Amigos da TV de O I d b '

di
-

d d d 'G" d ps sa utares 'e ates que se trovam ' no mero e ireto, nao epen e apenas o o'ver�o e o af-
Florianópolis convoca' os

I t
'

d bl di'
�

tidc que lha da' ap,ôio no Congresso. Vale, para que-seus associados e inclui en- par cmen ar acerca o pro em.a as ,e erçces pre- -

ire, os assuntos a serem p\:n: side'nciais,' per�item que se solidifiquei no opinião fcjam atingidos os nessas anseios, li esfôrço de tô-
êles considerados a, ,entrega pública necicnol uma ccnsciênco exata sôhrej u coo- da uma

(
riacionalidade, de todos os homens respon-

das estações reprodutoras,' tro'�7rtida ,questão. A posição oficial da ARE:NA evo-. sávei�, dêste PC!í�, �ejam ê,les políticos, administra-
instaladas nesta éapità�; li.

hIyiu significativamente cm favo1' da� eleiçôes dire- dores, chefes de emprêsas ou o 5;m:,103 om,em -daPrefeitura. Ignoro as razões
dessa atitude ,e .conseqüen- tas para a Presidência da Repúblicc, 'com a ressalva rue, cuja inteligência e bom senso já podem fezê-
temente não serei eu quem, tátic� de "quando houver cOndições" pm o .tuntc. lo ,compreender a importênci« do processo que atra'
desconhecendo-as, tente re- E'mbora esta ressalva posse dqr margem o mui- vessernos. Cabe tar,nbém '00 p�rt!d.r> da opàsiçâo,
movê-Ias pelo- menos da '

,

'b""
'

.

tos e nem semp_ re definitivas e5pec!.lla�ôes, a verde- pe.cs seus mem 1'0S mais responsevess. uma corqu-mente dos, que dirigem a

Sociedade. 'I'odavia, se me de é que se trata de urna precioso !::>nquisl'u do Gc- goçãe, de esforços com tôdas as forças válidas do
tôsse dado o direito de opio vêrno, subtrqindo assim um dos pontos do monopo'\ Pais, parà que ,a� questêe seja devid{!mel'lte encemi-
nar também nessa causa" Iio políti'�o da. "heni�, amplo", faca à questão. FOi, . nhada no bom sentido, dentro da mentulidqde cons-pediria um pouco .maís de .

t
' . .

sem sombra de dúvida, Lima demons+rcçâo de hnbi- truttva que os Q a ex.lglr.ponderação, antes de assim,
num .gesto que parece irn- ,lidade política do P9rt:do nlQjl)I'I"árirJ, que JGst'a A Nação inteira conhece

plicar ,recurso- extremo, pro, maneira assume I.!má atitude desfinado a prcduz ir tcriedade do princípio censtitucionet que rege as

mover a dissolução do gru- oS mejhores reflexos, nêo só 1':0 das;;e poJítica, co . eleições' .presidencicis , pelo sistema indireto. Estes
po, Grupo, digo bem, por-

'

À
' -, • , - ,

I
,'-'

dme' n:l Jlrqpria classe milita,' e no opir,;'õc p�l:Jlir.a em pnnCip'(i' ICl nco e o mesmo para as, e e��(lcs os
que reconheço que não são ' \,., , '

'

ai Governadores de Esfcdos, que __
se realizam llelo votomuitos os que se têm dado ger, ._I

ao sacrirício pessoal para a 'N-ós, que sempre defen�cmo'5 Q5 eleições dire- tI riversal. Houv�, assim, uma, exceçêo " tempOrária,
manutenção das reproduto- ta�( montemos essa questão· enrre 'as mais ear� cem nítido 'objetivo de resguardar o Govêrnó das ilJ-
ras em 'regular "funciona;_' . _!

'
,

,
,

d
"

, l'","to aos sentil1lentos democráticos do povo brasi� y c!:ir I ... a,,: sucCJsólÍas de condida.l'os que pu, cssemmellto. São poucos e evi-
dentemente ,cansados, já, leira. Enhetanto, é prec�:�o que, f!e$t{� !lH�,G" e!lc::uc-

::, (e�;vir,tuar os nm10S traçados em 1964.

mI); �. qr,::sIUl) com uma bo'� \ dC':lJ de �p.;al;;;mc', a
,

De (a 1'�(I;iei1''l, ,It:$dc 1:1110'0 Po'ís 'vo!h:: Ct sua

fim de nõo· cairmos no roma�tjsmo j�,ó.n!9 q�rc tQ;1- ii/te! .. " ��('m�rJa.j(', c uma. vc,z ,torolmcni:o conso-

t',L vê,l:cS tem. prejudiço.Jo o ond.:.rncnto dOI$ preces- li :0,(0" os e,';fo�ços e os :-.el\,. frutos do pfOCZS�Ci q�e
SQ, >'olít;'c'c. e odl\1inj�;I'1'aliYo do P'li,. Vivemo,.. hum, "'" O!:"'í·"·�;,��' ',a::, o Po-:!er R'1'1:'ohrcionário .,ão h':;sl,

, I' •

'

'. ,.

'

.1 I
.

,
.1 •

I. ,,' "tara' em deVOlver 00' povo o direito de escolher o seu1'€"'10' /,0' ,"'�QT.Cln: ISSlmc, ,!a no,:'>.!!
.

1\:;;,Otl,�l I'CpUUH-
cano" q ..,o'ndo t'_1 N

-

t'
\
I' "':r""",·;A",.d;" Em Yi�t� dff.�,'o, o dcd,:::Óo da ARENA e.. ,:;,,0 a .oça.o 05 o C', .i!�n ",o,tl em .�" �

" , ,

n tGndência pre��miriontes nos estudos, em curso

para tl'a!1sfC}rrncÍ'Ío em ó�ggO da \dminisrrac;óo il'ldi
A verdade, porém, é que 'reto.

liáo se sabe em que consis·
te essa crise, nem em que
condições poderia ser ela
removida. Ouço. dizer que
as suas origens s� allrofrin
dam na falta de recursos

fúuillceiros para enfrentar a

necessidade de alguns' 'repa·
ros materjais. Os contr�,'
buintcS> são poucos e pare,

'

ce que, conseguido o servi.

ço das reprodutoras, l1ão se

iUeresceralll de novos fa,iü";
recedores os quadros da 80.·,

� ciedade. Creio, )JOl'tlluto,
que tlido se resolveria por
rtlcio duma subvenção: OH
coisas assim, odunda {L's

,podere!$ ,públicos mUl1lel·

pais. Nesse caso, será, pre
feríveÍ depor o patrimôlrio
'da Sociedade llas mãos do
PI'efeito? Ou Iilelllor Sel'i�l

obter da, Pref.eitura o esqui:
,

vo auxílio? (
Duin ou doutr<! modo, o

que imporh, que haja é

compI'eer..são do fato, do,
do ponto de vista do jnte�
rêsse público:

.
A,Ig-uns mi·

,l1iares de apa'l'elhos de te·
levisão já foram vendidos
pelo comércio local, 'C isso.

significa que6 a TV se ÚI

corporou à vi(h citadimt,
como elemelltG de recreaç30
e de difusão cultural. Há

I

quase �e\ um compromisso
tácito do comércio de tele·
visores para com o grande
público que adquiriu apa
relhos, depois que se con

firmou o êxito'!das reprodu·
toras; Tudo isso deve ser

ponderado, antes duma me

dida radical, que vellha a llôr
têtlllO' às atividades, dessas

/ ')

\ ",i'i -,-

,
,

sérgio ..;
cOl.Ota

lO!nOS

�::o rspen:e; lodôs ficaram
vaidosos, os homens mais que
as n',ulheres. Carain, Paco Ro
bonne e Mardlio Campos _'- a

Mory Quont c;ios homens - em

C.�li os ternpos morreriam de
to;�,e e séii�m enxotados cOmo
lúl\JZOnas ob::sas se ousaSsem
inventor moda pàra ,um bigó
duJo p.)sitivista dó inície do
início elo sécu o, Hoje o exotis
mo dos indumentárias mascu-

i inas é elOgiado, incentivàco e

exibido pelos 'homens qLie pa
90m pam ser originàis. /\ssin\

roupas i-nsp i rãdas nos' esccfan,
c ICS espaciais cu exumadas u
"8elle Époque" vestem hoj� GS

mulheres de 'amanhã. Até por"
que, no ';no 2000 êsse negóciO
de SEXO passará a se�Ull! reles
e pífio detalhe. Pode,rernos mu

dar ele :::exo cOmo mudamos de
rOLÍpa OL!, preci�amente, naque·
lo ho:'a em que começai'mos o·

nQS SEnti r mal 'como homens
eu como mulberés,

'

,

'Se, varão convicto, chego
em casa muito preocupado. com
':aquela espinha" ri- cor�o afli
te 00 espelho o aplicar bo(] por
ção Ge besuntos, teró, cem cer
te�a, chegado a hora d;� aceitar
os ç)l:>vios mais! que' utú1ante:i:

,

1) Que já ;'õo 50:_J tÕ_p
hOmem assim.

2) Que é preciso, urgênte.
m�nTe" virar mulher,

U'ma rápido e trivial ope
rrcõo, mais simples qu� as de
amigcalas, far-me-á, I !,um ins
tante, mais, um espécime do

:A ,�exo �p'P:fJj<i?(, %e':'Ji'C'::l, jlomem,; vi ro,mulher e Vlce-vers'a, De vez

"

'/

,
,

,

em qLÍallJq ô gente S8. esfastia-
1'9 dé ser 'ur:na coisa' � outro 'e

então estagiaré!l1os num. meio
têrn10, Hermafrpditcis seriam ;GS
nem'· do' contra ném a fa;vor�
inas 'aquela turma, dQ "antes
pelo 'çontrário".

O rnegócio seria um sucesso;
E bem que poderíam'os usufruir
elos sitwações circunstanciais,

'comO. pQr exemplo: uma meni
no bonrt� semPre tem uma ami
ga feia. Ora, sendQ eu um ra

paz saudável e estand9 G pa-
querar a bonita sem saber o l'
que ela acho de mim, bern que'
calharia uma rápida metómor·
fese, durante a qual', com() n'],

va amiga (feio) co men;n:J,�
hdveria de; elogiar- fosgoda
mente aquele, rapaz "I indo uS'
doer", e inteligente, 8 rnilio:ló
rio, e espirituoso, e que jLila�a
permanecer homem a vida ir.
teira. Saberia de segredinhc.s
pícantGs, e por minha V9Z, PW- �

tilharia outros com as ômig'cs
'

comentando que "o It-bíliO 9;,,:3-
torá. de ser mulher e que re

SOIV<Úa �e naturalizar" e que
o "o Cândida odorou virar ho
mem", Que 'o. Eniesto morreu

tísiso porqqe ,aueria ficar corn

Uil)O sihlueta igual a da. TWiggy
e que Olga eo:tá fazetido ur\1
q.mo de halterofilismo, 'i;sob
re�ponsQbi�,idade de Jhdhr;iy
Wei'ssftíuli'er, o Ta.rzã de tbdos
os' tempos.

Di�ago tanto que quose
perto a hora 'de entregar a

crô.,ica ao jornal. Ainda bem
í" 'e consegui virar homem de
novo bem o temDO, embora ti,
,,"��e ficooÇl, indecisO quanto a

mini-saia que iria vestir.

� .. �,�tampada, combinando
com a bôlsa e Os sapatos.

Diz, assim: "um amigo, entre surprêso e

('e�espcrac1o contou c,'ue um conhecido seu, 61 iás
com uma ba,ita cobeleira, afiançara que brevemen-
to. apareceria na rua Fel iDe. Schmidt, no hor,a - do f
maicr mOvimentO, lançando em nossa CaPital o co- "O ESTP,DO DE S, PAULO": "Acreditamos namodo o_Oióte, Eu ,acredito o, foto €lcol'te,ço, ernb?ra sinceridade do prof" COI'YaI h-::;, P"inlo 00 oPtar pei'ocomo sinal de escandalo, Crele porqute 100 gente Im- 'IL slSlema de élcicões diretos, Deve ter s, 'Exa, boas e ..

r�:meavel,. �orrad�, ré��lLlal'daclo \contr atado �id,í'/ "hol1e",ta:. I ozõc; poro isso, Mas constituiu um exa.
cUI'..cul?, CI<O'IO pOlque Ulnda, estames regredll1co ge,o o seu, e não isento ele' certo grcsseria, 00' ale-
poro seculos 9� es do crlstlal"'lsmo. ': Creio porque, 901',

.....

ell1 ampol,o de sua prefer,encla, o. eorater Gor-
'quanto 00 v,estll' e 00 comr.o"tamento m:Jral, ,vamos I uplO- do" eleicões ilidirelas".-
I-,OS nivelando com os baca,naes e c:-rnia's dos tempos

�
� , ,

em (We a imcralidade imperava, cbrindo o �ocie-.
dade de' lama e cri'l1es nefandos, E3tamos dando
meio vo'ta él'n cirecã:J CiOS tempos dos faA"ligerados e

imoralissimos' Bqrgi��. ,

.

Depo'is' do saióte virá sem ,âúvid_o, o hOmem
'Adão de' folh'a de parr,eira, E viva p'roQress:J:' ,

,

BASEiAEREA EM FESTAS CUMPRE PROGRAMA
I t\!TEINSO NA SEMANA DA ASA

. O Destacamento da Base G-r<;Q, sedi,ado em

Florianopolis, sob, o comm-iao do teu, Coronel. Ha
roldo Luiz do Costa, desce segunda-feiro aue está
cumprindo intens6 prOgramo sccio,l, esportivo e cul
tural comemoral"Go assim, condignamente q "Se
mana da A"a", Foi' lEmbrado o primeiro vôo feito
Por um avião cOmerciai a FIOI'ionóJoii:i ,foto' que se

reqistrou r.,,,' dia'l ,O de janeiro -:le :1927, o que quer

dizer, há 40 anos, Todos. conhec;em os multiplas
atividac'es de t"loSsa Base Aérea é pbr isso, nO' sema

na dedicado à Asa, poro os florianopolitanos é de
regosiiO o data:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I.:'Óxuro al:utol,omeu

.�
Maria Eloi Machado, repreientondo .o be.ezo

da /V\i,il',I,:'( Cororinense no 'Festivo! ce Miss Objetiva
N .c.ono. i. í:item::iCí::,nol.

O :)t(. e :),(,\. Regi!.'El Heljo }\bl eu, convidando
o C:::OIUIlI�iO 'pcl9 o jantar em benefício da SERTE, em
suo rcsic encio Ó ruo l.curo t.inhcres 1611 amanhã.

-, x., x x x-

VIR/\ Ó F-)orianóPoli�; nU pi'óxim� terça·feira,' o;',

�
.

. .
.

Dr.' Nicanor Luz -, Diretor do Conselho d� TurJs;nio
de- Porto AIE.;)re' - CONTUR. Será hóspede do Q�le
rêncla PalacE'. P,romoç90, de Atual idade5 Catarine,!-

"

ses da TV-Pirat(�r.
-_ x' x x x�'

O DR. NICANOR �uz� falará sÔ!Jl"e, turismo, fo-'
tçr de desellvolvirrícnto e econômico.' O, gerente qo
Quenência pr. ·Wclltcr jo�é da Luz,' ,estó éncarregado
ce oíJànizor a Conferênc:,ià, com muito entusiasrno.

A,contecprá '

no, AU8it6rio da Facu!dade de Ciências
. Econômicas.

,

'.'
','

� '. • !

,,' ''.,-.(X .X;'��i'X· ",'X"I-"
.

,''''
)'Dê:"JTR:O\-de pou,cos,:cjiiJ.�;.síú'ó �íeito' o Conse.lho'"

De:ibt:rativo G(o Santacatar.ina Clube. Túdo indica, que,
� Dr. Er,i:> �uz, seró, pleito orpsidert,e do Clube.'

. ).:..

" ,

Pela Sadia, você viaja'
direlq para São Paulo,
a 45-0 krn por hora �••••no jato-,hélice Dart-Heraid

" ,'o

equipado com radar
e turbinas RÇJlls-Royce.
Tudo pm ta'rifa e'conômica.

CLAUDIO Ricor dc, I,) prime '0 herdeiro do casal
Getúlio (América) Cloucio do Silva, chegou no Ma-

ter nidade "Carmela Dutrc" e estreou em nossos "::0

lunas..
I,
I

-- x x x x _'_

"SHOW da Primavera", uma prornoçôo do Clu
be dos M6es do SESC, que fará realizar próximo-só
bcdo à� 20 .horcs no salão de festa do SESC, desfile
de modas corrr Onze moços. Será em benefício do
APAE.

-- x x x x--

RESIDINDO neste Cnpitcl, a família Mauro Sou
dcdes (C€I ito). Ele é diretor co corrceituqdo empresaJ .!

1

FACO - Fundo Automobilístico Cocperativo, que.
)está distribuindo automóv�:is para' seus contribuintes'
dentro dos Estctutcs do referido Plano.

-- x x x x--

FALANDO em F,>\C:, o Governador Ivo Si vei-

1'0, prestrqiando o mcsrn: lnccreveu-se paro adqui r"
um fucs para seu filho Ivo. '

é-- X X X x--

O ALMIR,A,NTE João Baptista Frcncisconl Ser

; on, é':!cstcu muito de Chcpecó.. enaltecendo o proqre;
so c'o'Juelo reçlião c,ue visitou. por ocasião; do cinco

entenório ela referida .cidcde. Ele disse que com a

SR 282, aquele iVlunicípio será a 'São Poulo em San
C t

. 1/

,to. o 'orrnq � ,

, -,_. X;h X x x

COMPlEMETARAM bodas de prata, terço-feiro
. o Sr. e Sra. Dr. Armando Coli!.

'-- x X x x -"
.

"�o

O. TRJJE trpico de Miss Obj.etivo de SC. - "Ao
ria 'Eloi Machado�' é denominado "Barriga VerGlel/.

Uma mini-saio p-r.6teada com botas do mesmo teci

do; chapéu também' prateado co� botões verdes bur
daclos e urna Bengala bordada. Desfilará no Clube
Pinheiros de São �aulo, próximo sábódo. Seu traje de

gola é em zebeline branco CO!'f1 aplicações nas bai'-

ras' .

.

,�, _" ,,X, x x x

DE LONDRES, recebi um bonito ca;tão postal
de Rogério 9ueiroz.

(,
\_

Consulte o seu' agen'le de viagens
}lu a Sadia: Pçá.15 de Novembro, 24

archa
o ROMANCE" SECRETO PA ASTRONOMIA
XXXIII - O SER PRIMITIVO DE TODAS AS EIRAS

, A. Seixos Netto

(Ôp Instituto Brasileiro de Filosofia).
.

i I .

O tlom�m 'é, ainda e sempre, paradoxalmente
um Ser primitivo. O Homem ê, irrecusóvelrneote, o

Ser primitivo de todas as Eras. Nada melhor que os'

capítulos mais 'secretos' do Romance Secreto da As

tronomia/para mOstrar isto� Nenhum s�r dos mais di

versas' ramas da escó.c, biológica mcntém a feroci

dade primitiva tão intacta corno o S2r hurnono. A

ditos feras selvcçens evoluircm, tocas elas, desde

eras 'remotas para o pacifismo de cções. O Ser hum.:.

no, não evoluiu; resiste poderosamente o evoluçõ»
psiquicobiolóqicc. Diz-se que o Ser humano é capa:
de discernimentos e raciocínios especiais e únicos (!

espéce inolconçodcs pOr toda ses demais.
Mos que são esses racio.cínios e discernimentos)

Naci,.] mais que um ccornplexo rebelião íntima contra

s i mesmo. E dirão que as Técnicas el os Ciência são

produtos só dó Ser hurano, e não foram olccnçoco .

por outras espécies. Mas Ciências e Técico, sõo crti

fíciOs, e não objetois 'da Natureza em se; sõo crti

f icios necesór ios à sobrevivência, naqa mais; o inc i

gena que inventou o arco e o flecho, poro defende:'

se, fozia Cíêricio �' obrava Técnica; fazia Ciêncio .

porque descobriu a transrnissôo de fórçc e a resistê 1

cio dos cordas tensos e fazia Técnica porque ca1cu'-'
.

,
.' .

-' \

lava uma balístico esp-ecial das fleches. E assim veio

cté hoje; até -a,' energia nuclear liberada que nada

mais' é que um meio de ataque ou .defose.

ty\os o Ser permanece brutal .os crimes=sucedem

da Ciência
seó Q? guerras sobrepõern-se os guerros, cada vez

mais cruéis;' os métod�s são os mesmos; os torturas

físicos E' espirituais sõo os mesmas. O monstro ho-
'

rnern permanece impune; nõo há corno 'corrigir. o'
.Ser humano: As mais diferentes escolas pslcoloçiccs :

, e paraAsicole'gicas esbarram de pronto' no segredo
. ancestral do mente; que permanece i�deYass-ável co
mo um arquivo ·secreto que só o seu perverso dono
'sebe usar. Assim a mente é o grande mistério do não

evoiuç�o do Ser hurncno. E daí surgiram os conceitos
que se opôern e que sôo: relctivissirnos do bem e, ,_:l'.)

mal, conforme a ocasião, a épOca, o pensamento vi

qente. etc. O Ser mais instável do mundo é o {mico

iue resiste à evolução. Ml(Js perquntorõo, e corn ro

,:õo, que tem tudo isto a relccionor-se cem '0 romance
�. ,

.

';p.ueto da Astrcnomio. Tem. E' no História cC' ,\s-

e, pelos séculos �em fora, a brutalidade humarc rjue

.onomio e no Arqueologia Cosrnoloqico que se i IP'eJl
6 n mesma de milénios passados. E' lendo na I:ngua

.. ;1'1 e na sirnboloqio , dos Constelações opticcs do
, ) J próximo que ·se perecebe isto .

Ne�huma Constelação foi deterrnincdo (I puro
:..: JSO' ou a senso ortistíco: pão . Pelo contróri. )., fo
f1.rn deterrn incdcs por eventos brutais. E quoníc. se
.'� Arqueologia Ccsrncloqico vê-se que o' Ast ' Ic .:)io
sseguiu; era r�J de- manter em -respeito � acer

/01'01 os povôs; hoje é melo de manter as finan' �'... de

"xJertos; que de Astrolcqio só sobem que existe o Sol
!dS ilumirro suas espertezas. E" ver a Astrolotrí 1; de

+nclpio er�' um elemento, de �oersão reliqiosc, +o]e
§ .im elemento de cont rol místico e de explc, Jç 30,
';: ossirn sucessivamente. O Ser humano é sem'; '8" c'

o I l'_

-; "c!'il;ln1dnb',' o -ser instóve', rrristerloso, brutal, ;,,�'âci
']v81 e incapaz de evoluir.

..'

._--

,

....-.-----'__j_-,õ-, --�_.- ------ ......_ .. _.�_._._-�;� ----_.,;-

20,30 horas
)

da
82 àrtistas 6'0_'

�'I'4I, O '·M:ni�.terio do Silencio"
I

isso p,ra lá" \- acre1scentou, cortan�() uma provável
,:o:ícia pelo raiz,. Entretal'l,to é possível sent,ir r,cs res

jJor-,�áveis pelos informações do govêrno o magoa qUj'
g'-laídarn, quando lêm n'um jornal que agentes d,
�NI "prenderam�'1 "interrogaram/I, Iflizeram um in�

do pr�sidente Costa e Silvai não há en-� seu te){to ne, queritofl, estão no enc<JIlço,' etc. O SNI não exerce

nhu-m "co;lstd que" I'OU pareCe que'l. Para ex- �u:JlqLleí atividade policieil; se o irzer; estará d:�Sbb\!co ..

plicar melhor, diriamos que não vai ao gabinete prE :lecendp à lei do Congr�sso que o criou e que lhe P€�.
sidencial o que a ClA.· chama de 'row information") r:ite apenas 'prC?Ceder, no 'mais alto nível, '0 c-)Ietg ,

(ii:',for�e bruto) mas qp'�as a "fj;ni�ieds..tn:t:eII·i-g€A0U';,..' �'" ::t-v--wiaç'6'&"e'·iÍ'l.�·rà,<;'êlcr' das informçíç6es , :em'pi'ove�
I

(informação). to das decisões do pre'side�te da República e dos es

rudos e rec0mendações do Conselho de Seg',! 'a lçu
Nacional.".

Contir.1ua�oo
. Ronan Soare$

O. CRITERIO' DAS INFORMAÇõES

Quando um docur:nento co SN I chega às mão:

A DEF5SA,
I.

Entendem os, hOmens do S� I, desde sua cria-,
ção, que o desgaste· é natural. As' ondas de imPopu
laridade que dtingi,rám a primei,ra fas,e da Revo1u-
I.

•

, " 1
.�

,- .

ção -' e (ijue poderão atingir também a segunda,! �e.
. �.

necessário - não pouparam o SNI,. que trabalhou no

levantamento de. dados' para tomadas de ,decisces pu
nitivas, muito embora o Serviço tivesse nascido dOis
meses e. meio depois da Revolução e apesar ;de �ão
estar' ainda completamente montado. Ente�de�se oin
co que o SN I nõo deve rebater crític,as. SI força,' suo
mobilidade e eficacia- d'ependem da m<Ínutençãõ de

,:f'8Ü�I,.rS'ti:rt,u�'; de\'Ministério do ,Silêncio, conforme o'

qualificou o General Golbery',do Couto e Silv�l, seu

primeiro chefe. Deve ser imparcial e fri.o como um

,binóculo: silencioso c0l1"10 um binoculo.' E se êle sai
de sua, frigidez energica" muitas vezes antipotica, pa
ro entrar no clima da/pole�ica ,e dos intrigas/' estará
deixando o seu caminho verdadeiro, deixando ás' á-

(

atmosFeraguaS do seu silencio poro asfixiar-se na

dos entrechoques.

Continua'

-"--_._------------- ...--------------:----------�:.; L.� ': :, \':
,

�: '

,Depoisido �sucesso' alcançado no�Rio-São Paulo e (uritiba
c.L -.

".1" :Vis,�i,ia,�-'â'ê�ü','lfci,,!),:,··(ã,<!!!'p�ital d��Sânta' C,'ãtciriná ô;�=. '> ��J
lijwt�..,j '_ - - J ..:.:1:"- ,-;!>;::.,.<;.'UJ

J

'\
o informe bruto vem geralmente de- agentes no in-

terior do Paísl fixos ou escaiados pa�o missÕes e� ,.'

peciois, (Ooisl espeéulação com dolar, crise na Produ

çõo do açuc�r, �rises regionais, focOs de agitação
etc), e dos serviços de segurança e informações dos·

diver,sas m,inisterios, indusive das pastas militares
que dispõem de serviços secretOs proprios. O infaT-

,

me é devidam:?nte estudado e trabalhado; quando há

versõe� diferentes de dois Setores u� agente do St"-lI
vai HGhe'ceá-los".,

O, cuidado �m colocar no SNI pessOal especial i
,zado, técnico e culturalmente preparado, é cada vez

j;o ..... , .",

niaior. O nível urlÍ-velisitário é básico. Os relbtórios
,

sõo feitos com anál.ise economica , político' €' psico-
soci�L O prcdutàr de informações precisa de conh9-
cimentos _de cienc,ias sociais para entrar fundo nJs

\ I \
•

"
�

acontécimehtos e. 8xtrair dos situacões o que' houver
"

"
'.

,��-
de mais substancigL Qucínto 'mar; Preparado fôr o

. .� ��

reqator, mais rápido' a transformação d� informe em

jnformaç�o acabada;

AS MAGOAS DO OFICIO

"São os cavacos do ofíciO" - comentou um ofi '

cial quando perguntado sôbre o q'ue se�tia quanc'o
ouvia o que se falava a respeito do SN L I'Mas deix9.,

ria praça

atrações internàcionais -10 palhaços
"B.i'lhelerias_ abertas �.-�iariamenle· desde 'às 10 horas da manhã

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Uh:rna Rodada do Estadual
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CRUZEIRO VENCç NA COL9N.lA SI\MT/\N/\
!..!' '>. ..... I" •

do mesmo nome, conseguiu bela vitória por 1 tent.o

a O, após dOminar ccmP:etomente seu ontagorLsto.
-.� -:'II.!

O Llr-tico gol 'do encontro foi cornsjgnado pgr Glfil:, .'

lo.
Formou assim o Cruzeiro da Pr.ainha: AraLljo --

. .' i
Jacaré·- Rato -

..
-. Pipino e Apel"itivo - Har:n,ilton e

.

Gerty - Jcrge - MáriO - Grillo e GaJego.
N,�s ·suplentes. também venceu o Cruz;iro. ?or 6

gols ,o 2: !

MARiANO VENCCE EM B!GI,JÁÇU

Jogando' amistosamente na tard�, de domingo
�m !1iguaçu, o

•.Mqrian� F.C. .�� Saco dos �imões, co
'

!heu expressivo tri6nfo, ao derrotar a equipe !ocal o

BigLlaçu k\t!ético CILlbe, p'elo escor'e de 4 � 2"
.

Co mesta espetacular vilório,' o Mariano F,.c.� '-'� ..,

quebrou a .invencibilidade de,20 jogos do ,Biguaçu A

tletico Clube, que jamais esperava êsse �éy.é.s, dei
'�ar\do uma béla impressão o time dirigido I'ect"iéa-

,

mente pelo pOpular Er1ey,Silveiro, comond9do ' pelo
, . \ ' .

Sr. Manoel' Dias· vice Presidepte.
.

Alinhou assim o Mariano: Fernando Djal.ma
.

'
.

, 1-'
.

Saul - Vavo e Jácaré -' Tuta e Cels0 - Hélio,-
. � ,

.
�

ti- Carlos -. Beto -'- Pedro (Luiz Arnáldo),
Nos suplentes o triunfo tambérp sorriu 9cs Ma

donas Por 2 d 1.

TORNEiO DOS BARt\IABES\

O Torneio dos BOI"i1obés, que será realizado (la

próximo dia 28 'do corre�te, vem chbmcind; a aten

( . ção· do públ ico florianopol itano, o, que oear're todos
o� anqs, agradando, pri�iCipalm_ente/ aos func,ionó:

. .

rios PLlblicos, devido a luta renhida entre (is' repc,rt,i-.

t ...

ções.
. O referido Torneio, Possivelm�nte será dispu:

todo no Estádio 1I0rlando. Scarpelli': no Estreito; dis,
putando 14 reparti�ões, e'm busca do Título de Cam
peão. Em jôgo estarão uma belà taça� 15 medo,lhos
O vice Campéão receberá uma taça.

Aguardem, portanto o próximo dia' 28, pela
imanhã e a tarde" as sensacionais cdisputas �utel;>ol.ís
tic,a entre as repartições públicas.

A Comissão Organiz�dora do'Tornei,o avisa, por
r,osso intermédio, às repartições para envIarem o· r�s

pos�o do ofício até o dia 20 do corrente,

\

I

o pedido, de
.

convo?açã?,
p,orém, nã:õ encontI:ou am-

'\ .' " f •

pa;r.q VP�. e§t�'i�\}itll)��" Q.A(l.a a

insufjc\êpci� ,de, l\�Si�a,tU�'as,�) ,1 .•.) 1 1.' .. ,,�, ,

tend.o, então, a diretoria da

AGESC;' dádo ,à caráter, ür:
,;. �.. \. .

geni'e dia nomeação, pelo go
-xe'rna.QI>>I;. ela Comissifjjo' em

-·----�'--lBA'l"ERlAS",..., '.
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\ r'
I·

�I
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,� r-
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�
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IIIlVicl'o, o Ipnrànga, De S'ão José
Na ta�de de> último domingo e�' Saío José, o

l�iro:�gO' F.c local, venceu de. (Y1a.rieir[\ 'sensacional
o OAie do Vênus FC, do· bairro da' Àgr·é�ômica: Após
,os noventa minütos"o resuHEldo f0i· d:kçs'ete teht,os a

um, depois de uma porti:da que agradou'. a grande
tPrcJd9. q�,e,.....c,9ru.,.. p,a.. ,r,Efc,E<u .. a,o �·éar.n,!t".o.i -ri•.0.1, ',�T':'

..ç.,a;.Muni-,- '
.'
,., - r:;;; , �1l ' r 'se vinte remadores novos estão 'Treinando no clube

cipal Morcor.am.os gqls,do Ipirür;,ga: J,'v,list (2).·- .

'C 'h' 'f d .1_. ..

:'..
'.
-,','

..... ".� .. '

.;":. ".
.. ., ..

,.,
' ... ',' ... '

'. ,
. compensando o

__
seu grande [rabo" o a, rente os e,es

,Mano. Rda '.2)
..

-

.. Ma:rl.o, Santos,
- T,eltno. e Ceceu. -

.

I
.'

d A' I EI Ob
'.'

wc,.,_ ..

�"'." .,. _c,,, .".,,,,. '.' 'tmcsaogonosoclube e varo po. ·servelgí·onA,. equjRe do :JpitangaAeve.à seg,u:inte formação: E-
, ). I �

�'
..

� ... �. '-," ':,'"'' �.

;' :" ·.\':'V·.' ,..-J?'numero ce reinadores cOlocando os barcos cenlro
vehn; -.- Ze Jj�mne - J\OCO -,- <Ceceu -'- Gerem:;> - , "

. ._

",
" .

' ..' '..... '" ,- '. .',
.

� I clagua para, começarem os seu� treinamentos entoo
Wt1mor·-.- Capota -' T>ylst - l'0ano Santos - I,e,,· ;'

'

." f 68 F
,.

� �_' .... ',.::'....,,:
.. ,..

•

. '.
'.

. ... ',
.

"

,'. G P'resióei\te falou " ISSO OI e SO, ra para . _m 1l0�'
,n:lO -'- Mano Rlla. Na' prel.lI:nmar entre Os suplen.tes ., ',' ,

" _., \
'.'

.

' .', " • ",.1 " . ,/,
.' '.

'�,. ' vembro j0 -vamos dar uma demonsrraçao 00,. que se-
de ambas as equipes tdmberp saiu vencedor<'.l a do . r

d� 68 E
.

O 'o J.l
.' . ....

"
.'. .,'

'

.:
�

remos no campeonato e . S1'omcs n perl 00' ue

I,p.·.lranga pelo marcador de Um tento a zero ,05511"10- "d -

.

,. c: d' B [,..
I

'E " .. b�'.' ":'
.'

, \ '" ." lapl açao olss'e , ....3 Y e�"-!er.· ssa gurl'ZCé:iCl VOI u·

Iddo IDor Carli,r;íhos I.LEormorom�ps.·suplentes"do I· li" '-

f I b
.'-.' u'

.

'.! .,
. ,,:', '

" ',;, '.,_;.", i' :.� "'. tar I"uito coroo ora ao arco, e s'.) esperar p' ro ver
pi,rang,o' com. Ey!�I:i:n .:.:._., OelLó - CarJ:i:1hQs' JIIorce, : "." ' '.

_. _ _, ._'"eI ,.,' , '''-Q' .. ')'" ".,r�". '..." \ conclUIU Saov. No mesmo G'la em que 'Jl2ouram o:"
lino - Osni - J,o,rge -'-. Gê - Zeca - G�te - Jar . '_." .,

_.

. '.
.

' ..... .". . ". :. '."" '. ' c:úis barcos de ,Soo, Paulo, SadY Berber jO se movi·
bos, _. CaILmhos 1.1.. 'O>ntlnU;O assIm' inVICto. 1:;. �er.n ,"

".
.'
L' �,.,

d
"

"t .
't

"

.', .'
-

. ,

mefltou. e., l;0l ate- o eposl o �m \que ,es ovam os mes,·
"grande forma o. "Leão da VÓrzeci".
.

,"

.

mo::;, prGvidenci.oLLO sua remessp... poro O garage nóu
,

.,
. " I

tiCG a,ld;ista e neste mesrno dia ;0 COlOCOU nagua os
.

'_

bc.:rccs: '�..r;mboaçaba" é o l(lom'C j'l dois CCim patrôo
I

"

, -, •

e 1J'Í,guassu", ,do dois sem 'pedtóü que foram adqiJir;-
j�s pelo Aldo Lu�; sõo ('is ótii;flOS barcos qUe virão

·

enriquecer,' ainda mais o frGfa do mc.is simpátipo .

·

Saav ;E3erber"'disse .

ainda que. €.st6 esper.and�� por es·

l'e�' dia;;' u-m barco d."! dois ::()� p�atrõo deitado no

�;rtç �ue e�com'�ndoL: e:-;-l pôrti:J Aiegr�.
.

(.e V,Oi, aS'sir::-' o sim:::,:,ll_J clube. da rua" j(�êí::: Pinh:
,

.
::rE::(.endo àssustadoi'b�ncn:'e e en'. brevE jó estcirá em

./i'cr',dlções- de diS4)u!y bch a .lodo 05 sete; póreos o'ím

p)cos com os s�us- velhos e bra,vos adversgrios. Para

,,;;,h1 e r;notivo de júbih saber q;'ie 0, ;'\Jdo,Lu�, vqi re··
"

ocL]clirindo aos pou:�s u:1Uc;!'"] suo ,v,(�I.kj e't·í;O'dlcíonolcem.6 p.p,

','

-�--�--;;T;-'�� \ '.'
I :::;=-='

.

B;EXml4iAICAS S:�ATEItl;S; "

,. .. ;,( ; ,�'1F ''i:� ;k ,.
, ...

� ..... � ", '
,

.. Agente Ófíclal·,da Proprledade, Industrial Registro oe

m�rcasi paterites de ;irivenção nomes ,éomerClais" .títulos de
e�tâbieiec1n!ientbs insÍgnias e frases M pr@pa�$.

.

.

11iuá. Téneúte $Uveit,i,'zg...;.. sala fi:'.+- l��'ahéiar. - AIt,os Il,_....._-,�.
..,.....,__�......_-- ...

da �ia Nrrlt � FlorianóPolis 'CalX� POstal':_ 97 _: :rb',/ 1;'FWRIANÓPOLlS BLUMENAU CURITIBA
ne 3912.' .,

.,' \
'

R;. relD,ànd�' MáChàdli1, 6, Av. Jsão Pessôa; t03
.� o�a:1;� di,rig}das�'?o P�} C�re,sfei'em -sua iO)' I.!! a,D��r, '. f;o�e,12�1� 8.� í!�dar - fone 4-0531

tel'tção, .serã:O,'� fpen�i.l1dÇl�" �"ag'��dec1das<.;
.......,..- ..._idIi!lIÍ!r""""""'''''''''''......_..... .....I

, � . . -:,. ,

Pensando em Continuar'na Divis'ão ç�e.
eíal, Avaí ,Vai Enfrenlar Hercílio Luz

/

O Avaí, .que, dor?\in�b, conseguiu um empate

que, foi, ç�n�iA�raçlo cromo w;na vitória, pois seu odver

sório.rtõo �oi outro sénÓo q Guaroni, vice-líder do G,L!
po "Júl.io c. Rcsà�:, que atuou em coso, ;:10 próximo
dorninqo joga,rq na cidade de TYlba�ão,c frente oc. e-

�i. . t,· _..' .•.
-

. .. , ..

lenco co Hercílió LUz, outro que não obteve 0, elos

sificaçõo, mas que está sequioso, de desforrcr-se do
, . 'Ih' Ih' .

fi" "I
- , 'I'h' "reves que oqu: na I a e ln Ig.IU o _eoo 00: a,

no turno, pelo escore :·fnjr-iiim�.
. .e..

.

,O AVQí, queimará seus últimos cortuchos em lu
,v II � �",tf �',' '-i I -

•

...

te. P.�la) vitório qy::, p.,o�tr;;�á sig;nihi,ar a continuidode
de sue, presença. na Pi-;'isoo Especial, pois dlvds o pe
,lo') ,',';: :' i."

" -..,.'
,,' '!, ,

:"_.!._ \ •

núltií-nQ'põrto 'do G�upo. c?in oPróspero que no opor
.' 1 t , p, �.' , t : \,' .�-. .'

'.

"

tuniôcide' dará cçmbotc ao América, terceiro coloca-
I

• . , .. '1
.

"

. rio.léü líMiUon Liher,atCJ:.'-" .

li. Fedieraçõ'oo ·Çatariheríse de, Futebol"" j'lo' peso
soa do Sél{ pre�idente ,Osnic, Me,lo, .. a,cejto,u ,'corn° tari:
nho a .IembrançÓ do Presidente.1úUoWi,Llpe!, do Ligo
de Itajaí,. para .0 criação dó troféu discipli'na: /'v1ilton
Li-berQto pam'o,:pnSxJmo 'c(:.r;t;c;.me estadqal.

�.

" Fõlando, a repottag,em disse o'Sr.'Osni Melo que

nQi 'feJ i.:4: o "e,tlbb(O.�çq, de J ú I ia W:ippel � ,'qye o ehtida

de irá enco.mendO'r o,dtado troféu à.; ser, di:,putudo' no..
.

cer:;tam_e d�. 68.
'

.

.'\

x
i

Com issàO, do �st·áldi,()

,d!.e.··.�ig,I;U," se,ll' rJ.'e'1II."·r:'�'''.'e.'·'.0'�1/l.D·.'·:'I!,�-:,
" ,'lI ,'.

.

.; ,II . \'. �1' r:b iii ,�. �'.;
, rl,;- ,

;' , g .
./

"

t, A :di,retoria1da,Assodação referência,( deCidido C011YO'
dos Cl:Onis.t2,S i ,Ésp(ntiv6s car .'ela lumllllo o seu 'res

<!tr: ��tta. ç�Í�r�_li, ' e$�êv� pzesen�nt.e. O, presidente a

�e.'W&�a.".n& �8�te, .��' sl{g't:�-' CéJ9-Flpi<r0; \,:i,lSR.I�· COi!ir�� Ilos
da feira, Ópol\"tanidade �m.. Reis fez ao hidiçação. do. no·

" ..1.,." ':,t', ",�� 1"" .• Io, -." , - t' �('" ,l ' '

que apreciou.um ofíCio �mbs me do. 1.0 Seeretário, o nos-

cristo, '.P,Ol1 Íliv.e:rsos ',el�men'- so. companhei�o' jo_rnalista
tos, per���c�n-j;e� ª en�:lQq.!l;l;,' ':O�mar Á�tê)l-ÜI SClWl1llwein,
s?licitand� � COll\[Q',<;ação de indi,caçã'o Ifssa que teve a, a
uma' Assembléia Geral para provaçã,o maciça dos presen

I tratar 'dá, 'esdÔ1ha fte' tim as� teso
O Cruzeiro F.c., do. bairro da PrainnÇl, jogondO, sociàdo da. mesma pam in- Ontem mesmo., a diretoria

dOmingo à tarde r,a Colônia Santanp, contra c time' tegrar a Comissão. que será da Associação dos Cronis-
no.meada'\ pélo sr.' Governa- tas Esportivos de �anta Ca-
dor do. Esta�o(e que terá a, brina rémeteu ofício ao dr.

at[ibqiçãQ Úl1�,C� � exclusi-, Dib Cherem, digno. Secretá·
�

, t \

V�.I q.e' 'tesJg}1i}r o 'lo.ca� o.n��, rio. d� C�sa, Ç1vil, cred,encIa
se erguerá o- estádio .que

.

(I: do... 'Q seu representante ,jU11-
Poder Público estadual cons to.' à Comissão. quê dará' h

,

f.ruirá em nessá, (;apital e passo. inicial llara do.t'ar a

que repEeslmtàrá. o orgulho Capital e o. Estado do
-

seu

dos catarillenses. maior movimento. espprtivo
Não resià dí�vidà 'qu�

.

a

Co.missão. acertou' na esco-
. ...., .

;lh-a. Osmar Aritômo Sch1ind-

w.eIn, com seu tal:entq e� co

nlU�Cip1,�11to. d.�,� CÓ'�ll'�,
.

do.
eSllor�e, �_aber�' ç�pl�\i:1' Ç'Pm
apl3:l!sos a ÍmsS;ll� l q1:l,e lhe
confiaram seus colega:s' da

. ,,' ,,� '>

crônica. espo:r.tivU, �":.lL..,J'
'A

-
.

Joga(�do na"tarc;le '�o últinib.�sábQd�), 'nq c�mpo'
da' I;jhiv�rsi.dade, na Trinf!ode., 'O quádro dcís fUQciWl� "'OT'lei' "'S

..

D'IV'"'B'S'''Srios 'da' Focuidt:Jdé de Filosofia aP.l'ic9U. '�.s�D�a��i�t,d! n'
.

A·.' 1:." H

�oI-eGlda ho tim'e' da Assemb!éid LegislâfivÇl pel,o r.�·a1'-.·
'.

O c[tocl1,l1o,de profl�sionàls tieY1 :ecw�'npi,o sába-

cador" de 7' x 2 i
00 Cl lorde no Aaolfo Konci�:. cap".;: ent,ont,r:o f?aula,

Mdr�arorri, os. tentos da ,Filosofia: �\(ado/3,"AL:- R�/J,os e ':r:'aman9prcé:
.

",
,..

,

;' ,- '.'" ".' ç
. I O resultado {i,nal. QC,u.sóu; �) trJur;1fQ de). R,.pula Rarani 1'( ,Eh'io 1, :Ci-riaco 1 e Cíeero 1:'

. ,

.

.

:
'

. ";.._. ;-.,.,
F

.

F I f' 'M' A' N "TÍos pelo êlewado ,[\ln," a.,reGei),i de .. 5, r,.en.•�o.,s Q
..... ,J.'.armou a i m;o IQ com oneca; 1'\n1'o.('10, .

e- "

ne�o, �ace�la e Mi'ton;, Valmir e �ni,cJ; Áuranl (Va
do); GiriaQo, Cícero e Vicente (Fateco).-

:�' .

_

"

,

Co'ff, esse' restlltcUl,' fá;
� ,

d!0::ação ficou a�sim ,:;·lst,:a;..Jda:
\; (. f9.,::_la Ramos. co:n ?- p.p.
�o.. l,ugp.r: Guarani com 4-

3c.. !uqar: PostoJ Te1egrá{ico e t9mnQp,Çi.o',ré-:: � \

eh:-erra+:J. 6 rurno� CU10
, "

�, _'

10. !LI,pr: São, Pm.;

x

A, �ci.u,ipe do POSt,81. Teieg(6ficc;; jog.o'l,dõ QnteiT.J em

T'Í'I,Jc�s, 'am istósamente, f'rnpdtcu cOrh o Tiradentes

em . frêês tehtos. � ,
.

\
'

O presidente do Figy.:�iret<lS�i raland8 a reportQ-

. get1?, lo�o após o enc�tro, frente 'reo InterClOeionol
de�la-rQLI; q,ué q d,i$cil91 imo v,<er.ifi�Çl,d.a no Or:hzt:ndo Scar

pelli foi uma resposta ao tratàmento recebido em La

ges ,por ocasião do prél·io do t,urno.
,

-.- x x'x x

Di.rig�ntes do �Iyi.negro vão teiltGr junte aos

mentores do Ferroviário a antencipoçõO ,d.ó' pr.éUo de

db''':'/rigo' �;�a: s:ÓbqdO à noi�e. '6iegom 05 dirigen�es'
.' . \ ,,> , '. ,

do F,iguei{ense qüe o forte cólor reinante na �apitaJ
��Í1a.ti.neI)..s,e irá' preiLl;d;icar a arre,cadaç:�o e cem.o o r·o

sú�tad,Q tfi�mhuma ir)lf.l,u.ê'ncj� ,twr;á no. t"'llpoa dé coío

edç,6q" 0, gr�1 ia pO:1,eriQ, ·pe;f�.i;t�l1\ent:c ser dispUTado
I s6bâd�o sob a faz do� r:eflétores, .

I

"

A rodada de eneerrarnen
to da tlase de Clas:;;_ficâd�,
'\ ': I f' '- I > � �,

J

do Campeonato. Estadual de

�út��o(\i� \9.6.7 :'l�t:twjrá, nc'
1� t 'f :.�.,_.'-l' �; '. ;..�/' ' r�

.

"9I.W��O Sca�:peIJN" pró-
·

1J}1iI (.lp;W�.&'O., f}{"" cçnjuntos

d.O �l'�i'ii,��l�,�� e F[erroviá-
1'10-.

0, eneonjro, desperta
'

al-
!;" ::"�"', .;' " ,

gum l\l}t�r�sse, apesar da

pos��i'j;.() (f.�i<;' tl,?�S c�ubes 110

\, certame, Q FiglleiJ;Cl nse Já\ � �, '. '; � ;Y ,�

t(�n'1 eÍ1J- �t,�W��vo :: "la1}\er-
11,a" e Q Fc.1::ro.viá,riQ, embora .

)' 'oí> '1 ;,�"",,�, (
, ,#t '�

c,!o ,:; ��nha dc�rnt,ado ii
CQme� ),1'1,' não tem mais .

clüiií�íi�' .,

'quanto � clas'lifi-

C.;€�11?i ,?:�rll; '!; e�a;J?'� filnl do,
. t�:w�p�,a�9" ,s�I;'a���10 fji�le
�SÀ,,�;t' <.!\l!��re. .�lOQ:>OS (lq. Yip�.
�.'\�:s �Ó, seu' gTlIQO, q';};e é'

Q �a.r.Cíl;i.o I1�as. �,() en:twto
o ni,bro.negrQ: de., '['1;lbarão
:ti ' !..�;:�{", " .:\ � '� I

�' ",

.'

poderá alcançar 8. terceira
honrosa cl:lUisi:(:i.Qaçi'í/Q, isto
l�O cU-!30 de' vi( :a� '��;r derro
tad� 'o,

.

ç���:�ey;� ç.oJ:?�·' R 'qual
dividirá li pôsto c também

f
_

� ; ;.; ,:. -e. � ;-',: ',,'.
• c

Carlos ��n,ln�x Í' Ç().l�e�clU'
rio que, como êl.ÇI estão com

dezessete
-

ponto�,
.

perdidos.
"- Os dois times ,lutai-ão p:).'
ra enceruar suas �:ti:vi(hl,des
/

no cerfame de ríiaúeíra aus-

pícíosa: cem urna
Coroada de méritos.
Vamos aguardar o prélío
de domingo', nó Estreito

.,r..
.

'.

llUaI),(�o se espera um cou-

rronto de igual" para igual,
com lances digno -das gran

q,e.s pla�é�4s .

"No� i_tú'l1;)\cm jÔgo l:�alizit.".5.t',<! .• ," . '. "

do em ':(.'u9.arã.o, o Fm,J:\>viá,
rio saiu. 'vert�'ed'or pél!) esco-

'� ,

.

�

re de '3 x O�
- -

{ ... ,'

vitór.la

-'''''''_

.

'
I

, ""'í �,,� �".,�l,\.�(\\ SU� V'9ta: e ��,� ªer ..
1�,J;, D.:iz < Sairq, é �a�� S8:
'it,._�,.......�;)_t::-,:,,:..'.; -

,J .._ '_' ," � -

Sábado à tarde dei um. pujo até o ga"lpão náútico
. \.

do C.R. Aldo Luz ,o ccnvite do presidente SaCly 821'-
,
(

ber,_po.ra ver cs dGlis 'bar·éo� "que o clube adquiriu 00

E. C. Flri)rli;sta', ele São Paulo. Fiquei simplesmente im

pJCe�sionado càm o� quantidade ce barcos queo clu-
,I 'h b' ,- j'

-

'Je'yverrnel o e
.

ronco _tem em seu galpao, o nao e-

xiste ,""ais lugar para col.aca"( borcOs. Sody Berber

revelou ao reporter que suo primeira meta é adqui'
rir' barcas. Depois os remadores �parecem. E' urna

verdade. Encon,trei !'la galpão aldista uma rapaziada
· novo bem di'sposto, ,modesta, mas com uma vonta

de �norn"',e de dar mwitas glórias paro o clube. O di·

nâmico presidente alclista revelüu que perto de, qua-,

;:;'rom tomo um dos múic;'-cs clubes c_e 'remo 00 Sra-
,

-

"

'
�. ,

si!- I?erg,úntei' ao 'meu .1];-01",1" E:irníg(-)' SociY sr? PCUS, ��o
... ,...." • "-'/ \

;. ,,',I' �, • r� .'

VEG1bro O .Aldo aspi ro'.!� olgume ;COIs'p ICOITl�' re!::Jçõo
,

u\)s sete páreos 'que s�:ó:) disD�todos '!\I11ÓVCI e' sur
� �

.
-

:t I
I �

;idGntt pelá satisfaçã0 Cf...lJ3 'via no, ropozi9da que es,

cuiava-o falar, disse' qCl� ,í'ão er�.:: homem de -fj'lç;r e

sihl de trabalhar e acre,direva que em 6? o Aldo, Luz
s'.:'riG. uma' pujança n,) remo:' ctaarir'lensc, riais tinha

ccnfionça naquela m()�ldadE; ql.ie estava ali 00 seu kl

ele e com um melho;' prepci'ci;-técnico �Ies ,iriam dOI"
"

I

çJ!c!isto.' Paro e,ste (J.m�.iita a Iegir,ia. a grande torc'idcl
,

!�.' ,

,,-,), iremos a[?;f�lí1der' Ç1\1\UmÓ co;sa, niSo temos' gran. "1

des Pretensões, ó" impo}tante é comp;;tir finalizou So
c1y' Berber; m'as paio ,)' an'O Oue vem,-' Pooe escreve'r

,
"

qL!e nós serer::nos, umá grande fOrça dentro do. ,ema
c;;]tarinense. 'Satisfeito Gelo popo que bati com Ci in·

,
• ,

1-
\

.' ccnsóve! presidente 'J!dista; retii'ei-me do galpõc
con. :cto que SÇldy 3).:,;rb,.::� estó ,revo1uciiJnando G.l Al
cc 'Lu?,. ao ponto de ,:,E) torncr um grande 'condutor do

clube qGe' tanta� e tantas glóriasjá deu ao rema bra

r! , I

.publicidade
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BI uxilia' ,Eletr·iíicacão
'. .

. .

".
.

..
.

t

t MOEM
TEMTEMPb

P AIRIVE�OS
. BELOS'TA·PElES
E OR�ACDES

, -

OUElel'MO
ACABADE
ECEBE�7

, )

Na SCSS30 de encerrarne.n

túl do l.o Simposio de Ele,

triflcação, Rural. Ioram assi
nados 17 conveníos 110 valor

de NGr$ 1.380.000.00, eom di,
versas. empresas de eletrü'í

eação brasileiras para' pro->

,jetQS e estudos. Tais estudos
e projetos serão recomenda

dos ao-RID
/
= :mco Inte-

.

ralllCl'icano de Descnvoivi�
mente - para posterior fi

nanciamcnto, de obras de e-

letrificaçã,{) rural, no valor

de 20 milhões de de do}áres
O financiamento será í'orne
cido ao INDA � Instituto.
Nacional ele Desenvolvimén-

,

to- Ag-rario - pagável de 4%
O finailciarhenf6 - destína-se
a eletrificação rural nas

fazendas.

OS CONVENIOS
.

\. NCrS
CENORTE - CE 100.000,00

• , 1
•

ção para os ,casais que dispenSam excesso de' peças ,', ':

no instálação de seus lares, sem, prejúízo dos' como Ii=�"""=.====::=::::i============,==.""/====
didac;les que são' exigidás� numa. casa bem montada. !_

.

O�' grandes' apartamentos demandom 'l�aiores;
.
dificuldades de limpeza, arrumações, fY)obi:;órios,

,.

bem como outros i.rconveniente� nãÇ> .?Ó de urdem e

CGhómica; mas de abso'rvente preocupação paro cOn

servar tôdas os peças de modo apfesenü1'1eis, Quan-'
d'a tuna isso se torno ;pràticamerite desne6=ssório�
sem que impl ique desconfórto.· \

D61í, q acertada res(')!u§i()O dos que, h?ndo de

cOnstruir um edifícl,o 'de àpa�tarríentos no ç':=;r;tro dó
cidade, ,dotando-o de tõdas as condícães Uô;a solu-

.

,cionarJo problema do habitação p'arg� pequeno 'famí
li9, cu para casál, _dã2i:1hes a.s dimensões precisas pa
1'0 compohôr, por exemplo, qU:Jrto, sald de 10n+0:::, "

COpo e cozinho, instálações especiais pera emprega- ..

. ,.da, ao ,me'smo terf1�o Cju-ép'r;op�rc;r6rtcr�í()")í't'Ôis'''''êôrfT'� ,

_.....-� .,
,

pleto bem estar. Foi essa o'Previsão do Imcoiliório A.

1""'6'''l' ,.
.' ;',. "

-

Go�z'oga, ao conceber o Edifícío Arthur;' ;,ituado bem

U�l iniÓbiliql.:!<iJm�çtl� ,',:s c:':;� !��lo�:o::��;��:soSd;��;��;!,� ��s�:
. laçõe� modernos'

.

-
" \__

,
; __

., .

--;-:--
.- . -

�._ ..

r>:
__ ,, , _'_M . __ . ._ . __ . __ ._. :;----

Cià. Fédêtâl' InãúHütoú Nbvã' Sêde '

\
. �� , ,._ ",

1\ Cornporihio F'ederal de Desenvolvimento Econô

mico - Findncfamenro, Crédito e Investimentos inau

gurou, dia 9 do 'corrente, se'u nôvo .edif'icio-s'ede, .

o

Ruo des, Andradas, 1250, ern Pôrta Alegre. A cE;ri:.
mônia ir-,Gugural �'cmpQreqeram altos duforidades. (2
derqis, estoouciis e munidpais e personalidddes OS\
mais �-ep:-esentativas dos classes pro8útords gaúchos.
r\ filo sihlból ica 'foi desot�do pe!o 'D?sembcirgàdo'r
Thompson F!ôr.e-s Presidente de Tribunal de fustica
do Estado, Dom Ec{rn�lndo Kunz', BispO auxi I ia'r de'
Pôrto Alegre, procedeu o beriçõo co nôvo prédio de

12 andmes. Usaram �a palavra os senhores
_ MOacyr

Si,-noes, Gerente do 'Ii'lspetofio Ge'rol "de B�ntos dó
.

, \,"
I

Banco Cedro!, Arquimedes Almeida, Di�etor do t"
CiE(:IF e .Dr, Justino Vasconcellos que,' juntamente

-- ',' '(
com o Dr. FfóviO Só Britto Vianna, integro o Diretoria

do "FEDERAL".
.l J

,;:;::__ :_,�;::::;:;:0::::_--::=-==':'::===':::7"7'::�=-�_' -�-=::_ .
___:_=

'!! _:_ ;Otima Casb na Avenida Mauéo Ramos por.

aptnos l'250Q CrtJzeiros InOvas.

,2 _:_-�3 ICjos em construcão em CooL�ei1'os - I�Q
\

. �

ruo PI'incipol - '15 mil cruzeiros nOvos.

3 -- (:onf-bl'l'óvel ,Cciso' enl Capoeiros' ,-a fui'uro A

;/enido Ivo Sihreir'o - aPenas 11 mil crUzeiros noves.

,1 � Gt'onde órea em TRES RIÂCHOS terre'no cere;,
.

.

,
- / \,.. '

GO, próprio pmo past9gem e poro. plçmtaçãD/por \15
mil cruz,eil'os nGVOS,

5 '-- Moderno !;-partam_eiJto rià.· Praia. do "
Saudade

ccm lindo visto ponorômica, - Edifício - Normo':n
ciie --, 12 n1il Cruzéirps \nOV?5:

' �.
TRAtAR COM DR. W.ALTER L1NHARES,
Ilv\OBIUARl(\1 i'U-jACÁP - Ruo João P'i:lto,

,

FO�!E 23-41'
'

39 ;\

,o. r

)
,

. \

�

,
\

! -

'* Londres.

20.000,00 mínuta do ôontrato. Os Es- cuide' de todos os recursos cl�usul�' para determinar A Junta Executivc das 14 nações começou uma

300.000,00 tados a se. em beneficiados disponíveis ao setor. O 1.0 avaliações periódicas nos série de reuniões duronte as quais espere prepcror
CEEE T .RS 50.000,00 são os seguintes: Govêrnó Símposío recomemla iam- aspectos de natureza socío-

o esboço de um comercio para substituir () existente
.

Governo do Est. do do' Mato 'Grosso, NCI:$ .'.. bém
.'

que nos convênios' de
. econômica, resultantes do ,.

Rio _ RJ 60.000,00 100.000,00;. CELG, de Goiás, eletrificaçâo rural constem uso 'de energ-Ia elétrica:
.

que' expiro em .seternbro do próximo ano,
.

COELRRA - Rt\. 70.000.00' NGr$ 130,.0'00;00;' CELPA, d,o "
As perspectivqs de um 110VO acordo sõo b,.Ju�:

COTEL -:- PR O" 170.000,00 Pará, NCr$120.000,OO' e o Go-
- --�." ---,-

-_._--�------'-;--\--------'
----

( noticiava-se ontem na capital. brilônico.
.

ENElmíPE - SE ".50.00o:od Gerno' do Piauí, "com '.NCr$
B'

. '

V·
..

.'

ti '.' o- Conselho do Café [ó se prenunciou o favor 8€
CEÁL - Ái '

40.000,00\ 30.00Ó.00: Estes conveníos
.

tasU �i B�1n dê Dorraeha �
,"

., .

�l\E
'," ,.".

, 'um novo acordo e o trabàlh,o do, Junta, durcnte at
"" .,LPA � PR

. 40.000,00 . contratados serão finwIÍcia"
CSLCL - MG

','

50.000;00 dos .com teC'ursos próprios próximos semanas, será de prePárar um projeto paro
, . " o ministro da Indústria tetícas de 1,1SO especial;' {a. ' ,

DAEE - SP \ .;100.000',00. ·do�·INDA.
'

,
. " ." o Conselho votar em suo reunião em noverrrbro.

CE'DNE C
e Comercio, general Edmun- bricante de artefatos de bor

' .

'.

, �� -, .,40.000)00 ..... . '-'
. .

I
.

O J '-0 OI'
. 5' di t" -. i, d. "

" do' de ,Ma.éedo Soares e Sil- 'racha; impo,itador de. certos sr. 00 rvei ro onros, I re ar exccuuvo o

CE;LPE. - 'PE
.
70.000.00 .Resúltados -

'
.

,
. .."

ESCELSA _ ES ,'30:lhOOó;bot· va, .àbl'lli ':os �tta1ialhos da .artetatos e exportador
," de' Orgdr'haç60,' disse que' êle ê outros delegados ser']·,

CEItNE � itN [40;060;.00' 'As"pritícilJais 'réeOl1:1eiiJ�fí 19:á Assemt:Jiéiá> Mundial da outros.
.

tiórn, mesmo 'ciíifes dó no�á sessão 'da Junta, que

Goyêrfto do Est. M .' ções:'·do.,._l.o.·.',. ',8.·;.J..!mposi,o .�itu.·,'.aM,
' Butritehâ, q_ue se realizá em O ministro exaltou.. ainda, 'h' .' . 'f . , '

..
\

I
.'. , . .

_ ., São
....
Paulo.. am.II1ciauão que as"'''e:estõ.·es ,q",ue.'o "In'teriIa-' . , puve _p\ogre�sp S\1< [ciente pÇJra justií icor um resu-

Sta;' Catarina - SC4 ainda: se na' criação de um. :'centro '

I
�

d f'
, l'

não � assinados, a �'�'rem rei" ,de tteirtâ�TI.�tlto nacionat, p�, o Brasil está hoje entre as
.

tional Rubber, E1tudy Group" to
. �"

.

ovorove ..

t
"

.

,'. ", .. v' ,I
'

>, ,....,.- dez} ma..401;es nacões consu- . vem desenvolvendo, em.'. con Grorítie porte do trobo'ho e'nvolveró c' '-",'LIdo d".,.',
os ,: nesta . semana, JMo prc.·' l'a aper'feiçoÍliIllento de . te�. . .

< u... I V � - ,

-de"'t' I INDA"
..

J':' '-'
Ó..•• 'd�";.) e' .',.• midoras'dehorrach�,., com ·lJUtitoc,o.ma'Confe.rên.·.Ciadas esta't"I'stl'cas e m"'u'lfos' .d'i·.as pc.;-le·'m' p'as·sar s·e.m ,n,ra-SI li e (n

;.
' sr_ \ Cl't}- ; rucos' e' e ÚN1CáO cooperati- . ..' .

,u. r-c

JÍim& DiX d:Iitit; qJê' 'vilijõü ' vIstâ, é 'do' ,Flindô NâHÓl1:ÍíI rima ta��, lilédia d� �Íl1tieritl) Nações iJiiidas sobre.CoÍner-
,gressO efetivo. M,as êste estudo. estatístico será par-

--. .

N""
, .

.

.... i ' "
"'"

.. , . - ". . gioÍ>al',do iconslimo
.

dá or- Ció e De.senvôI{riihetit.ó,' a o.Í'para' o btdeste c·'levob <t
.

de EI�tfiricacão Rüi'àl 'que I
'

b Ih I'
" < ,.'� . denll'de:.Il'%,ao ano, no iii- _gariização d.a. AJimcntaçiio e

te essencia dó tra o o pre imlhar par'à étab.'raçãb
___�.",,"-__

. _�_�?w.._.��,__:' timo dl'lceÍiió.>Sofire- a pro- Agricultura, no a111bit,o',.das de nóvo, Acordo. I

'�uç�o de:b0fi�êh� disse !ide Nações Unidas e bem assim O -Clt jâ elaborQ'u Jma lita revísótJd de cotos'
: r! 'o �aís abt,ànge toclas as po- com outras agências té�nicas "

.. h

. , ' .' básicas de exportaçêío -\
- a�quantidade, de café ",uto-' �

siç,ões:r proilufor de· borr,a-
- 'e ,financeiras �nternaiéi(:n:lUís,

-

. oha .�eg-etal silvestre;
.

org�;, �;IO sentido de�pro�ov�r; nãD f\zado pQ'�à expórtaçÕ.�, de cada poís.� e' e?tq �s�rá,
niZador :de :extensas planta- ,só' a estáfbilização 'I;lOSellre- córiclllído ha reLfni6� da 0'1e.

.

ções;' f�bric,ãnte de bOl'l:a- ços .de ,b'olTa-chfl. Neg'éial; 90
\

Essd líÜO, que cohstítui a pedro angular do ÇOn
, Pdra confôrtb', de nioraldia 'd�m':��s�l; Cú oe':',)'e� ,Ch�....•...

sh1tetlcas de ,b�ltãdie- ,mercado intertIaciortat, ' co- .'. . .
' ,

.' . , . veniQ, eleva paro Pouco mais de 55 milhões' dE' socos
� .' .

fd 'I' h" \ �
"'" "'- "

"f"
..,',

o'.'-'.o"·I--ta·.- 110�estil',e,ho'e de-pol_ibutadic- .. mo a-cooper,atão·.!>ill:.P· r.·o.'.·gra, .. .
.

cftleno mi ia á:'i·rit,eressé 'é'm< 'pre edr" os ,__,
-

.... . . 'd 60 'lo
' � t I d 465 "h-'

.', __

."
.

'.; 'I' '., 110;1'exÍJ.ortado�; dmisional de ,.mas mOdernos,de'lllantio e
e qUI s o'numero lO,)1l e. , mli oes._

.'menfôs oe menorês' p'réb,'o;;Q�es, s,e 'êste's t'·I·.ve"r'erl!' ,>to�- b'o'r;r'a"c"h'a�s' v'e''''etal-s' e'X�'p'O 'ta r·epll't· d
.'

,'t I
, Basel'r.;-se em da-l:o·s de·,p�,odu·ça-o par·.a o pe' ,"I'od'o

. ,"
�_ __ .' ,

_'" ;;'" r', -

>
aI 10,·' e ;pesqlusa .. e·enl.l" ._, U "_

--

dos as condiçõe� inpispensóveis a tlma boo' inst'ala- dor:"l!tz; Qorrachas sintetiqas; .. ca·t,do aumento:-de, pr.od,llti- de sete anos 1959166 e I�va em conta O volume das

ção familiar., Não deixa de ser Io.uvável, portanto, }mp�ort�dor. de b�l'l'ach�s vidal'fe, e de' ol'ganh;ação do, exportoçoes de cah qle 'cada pofs e estOques ;Jara o

êsse asp,ecto dos preocu:pações de qUem ccinstroi'. urn"' ,vegeta'Is·e de bnrrachqs sm- �ner�ado. dá- borl'acha"..
periodo de í 963165

edifício ,destinado o resolve; os prdb!e,mas da
. hrn�ita
'.,' ) , ,

'.

-,----------;-------------�-'-._--\!·--�·-7'_::_--- AS"'liO'li9s ebtas básicos, de)1é�õo ·otende!" ornpla-
mente 0$ 'recldmoç6es de pÇlíses que estovan'l insclís

feitos, �t9m suas àtuofs limitações.

CEMAR - M..4.

ERMIG - MG

--,---

f/ .'..;,.-;. .
{ � ::""

.

AS"YÁNTAGENS··'DOS ..
,

IPEtiUIíRÔs. A'Âit�llll!fiT.s'

"

\
. ( .''1'
f
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I
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NÃO FAZ MAL.

, J

B,asta, telefonar para
3418 e você I"ecêbe à
visitá de um técnico,'·

.
r (

•
_, •

em s!Ja casa.ou escri-

tório: Veja o mostr!,.J
ário, receba o orça
mento, combine quàn ..

do qU,er o trábalho e

como quer pagar Ir

Jerônimo
Coelhó.- 5

I, radio�sanla cal
! : ; mais música)

mIaiS progr�:nn�s
.

mais notíc=il:ls
.·hora'c�H�

: no,jefâ
tir u'ni pouco mais pôra estol':agem.

A consecução de tar equiííl'lrio, o longo prózó,
ésporte h

'.

'

, , e'l'tr.e o produção' e o consumo, é um dos principais

. ti!!U�ad� .Pilb,rit�·
.

ob'jetivos do Pad� Int;r,nàcion�L ,

prevlsao do ter:f1P9 . ..• .'" > SE;h1 mejQs de pJoducôo, é: L::npossível pclr'ó;-'<05
....,... ...., _ .. .,.......,. ........... _ ............. ,. __�._� ... � :J;-...,...."... • .�. ..;)

,

p.rodutores 'caliltrolar sua taxa oe-crescimel'lto : onLiàl

.. -:-:-----.--....,.........-----. --.._----_.-------._'- -;:--._,

\.

� \
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Béneficiência Maçôníca de' Sania Cal�rina
E' D I iT A- L..

t
,

.

\

I

De ordem do Sr. Prf!s'i-d€l'I1te, Pr-of, Artônio Perei.:;_
1'0

.

G�terrez, é:'onvoc� os associados da Beneficência

Maçônico de Santa Catarina para a Assembléia Ge
rai Extraordinório a realizar\e no"pr'ó�im;) dia '21-

. /'

,1 0-67 {sábd�\ às 15 ho(.�s'; no. ruo Vida! ��ornos, no.
BO, nesta Capital, com a segUinte

ORDEM DO D!A
1. Aumento de Mensal,idade
2. Reforma Estatlutá?ia .

3,
.

Assuntos. DiVerso:
Messias A D. Bastos - Secretório

"

"MPIlESA STO. ·ANJO "DÁ ,GUÁaDA' Lida.
I "e

PoRTO ALEGRE -:' SANto ANTONiO - OSóRIO -fSO�l
,BRIO E ARARANGVA:

-

H�rário "de Florianópo,lispar�;"
4:00 - (12:00) -19:30 'e 21:00 horas; "

,

CiUCIUMA:
4:00 - ,7:00 (12:00) - 14:00 e'21:ÓO horas; .

,� ,

'i1.JBARÃO:

,
1

4:00 - 7:00 -:-', (10:00 - 12:00) - 13:00 - 14:00 - 17:30 -'
..19:30 e 21:00 haras;

LAGUNA:
4:00 - (6:30 - 10:00 - 12:00)·- 13:QO ..;_ 17:00'.J.,.,e 21:00
'Iwras;

.

nmITUBA: I.

,

(6:30) -,7:00 - (10:UO) :- 13:00 - (17lO0hOras)
fAuno 'iVtT.JLtER - ORLEÀÊS - BRAÇO DO NORTE
GRAVATAL,- ARMAZEM E SÃO MARTINHO:
6:0Q .horas, TERÇAS -:- QUINTAS 'E SABADOS.

OBS.: Os-horários entreparentizes não ftmcionam aos do·

mingos. \
'-

Estação Rorlo·viãlia ':'" Fone 2172 - - 3682 - FlorianõpoUs
-se.

.

r·,··-·,····
- �

, � � '. - '.

'CAFÉ' TE.M \BOAS PERSPECTI,VAS
/ ',!

.

Os
. planai> finchis praq a el,a-boro.ção de urn

vo ocofdo �iritérnai::idntJI do café for'O;";' inicicdos
no-

/

..

PROGRAMAS PLANEJADOS

'�
.

Se o sessão de nov'embro aprovd; a li:;ta
mesmo com algumas 0ltera�6es secundários �,---" �'8nio }

veró o principal' obstóculo que ameaça o r.enova,são
do Acordo j nterriéíciõnol do Café, Superân'do esse
\C

'. �. y ,. ; .:..
'. ,,f .

. problema, os países produtores' de' café Poderôo pld�
hejS,r ,prOgramas de produção segundo as SLWS n�ces
sídades de exportações e a consUmo .intérno e perrn i

de ,estoques excedent§s, Tais e$t�ques, com o, Cífrq
j
de cercâ ge 4 l-nllhões de SfJGgs para o período de 5

-onos o cóntlUir em 1970, devérao totaliz6r c�rca de

l'Ob milhões ·de .sàcos dentro dos próximos hês dhcs
I • ' ., '

quase d�las vezes o ÇOnsUI1)O anual mundial de ci:Jfé. -

\

L1MITAÇÃQ DA PRODUÇÃO
\' ,

Para S8' 1T1_9hter nOs_) I imites de qualquer meto de
produção inferiÓr ·à atual, alguns países teriem que

limitar sua colheita, em Qrea: I,
'

Para. compensar esta., p�rda às suas economias:

propõém alguns tornar' 9isponível a ajuda financei

ra\P�rb o estabeleciMento de um Fundo ele Dlversi{:i
cação e' Desenvolvime�ta, 'que os dapacitoró â se dI

rigir· a outras indústria;; 9Ltemativ,as.
. Es é'LFl:7h'â<ó'�âevérá ter cerca de 300 milhões de

, .
-/

dólares,_( inicialmente e' será, levaritddo �hos. pró-XiFhos
seis anos, primeirélmerité pelos países r::<Iodutores,

I " I

mas com algum apóio �os países importadores ..
Um grupo dt:! estudo está, trabalhando agora p:::r

I
ra. encontrar uma maneira prótica de operai êsse F:un
,do.' ) '"

\
.

PRESIDENCIA DO IBC
l

O presidente Costa e Silvo assinou decreto de

signóndo
.

Orlando Mast;ocola, membro' da diretoria.
. I .' .

..

do:Jnstituto Brasileiro db Café; para responder pela'

.
presid.§ncia dO' autarquia durante a Q/usência de. seu'
titular. Horocio Sab.ino Coimbra, que 'está em viagem
proa a COlombia, México e Estados Unid ,s.

·VENDE·SE
Uma propriedade' à Rue Clemente Róvere N.c

78 (Rua Calçada) o Jerreno mede 780 i;n2 com

2 co'sas uma de máterial ,e outra ni ixta Ou troca-se .

Tratar ,no, mesmO :enderé'ço.
!

1
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A Escolo Superior de Administrocôc € Gerên-

ecio divulgou, o programa do "I Forum
�

Catorínense
'je Mercado de Capitais" que, sob a orientação do
economista Theophilo de Azeredo Santos, seró rec-

,

lizadó neste-copito! no/ dias 20' e 21 próximos, con
tendo. com a pcrticipcçóo de olunos daquela Esco-
la bem como homens' de indústrial comércio e ad
ministradores de estab�lecimentos' bancários .de Flo
rianópolis e rnuniclpios do interior.

O "l : FO'rum\,Catarinense de Mercado de Coni
tois" seró 'aberto às 20 horas de amanhã" no salõo
de, conferêncios do Instrruto Estódual de Educoçõo,
quando será óbordodo a tese ['�Iitema

'.

Financeiro,
Nocional, sua estrutura e funcíonornento", efetuon-

Convocada parª,_' prece- nal.: foram 'éIE�itos 'os Se.co-se uma' onól isé das instituições fincncei ros pú- der a, eleição
'

de membros nhorés oitó:á: Entres e; Ar�
çõo dos órgãos ce CÚpUiO do 'Sistema Ifinanceiro:,o

que deverão íntegrâr: a mando csur BuIÓs.,
'

bi ices e privadas, bem como for-se-é uma explica- Comissão Diretora 'Regio-' Na. mesn'ia"'oCRsião,: para.Co'nselho Monetário 'Nacional, o Banco Central, o
'nal e o Gabinete Executivo, preenchlrhento 'de vag,a, InoBonco Nacional de Desenvolvimento Econômico e o
,triatou do .preénehímento á(1biriete Execútívo, face o

banco elo Brcsi l.
\, dei vagas 'existentes,' 'bem' deslígarnent» do sr, Niltón

)
'

..
corno o do Cargo' de secre- ' Cherem pdr exigência legal,Sábado, às 9 horas, serão 'focalizados \ o Estru- ," tárlo Geral em decorrência motivo de -ter' assumido' 'a

turo e o' fu'ncl'onamento do Mercado de Capitais, da renu'ncl'a, do d
,- ,'", .

T'
"

'Deputa o funçií,o' de MilPStl'::J ÜO rl-dentro dos segI_Jintes íte.ls: necessidade cie mecanis- ';
Pedro Harto Hermes" '" "'''buôài ciê CÓnt�s "do Éstad'o,

mo regulCrdor do mercac!o qe, capitais;, mercado pa- '

, Assim, para substituir os fÓi eleito, ó sr. ,Otto H, En.r,alélo e suas, diversos fÇ>rrliOS, ó"Chall')dda"- 'democra-: Senhores, Niltdn Cherem e tres pela unanimidade dos
tlzação de �apitais; prGteçãó aios investidores Ou

Pompilio 'Pereina Bento na Úesentes.'
.

poupadores; função cas bolsas de valôres; o papel ComissãJo Direto!''l Regio- P1'1ra o cargo. de �ecretá-das sociedades anônimas, na atugl conjuntura, m�r-.;
cado de capitais e inflação,

..' ..

,-

Sob a pr€sideillcia do sr, Armcnde
' YÓlerip de rio Geral, que desde junho Partidos Políticos, a facul-

, '

.", i. do, 'ano passado em face da dade de designar as Co-Assis, fv.mdoncm,do ne $e,;li'e!'oll'ia ,o" sr. ,Otto H.;, �n-,' 'licença do Deputado Pedro missões D�retoras . Municí- t
rres, reliíniu-se na �oite ,de terçq-feirl", à,s 2Q: hOras; ,Há,i-to H�rmes estava sendo, pais nos murucipios. em

rii� recinto do Plcnario da Assernbléia :Legislàtiva do exerddo ·pelo sr, ,Otto H,
.

que não as houver, resolveu

E�!adc, a CO:i':lis!'õo r\í ';;",rtlt,;! �egioncí.í'da' ARENA: 'Entres, foi eleito o Deputa- o plenário delegar t'lO Ga-
, ":.-.' -s

Ó '.
,

'
, do' Celso. Costa" ' binete Executívo essa atrí-

Nos limites do edital 'de buíção.
convocaçâo "

foi tratado o 'Por proposta do sr,: Jor

problema' MS Comissões Di� ge Konder, Borríháusen; pa
retoras I Municipais, tendo ra dinamização, cia, Agremiá
em Vista as t31terações in- ção no interior do Estado,
.troduzidas na legislação vi- foi aprovada a realização,de
gente pela lei n� 5.3Gp, de 5 reuniões regionais da.' ARE·
de julho de 1967.. Atribuin· N:A, proposta que teve o

��te�ot:I �!��on�. ��rrt�:�� t::s�iO unânime dos presen- Anais d,o Congresso transcrevem PolíUca
. ,�; ����:��o . s:o r!������� ap��v���s::n :oCt�Si�� l!� Atualidade que denuncia se mal 'tralada
,

en1. todo o Brasil as elej, vor ao Deputado Pedro

ções p�ra 'pre�nchimeÍitrJ _ Harto Hermes que deixava
, das funções executiv:as dós' as' funções de Secretario

Diretórios' .Iv:Iunicip'lis ',d?s, Geral.

. '�stó 'sendo esperado no proxlmo dia' 28 nesta

capital, o tora.' da Un'iversidade de' Pe�otcis, que fa

rá duas aPresentações no Teatro Alvaro de Corvo·
lho dias 29 e 30 do, corrente a partir 'dais 21horas. O
Cordl Gaucho é integrado por 35 univ.ersitários e

exibirá em Florianópolis, ,numa ptomoçã?, do Depa:
tomento de Educação e, Cultura da Rettdno da Un,l-
versidade Federal de Santa Catarina, ...:...---_:.---__;.-------------�--:------

,

COMUNICAÇõES'
} l' ,

'

:";i ;;, . "/, . '� .: • ., .

(Léli edllorlal nà t.a págbli),
- ,

,

·-.r"

Merca�o . de . capitaiS cmneça
a , ser . �ebaliÔo·

. sá�a�o

I

Governado'f de -Wésl 'Virginia convid,a
Ivo a visitai- o seu Eslado

'

-

. \ ;

AO( mesmo tempo em "que qgradeciq a acolhi-,
da dispensado pç;lo Goyêrno e ',P9YO catarinenses_
quonC;o de sua visita. o Son'ia Catarina, o governa.-

-

Gor ·Hulett SmHh, de West \tirgini'c.J'-, EUA, em men

sagem erNiada 00 governacior Ivo Siiveira, convidou-o_
a visitar aq\.Jeia unidade _federativa dós Estados
,Unicos do América do Norte,
IvO _ S,ilveiro ó' W�sf Virginla, permitiria a contihua-

Afirma o sr, Hu,ett Smith que o visita do sr.

cão das conversacões rnant'idas em Florianópolis, a

;espeito do� \ meios pelas quais Santo Catarina e

aquêl,e Estado
-

poderiam manter
'

intercâmbio. de
mútuo 'interêsse uma vez que os dois Estados mui
ta à mensagem 'do sr Hulett Smith[' disse de sua im

peito à ext�ção de c'arvão é à in�;Jstria madeireira.
O- êhefe do ExecutivO catorir.ense, em respos-

ta à mensagem do src Hulet Smith, disse de sua im

pcssibilidade de se oeslócar de seu Estado, agrade<
ce'ndo o convite a êlé forn::Julaclo,

De outrà parte, o governador IV0 Silveira tam
bém decfinou do convite que lhe fêz o ministro Ga
ma e Silva, dd. 'Justiça, de integrar ,o MissãQ Oficial
'Brasileira que foi ao Japão tratàr de assuntos, do in-
terêsse brasileiro,

-,
,

.

/

! '.1 ; ...•
,

.' '. . .......
I .

".

Secre\íãrla ,d�: �au'de cump�rimenJa'
classe _ �é,di�a.,pel,a dá,ta _ d�i�nl,m

••
c·

.' \', ',' • •
" ,

.• ;' � ,: .••.�. '"
•

o Secretário' da Solide � ..

AssisfêrlCia Sociol,
-

sr.
Antônio Moniz,0J'e Aragão; "ericie'reç()u. ã seguíi')!e
Mensagem �o 'clàsse

.

médico cataYI:rieh��'7' 'por '�11'16t,ivo·
da, dota de 'ÍJti�er'n, cons6gra�.q oo.,;t0�dico: '.0

,'- •... :

;

. ;'No �bió' dQ Padroei'ro dos M'éqiéds', S:õo �LÜCbS,
MéGico' p�/exceÚ�ncia e vêrdadeí�6 símbolo do nos
so classe 'por, suas excePcionais virtudes e ,capacida
de profissional, envio a todQ� os colegas do ,Estado,'
dignos cóntinuaçlores das tradições de nosso Pap·roei
ro, meu, fraternal ,abraço de, congratulações, fazepdo
votos péla. constante ,prosperidade da· c.oletividade'
médica a �ue tonto dev:o e que tLjQO merece':.

,
,

r'

dispõe sôbrec IYC devido po�� çooperalivas ,

Foi' soncio�ada p�lo Gove'rnad;r Ivo Silveira, iei
qu.e díspôe s6bré o ,'IVC devido pO� cociperativ�s de
consumo, Éstabe'lece que' I/nos reçbl�im'ento do im
pôsto sôbre \;'ettdàs e consignàções o(nda devido por
'cooperativos de consumo e secções de consumO oe

�ooperativas rhistas[ devidamenfe legal izadas, efe
tuados até 3.1 de outi,lbro ae 1967, a alíquota do r'e

fe�ido 'tributo será reduzida paro '1,5% (quinze por
mi'!') dispe�sadas as taxas qUe lhe erám adjetas e

tôçi�s os penalidades que àáesçam o Princ'ipal. A
fru'i,cãà' do benefício fi 'c'á c�ndicionacJa à provo

p�od�:tida' na 'forma qU'e ror t xodó' por atq do ,Po
der Executivo, de qu�' a coOperdtiva não deve qua,l
quer outra parcela á títulQ do"impôsto sô�re 0Rera
'cões rélotivas à circúlaçõo Cle mercadorias. Os efei
tos valem para os créditos· sôbre' operaçõeS' relativas
à circulação de 'mercadorias.

. ','" '.:" t·

'Coral' da .'Ultiv.ersidade ' de.Pt'IOlas ;
" .

.. ;l,

; 'vem cantar no TAC 'dias 29 e 30

\

"

,
,

,

I

;..
l...

. IYo�vaillÍa
J

Guana�araCargos vagoS rcativarli.aÔminislfa�ãG
inamiza·· ·no interior

I
"

II
•

(

r '

"

Arena· preenchQ'l
se

ELI,:IÇ�ES \

(Leia 'e4iAori�1 n� 4�a página)'I. � �
'.

\

. \
.

J 7 1 �

, "

I,

"
j

j

.� �.

I

\�"'-i,_
Poro" trotar de assuntos do interêsse de sua

administração, seguiu na manhã de ontem para o

Guanabara o governac:or Ivo Si.veiro. Naquele Esta-
, do o' chefe do Execut ivo ovistor-se-ó com os minis
tros das Min:os e Enerçio. FG(lzendo, /-\9' icultura e

Interior, com Os presideru es do Banco l\jocionol ce

Hobitcçôo, do Inda, do COi'-lTEL, Q.; DeT, com os

diretores do Depcrtcmer.to Nacionai d'e E.strodos ce

Rodagem. e do DNOS e superintendente 00 SUDEPE,
I, , Entre outros assuntos, o sr, Ivo Silveiro trata

rá do I ibercçôo de verbas para Santa Catarina, da
Loterioi do Estado" de convênios para o construçôo
ce cosos populares e poro, eletriticoçõo rural, e de
problernos IreloCiO,riados com o crédito orientado pa
ra oesccdóres: ligação de' Santa Cotarina com o Yes-.

to do País pelo sistema de micro-ondas; ligação de
Florianópolis 'pelo sistema de telex, do asfaltamento

: da POnt� Herchio Luz; dos BRs 282 e 470. e final
mente .sóbre a construcõc da 2,a ac utoro .dos Pilões
e do bcirmgern do. rio 'Itajóí-Açu,

" ,

,.., ,

Em correspOndência ontem enVlac.a a O ESTA
DO[ o déplltado federal Ademar Ghisi, do ARENA,
comunico a insercão nos anais do Congresso NacW
nol, de artigo aS;inado pelo jornalista Marcíllo Me
deiros Filho em ,suo coluna "Política & Atualidade", "sob o título "Sçmto Catarina, b �stado Esquecido"[ Ir'
no qual sintE,)tiza_ o rol das grandes. reivindicações de

.

um Estadô tratddo sempre com evidente discrimina
ção por Parte da União.

�

O parlamentar utiliz.cu os' subsídios eontidos no

trabalho� co jorna.listÜ' para denunciar no Câmara
o "processo discriminatório de que temos sipo víti·
ma ao longo de' tôda nOssa história po ítico-admi'
nistrotiva",Til Chico Buarque de Holanda V:em cantar

" ,

os seus sucessos dia 15 de-novembro.
"\ .

Contratcdo' pe!'Os formandos de 1968 da Esco
la de Eng'er,hari�' Industri01 da UFSC, estará se

apresentando cio 15 de novembro 'nesta capitai, o
contór éFi,Í.<!:O:' Buarque .9'e Holanda, autQr d.e "A
Banda", "RQdo Viva",' "Noites dos Mascarados",
"Quem, te Viu, Quem te Vê" e outros conhecidos
sucessos 'da mLjsicci pop'ular brasileira.

Chico Buarque de Holanda fará duas apresen.
cões no' estádio da Feceração Atlético Catorinense,.e> f"", J

, \
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Três melodias, das doze'que cOD'correrão
ao feslival catarinense já são escolhidas

,liG6rota Moderna" de Marcus Blohn,' "'Estos
Trist:es' Meniáas" de' Murilo, Ferreiro Lima ê' "La·
gôa" de FláVIO Amaràl, MOritz, fora os trê,s melo
dias' S'�leciQnadd5' inicI\olmente como ifinalistos do
Primeiro FestivOI' da Cança,o C�torinens(:\ promovi.
d:) pela 'PROMARTIS, €m colaboração com () Depor·
tam�nto de· Educaçào e Cultura. da Reitoria. A co-

. missào de sefeç6ó 'esc(ilherá um total de Goze melo·
ciias, que set:ão défendidos no próximo dOmingo a

partir das 19 hc3la's' no Estádio da FAC.

l'

-

IBERT

Memorial' pede ;engenharia civil
na 'Eséola� da Úniversidade

Um memorial consubstonciàõldo' a necessidade
da ins_tolação do Curso de Engenharia, Civil no Es- .

cola de Engenharia do Universidade Federal de' San·
to Cotari()a, foi entregue ao Professor Ferreira Li-

.

mo pOr urna COmissão de Enge'l"�,heiros, presidida pe
lo Pre'sidente da Associação Catarinense de Enge'
nheiros, Raul Olimpio, O Reitor da Universidade
Federal de Santa Catarina encaminhou o exposição
dos eogehheiros à Escola de Enge'nharia Industrial
po 1'0 estuC:os, '� •

,Suinocultura ganha a\enlo no'

oeste com convênio da Agricultu�a
o chefe do Executjvo catarillense aprOvou con

vêr;io entre o Secretória da Agricultura e o Frigorí·
fico S,edra. S,A, do municípiD do mesmo nom�, O
sr: Ivo Silveira teve em vista facilitar a conjugação
de esforços e recursos para fomento à suinocultu,
tura na região oeste.

/, .1 ';. I,

A AssociilÇ�O ta't,arinense de
Medicina agradece as m�nifeslações·
recebidas por ocasião do dia do Jlédico

,

-\

Financi ritentô1lflnvestimentos

A Associação CatarineGse DE MEDICINA[ em

nome de todos os médicos c'e Santa Catarina agro·
dece as fel icitações 'e manifestações de aprêço re

cebidas pelo transcüiso do dia do Médico em espec
cial aquelas dirigidas por Sua Excelência, o Senhor
Governador de Estoco, Dr, Ivo Silveira.

Manifesta, ainda urna vez, 'na oportunidade,'
sua dispOs-ição de lutar 'com denôdo, no ,deb?t:, e

. encaminhamento de soluções aos Problemas mediCO'
sociais e assistenciais que afli;:Jem nosso povo, na

certeza de que, do esfôrço conjunto de' todos os se

tores da Sociedade resultarão dias mais felizes \ e

prósperOs para a Pátrio Comum. ,

(f>\ssJ Luiz CorJos do Costa Gayotto
,

Ptesident,e da ACM
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" Ope.ran�o. apenas ha cerca de Irê�

',',; "
"'.
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" ,anos '�óssa" Companli:ià' já. é DIlUi realhhuie

,sólid'a a se,rviço de Sanla Caiarina.

.

";:r .• -:
•••;.IJ Ú,' .'i .

" ";' 'R

(-

/ I,

de maio�

res va,�lagens ao associar-se a nós no pia-
1-' " ", \

no de . DEMOCRATIZAÇÃO' de nosso ca·
\

pilal� �,

INFORMAÇÕES E·VENDAS - Em

" /

noss� sede ou com os agentes credenéieldoso,\. ,
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