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I '1318,33' 3 YZ31B3:l Com a partícípaçâo de (18 iI" "�""'1, participantes oficinas de "O ESTADO" os nícos a respeito de suas

. .... .

--------

mais de cinquenta j<>rnalis· do .reíerído curso. participantes elo burso es·

iOON,nO i301l0· tas profissionais, além 'de Au tnícíar, a .sua .aula, o tiveram na redação de A

n n
'. pessôas ínteressedas. reali- professor' 'Fr'úb:çisco' Esc,"O- GAZETA, quando o vetera-

i"S H ,1183S,. zaram-sa.na noite ti;3 ontem, bar' Filhe;> agradeceu; 'as 'pu- no. jomarísta Francisco ES-

Q "VI'Y'B
'.

no mais ./antigo 'Diário' de lavras do Diretor_ GeI'el1te cobar e os purt icípantes do

',,, .' Santa Catarina e: na "A Ga- de "O EST�:� � ,pás.sou a: curso,' foram recepcionados

lyUdNO:l VIIYd : 0338301,"/I' O zeta" as. 'aulas práticas do cli-'.colTcr sóbre técnica de' pela Jornalista Maria Ina.

� . .. � CUrso de ·jornalismo, mí- jon1al;, tema .elel' cula.
'

-

Vaz, diretora" do vibrante

SVOIAOO SV ,O'YS'VIIY3Y' nístrado pelo p�'ofessor Após a prolongada 'dfgl'e' lnatl!ttno fiotj[1;l�PdÚtà�o.
. Francisco Escobar Pilho ..

'

. cão do conhecido �lf",;'em Na "A GAZETA",' os parti-

Proteçêo Ispeclal pa' ·.ra· . 'De'
.'

.

Na ocasião, em nome de .de ini.prensa,_ os' pr.rtici:pàn- '''c'ip�nte� ouviram âd'alhes

.
.

.

.

"O ESTADO", falou o Jor- tes do curso' vísitararn a sobre a confecção do con

nalísta, D0Il1\ngo8 Fernandes oncínas do antigo metutí- ceítuado jornal e dadós téc-

Gaulle .em M'inas de .(\q,ui.�)(), saudando o·U1.lS- , no.: qUlindo tq;11m;.\m Ci)
._ ----f.---...:·'>

. tre 'p'to'fcssor -: e os partici- nhcclmento ctn f,ociuq a<; f'l·
-----

JPEW HORI�ONTE, 9 Do Gaul!('- n Belo Horizon- pantes di? curso: sos da conieeção do jurri111. ; . > .

(OF,:) ;� A Polícia de Minas ,to. Todo o; interior mineiro . Disse da .Sátit'fílÇiio com
- desde !l' dj:o:trilmiçLLo clf1 )�)u·

.•.
Furacão ,Afing1e. a Flórida,

�]eraiS está !,onu'llli;lo medi- e�fá sf.ln�l') yg�úlhado' à que o. �tigo d�ári:(} catari- :ter�a" CPDlP'pf;içf\o,' lx\gina", �_ '._" . """ .....'_ , _. ,� . . . � '.

das espeeiais
.,

dç��!rWlçJJ,: _ W_.oçú tu., d� ;d�if�$ h :.f�·' ��:Jj�:':
. �

. "'." .'

��.·t::.iJ·
'

. ;�.'I" �, .. ;: ,-,"�,' :,,;,' , -',��{ !'>§).....,.��l., ;,�. ":9r �:,�stálrs/:a!.:��' ,�(mt(a�.:.:.��7l'j� .

pal;o:t. .

',a, ..:poss�yel, v1si1\i' ":do.· s�ses/,ot(' i ;li�}:ig��" )iôlítfuOs ;'��êJ:ltirB.�r����1\':· Coil ':���.�l�1;r" ';a� -ihl.nt�ç: ';� '._, .� ..M�P',��r:1?a �'>" ,

••am :�l,'W��;itcI-r,; ii;;�I!:.m�, .:
PresIdentc . fI:ancês ,. Oharle 'de . Charle Dé: Gaulle. .' ,

.

.

_ .. ,"
.

.
., samm., JG. l1HS proxu1}lc1a· clilbcrn1 o (·{:f1tr.o o.fl t�m·

-:-:-:-Aa'if�ca-o em' t.to·n:tev:-r"d· '.�u--,
'. lyrá Tavares será o novo cQrnahdan� ���;��'�cr�ljd:,;bJ��� p���an�� ���l\��I�t�>SÚ��g !\�':�1���:�,:�1�

• iUi 1"[ _

"

'. .'. .
..

úmg., Beach.. o ObS61"Vató- JQO 1,)"1". é),ll ('o"'ia. ,\Teniof,
. <te do IV Exército ri0 -da l"lóri.cla, deü>;'();]" de .de 115 kms. norá,rlfJ:-;' "-"l"-

. ,-
,

, " mânter,1oÍltac1;o ('om \,M'a: re1n j� as prail1y tenelo f-1

:, RIO:' II, '(QE�) :.....'·0 Gal. lltaf, na dga do GiL TriS-"· mI.' ci�)sd� t{" IJ11',:13 h�ra"" ·d� é h'd" d' t'
., " . .

. wu .e> ..,. mar su 1 o .01S me TO!'.

Aurélio .Uvra Tavares; 'se- tão de Aleúcar' A'rarlpe, que lm.drugaàa ',(1(; hoJe, Dão fl� Os "Serviços Meteorolóvic%
ri o novo' Cotnandante do

.'

at.1ng11l a idade' limite. Ó �alJ!;li1do",se )louve vithpas lançam constantes ad\'LT
IV. !!xérclto sedtiido em' :Ministérlo (la. Guerra \n-' 1"'''-1)(1');<, tênclas hos: habità1},tes da

Reé1f�, 'em hlgal; dó Oà�. formou csta:'lllal1hã, quJ o lJ,4,'l"'rçm :\VrTC' 1.F1'Ó:rldf' l, ?onB lHor:J.'1NJ. pédJhdo-lhes
úourão Filho, ,C!úé .

i'rá pa- GÔJ. Mqurãà Jfliho acttba:,,!'J' (fjJl]) _.�.'_ Os P1'in){:�iros CJue 50 r0rugieUl no� pontos
ta o Superior; Tribunal Mi-: . de aceita'r;o cargo.' r.feitos :(10 füi'acfl>O "DOn,A''', 1);\:1J;;;.

.
_

.�..
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COMPRAS' DAS CONCESSIONÁRIAS

Congresso
.
nnASftIA, 9' -(OE)

. '. Não haverá muis '1 reunião

d
'

· dei ,Cúúgressu l"pnrcuc1a' prr-

e·
.

ene r9 Ia' ra'fi. lÍolú, d� huje. afim dc'
.

-

.'.
.

:
.

üpfCCi�tÕ l'llcmm3em prest-
" _, _ dCl�ci\11, sobro a compra das

J. 'b
' . eollGcs.sloÍlul'ias. A informa-.

, .

.' .Somente amanhã serão c.n-
,

o·a' c·a' '..._' .
,

! �ião:'�lÇHb� de ser prestada caminhados à Comissão CiG'
.

.

.

. . �
•

,.
,.

•

" ' , � l>1.ll0 Senador Eu rico Rcr.- .

.
.

W' ).
' -.

sénde; Esclareceu que não
raI . de Illve!;>tigações no .

t' " · '., - Rio, os res�ltados d"ls sin-
, . '.' _ hlfven,do número suficiente .

�hento. >�énte ,0 prpble!}'l:la: de el}�::- :J Jiê- 'de'fillt�dos e senadores
dicancias da FAB na Dele-

O !primeiro Grupo gera-. g�a ,ele�i� d� r�c_a r��14o_. em', Brasilia, o presidente gacia do Impôsto de Renda

dor. será entregue agora,' a oeste-catarinell8e.··
.

, • Ció' Coh"'resso Nacional, de-
") Delegacia Fiscal em SfLO

titulo . de empréstimo, à t�al atitude �o ,�ó��r�?':, Yel:"1 -qe�nonvor;al' a re;'mião. 'Paulo. O CeI. ,Júlio Valente,

Empresa ele Luz e Fôrça catarinense, vem, lEa';,s �� auu{a-csta tardo .. Ao Úll�Sll10 presidente dos IPMs, infor·

Anlaldo S/A, e o. segundo uma; vez" ?e.moristrar ,o
.

futnpo; será designac1a, a
mau que o relatórIo final

opor·tullamCl.lte develldo. grande interesse que te'll esl�i sendo revisto, para de·
.

'. ... "
.. . : '!\ � c'Or'nissão' misUt de 11 deDu- .

. ambos permanecerem em 'o Governador C�so
"

'Ra'- ,iàdo'S e 11 senadores, p�ru mltir os extorquidores con-

operação enquãntp niio es- mos em solQciohar os pro- dar parecer sôbre .a maté-
tumases c poupanqo 110

tivere!Íl C0l1cluidas as obras blemas' que fizeram ,à, eCó- mesmo tCl�npo os recl/.petú-
I

..ria..� .

qu� resolverão definitiv\1- nOlllia
.

de santa Ca,tarina. velH.

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

.

Dois dias. após'a festa de
.

yel de l)rogresso
.

na parte léxicos, porque o ou·t.ro· s'o...
'

lu.stro do mal que conside· Quarto pod�;'� do Estado,
.

Se-;-h��b;;;:-� O�

Nossa Senbora· ela Pena,
.

elas artés grií.ficas.· fl'Cll a influência da scmân. 1'0 uma advertência a qual1· e,\crcido de màneiras mui· dias na sua 8úcc�são 'se en� 1
___________

---------------
. _1. '

cujo santuário,. em J!J.ca,ré-' .Chali\ado. a. escrever sq.,�· tica iml}Osta, pela ciência tos tmmlpõelll ii, linha d.o tas vêzes diametralmente. carregllm' de mostrar' se

pagná, �o I�i?" ..eceb� o c�l- _ 9 Dia da. Imprensa, Vim �-. ,hiéfIica.
,

.

'Pala'vras" "SOAbre O
meio sécu.lo

.

e ,ivcm mui· OIJOstas, 110 lar1{o campo ·ela r,raluu;nte !Af!hiilUOS e dis-

to d� escl1tol'es e Jornalis- retaillente á redação cf' dO
..

Dlwo a Rubens de Arruda : .'. ':

. ..'
.

,:.
to cin flmçíio do coração, Ubcrdmle de cxp.ressão

.

flue scnwr.-l 11 H'rdmk. flúe nào ,;

·tas,. numa concorrida ro- Esta40".. · N9U�� a,mbiente Ramos os favores de uma '.' . (lue cansa. é WIla conquista indedina· mOllOl'ótio dos. lJllr ::<t· jul.
maria, festejamos o Dia da não. �le, sen,tiÍia integrado àcolltida. generosa quando,

D· di'
, .. Cbt'gnei justo no dia em' \'cl do jornal, a imllt'ellsa gam se!.!s dt>.I)os t'. li 'Proclu;'

Imprensa. no ·espírito· dessa c,oJr!.eino;. há cinco anos, nos aproxi· 18 a mprensa fIlie êle enibareli,ra para o reeolhç do fayôr 11ubHeo os .mall1; seUl rc�s01ifme.ia nas
-

ra,çs(" a ql,le, a:� ni,io' #ltl" ult13\ <Jas'.f,Igura,s maiSl'
.

, lÍio, com.a dedicada eSllôsa, l;Ill!auS(ls c recdw, támbcl11 :prollrias eons,ciênciais.
,A invocação. da santa c prc�stamos' as honras dew- altas' da illttlectualidade afim dt1 buscar outros l·e· cóndenáçõcs. estas, feliz·'

. F. ESCOBAR FILHO
,.

,

com o velho instrumento das, as honras 'que recb).ma- brasileiJ"l'l, o llo('ta e escri. .2IUSOS de tratamento. utente, sCllllll'e cm menor ,.E se nos cOllsagraulos ã

de trabalho, que a, nova ge- tn0S llàra as comemorações tôr Oliveira e Silva, magiS. ._____

númcro, lJOrgl1c há um ex·. defesa' da verdade, I pode,
ração desprezou. de outras c.asSes�· 'trado. com asse,nto no Tri- Nêst� Dia da hil]jrcnsa, a JJurgo tácito dos õ]'gãos des- .

mos fiéar em paz com a

'bllnal ge Justiça &Ja G�lana- na_ram os laç,os «],3. ,ê1�uizade. �anta C;ltarin3 para millis·. llulan3 oficial do "O l�s.,,· "judos d:i. sua função pro. 1!os�a consciência (IUe 3lS pai·
'J)ara, scú contra jlarente 'e que brotára ,ao primeiro. tr.!.r Illgmilas aiÚas ]Jrátieas do",. como. a:; tmJ,·'ns .do .cli:), p.rla e Ulàls elenl.t'hl, 'Im' é xões iliio deí'ormám. T'd.l·é o

nosso amigo comum. COllstántc da aproximação, de jQi'1l9Jil!;1ll0 a�s que; em dos. generalli; seria de lllJ' a de dizer e defender a "cr- dC\'er do jornalista qUe pó-
certamente por tantas afi-' Florianópolis, já estão no bens. Qriizcram as Ch'ClJlIS' dade. de comemorar, mesmo sem

tinha eu. nlJ, época, pago 'nidades que o tem!)o
.

foi exercicio dá ath'idade. hoje tàl1cias que çoú1:Íesse a. sua Nem 'ao mcnos ,ql1alldr) grandes festas. màs de co"

� mel' tributo á cardiopatia, ttiosti'alldo c que as 'JÍgei"
.

'Úlria prQfissão e 9.0S (IUe reda� a um cOll!borador !lOS ideuti(ieamos . com á ração t:nmqWlo, a data cott'.

a,#a�és ,de -Qui bUrulto tãi-.!'aS dh"erg�c�f! de julga. p�ns;un. em· exercL'-Jª, �llnl.' qúe Un8,gilla cilcontrar lW yrofissao e li, eJwrcemos· �agradà. á sUa atMdàdé.
�G-'WlJcu1àr. Passando q1ilJ- mento de hOmens c Ja.tQs " daS �s alegrias' foi a

.
ruáqufuá, �o jo�Ii!3t11:. �I!& com o ámôi' . e destemôr uma Ms maÜ! fecundas qÚf:J

�e ttes mêses cln l'1otiánó- não t)li'baram nem pertur. de p.ode:r' rC'fer Rubens d,e le hnp'ó!ide.Tave1 sentido do qu� ela reelàmâ, senthnos a poden)os escolher pará bem

poliÍlf J"eeeoso. então da álti- baram. AiruiIlL '·Ramos. Sentia-me do ,jogo das paIávra-s pro. necesSidade de indagàr cu- desem:pcn�ar a nossa tare.

��r�:�e São Bent,o d.o Sul. .""'l"O- .C.arP�·-4f(. dizer·lhe al/!,'1lluas prlas_llá�a u_úlagnitU!le da mo'Pilatos o que é li ,'er· fa na Pátri.a e !la !mmani.

ónI1�·'Í1.1h ano antes me" U1S' 'Ao' 'receher h !W!lrpSfj" llriIavd1S·de cOllfórto, b!·ota.:;��lelll'açrro'. ibde ou onde está a verda- 'dáde:
talijr�, mais iiltimo8 se toro e01!\ite da Universidade de das da experiênCia de uui*,1,'{ ','

- o -" de.
\

U R S S promete
defender .

a China, .

Mas �rosseBuirá na
�uerra ideulógico.·.

MOSCOU, 9 (OE) - A União Soviética,
'

prometeu
defender a China Comunista com seus foguetes nuelea
res, em caso de guerra com o Ocidente. Moscou adver

tiu contudo, 'que contínua a SWl guerra Ideológica com
'1 .' ,

"

Pequim, e voltou a condenar .8 polítipa expansíonísta de

Mãp-Tse·Tung.

MONTEVIDÉO. 9 <OE). com o regime dé CI+qa,. Em
..:- A �olício. 'uruguaia está 'i\1o�cóu, a figêr\ci3·· ofí0iaJ
pronta p'l,ra reprimir no-· TASS, 'l'l..llU11C,'lOU 'q'le enti
\'os distúrbios de rua, anun- d"ldes de ,,61as!ú� 'u'�aias',
ciados para. b':Jje; por C'stu-' (lróll1o'('-cr�o ·hoje. e amanh;;;;.
dant.es e operir\os comu- graüdes mfÍ.1\ifestr1.e5es ele

nistas, em' protesto .

contra
.

'protesto nas "tüirs; <:1e' Mmite-
o rompimento de reIacôes . Vidéo. ., ,:

.

diplomáticas do' Uruguai'
.

.....

'; ".

--------.'1-. .. ,.-...,., .. ..; '-.:......----------------,_ ..

iDaNVRU"
.

t30MO '.'
jO"�3Bla oS-Y·.fi

.iOJ.N3I1VS.N3d OS ao. VI3AVR
81YIVII IIIDl03. ·Y1IYd-

Abastecimento
elétrica

. :.. ,

em
Em atendimento a de- Esta llledidá. visa corri�

terminação do Governador gir de imediato a deficiên
Ce,lsó Ramps. à Comissão cia do sistema energético
de Ertérgia. Elétrica possl- daquela' -cidaçH�, que pod�
bilitará à cidade de· Joaça- rá assim aguardar sem

ba uma nova fonte de
.

e- maiores problemas, as 80-

nergia. elétrica, em carater lúçOes definidas reptesen
de emergência, atravês da tadas pela linha. de tralis
i:t;lStaláção de dois conjun-. 1l1iss�0 da SOTELCA c Ela
,tos diesel, com. a potência Usina Santa Cruz, obras
de 250. KVA' cada Ulll. .

que estãó 'eni pleno anda�

Mas os da antigà gera- Estava dispOlrlvel � DUÍi"
ção tambem cederam á im- quill� de uso 40 Diretor d6
posição dos tempos e ado- "'O. Estado" - o jOrnalista
taram a máquina pàra ali- cintilànte que· é Rubens de
'rio dos tipógrafos e hoje Attutta .

Ram!>.s,. at1llgldQ bá
dós linotiPÜltas que, nas .êi-

.

pouco tempó por � �8.eS
dades; são 08· coJJJ.Positores· insultoS cardíaéos til) Ire
de livros e jornais. Nas cio (l1ielltes nó .bom� de "i
dades, em seu seutido de di agitada ('I}m�. a ql,le tem
capitaP·. �m

. )lmihs Ulltrl'S u.e' lenlf.
. Insulto eardílic'O

alcaltc,;aram,.,};llaior llÍ· '111'Ccedldo de o�tros insul-
'if tos, êsLes classificados nos

máquinas.
.

Hoje sere realizada f1 úl
tima aula 'na 'Casit de S:mta
Catarina as 20 horas.

.

Denois Ore Sete de Setemb
"

, o- ·flagTantPs. tomados na 'U·· ro:
., f

��itq:ea���e:�� f�:��ç;:t�l:. Unidades Militares Voltam a
"O EST.<\DO",· vendo-se i)

.
.

.

,prófé�s_or Ft31:dé'co. E8(,O� , Vida' No'rmalbar Filho c o .iornnltstn Dn· -,

Aulas.
, \

antigo
de Jornalismo
Diário de Santa

no' meís
Catarina

míngos Fernandes ele Aqui
no, além -de vários partici
pantes �o referido curso,

• /'o....

n'ã6"'se reuniu ontem
,

InqtJérifos' ein·
São Paul(j

SÃO PAULO; 9 (OE)

U T j:.; 1'\1 .f' U U'tletwJtlhJ,�kft'

I(&!d,(:)s,� üo Holctnn UtumetetHül;!.!í1!;'" dI'

.&. SEDUS �"F'PI'O �ida at� à� 2:-1.111 hl'. !In
.

di3 'ie de setembro dr wc j

IFrente Fria: Negatlvo: Pressão AtulOsferica :'\IédiiJ.:
1019.4 nrílíba1'1:5&; Temperatura lUédia: !H.O° - Centígra
do; Umidade Jtelatívu l\lédia: B9.80,0; Pluvlusldade:
25 111111:';; Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cunmlus
.-- Nevoeiro' Cumular - Stratus - TClmpo Médiú;
Estável.

raJi_ eiri
,

:\. ,

�I.?, !J (OE).- T�dos_os acôrd?s de leescalonamentoda dívida brasileira ja estão concluídos, A Intõrmação aea

ba de ser prestada pelo Embai.�ador iSette Câmara, ao de
sembarcar no Galeão procedente de Genebra, Explicou que
restam apenas as medidas protocolares, que 'serão concre
tízadas pelo Itamaraty, através das embaixadas da França,
Itália, Alcmanha, 'Holanda, Inglaterra e Suíça, Revelou aln-'
da o, Embaixador Settc Câmara que a dívida brasileira. se
eleva a ;�1!9 milhões de dólares. AnWJ.ciou finalmente: que
dentro de uma semana daja para N�vlll York, afim, de as,

sumir o cargo de representante do Brasil na ON{J.

Guanabara Continua Sem Carne:
Apertado o Cerco em Iôrno

dos Sonegadores
RIO. 9 (OE) - Ain4a vístou-se eom o Presidente

da República. O sr, Tavei
ra afirmou 'ainda que 11;10

. está demissionário. Con-
cluiu dizendo Que tratou
com o Marechal Castelo
Branco, sôbre 'o problema
do abastecimento em ge
ral e em particular' a ques-.
tão da carne

hoje será apertado o cêr
co em tôrno dós sonega-

.

dores de carne. E' o que
acaba 'ele afirmar a im

prensa o sr. Arnaldo 'I'a

veíra, Superintendente d:t

SUNAB, que deixou há pau
cos instantes o Palácio elas

Laranjeiras, onde entre-

RIO ..··9 (OE) - Os movi- berta de focos de subver
mentos ele caráter militar, são no. Estado do Rio, c'
dados pelas autoridades co- caotacão de; mensagens se

mo de. rotina pela pas- cliclosas. ::1f,ríbuichs à gtlf'r.
rilb'oi,-os. Autoridades do

sagpm . elo cli'l Lla Pátria, '. Exéreito da Guanabara e da
provl1('OU ai·gl.1!1lentos con- Polícia

.. flumincm:o. que fo
tr,í tif)s em O\!.Ir!\f> fOlltes, l'f!in tJo��as �1l; :prontj�o.
q��.,2�:'}�.!P:::.�fn�. ;�ií� ",f} mfi-., -d!-3Ve-'"fi<f tct-érilllr ,"hOje Il' vi
ch:t1a f\.e-11a\"�!n·à �0 .;h1l d�S'1» ;-l--crã nQrin�t. '�'" ."

- '�; .. ,�-;l'" .

t ..... ,"

��_

Carvalho Pinto Candidató ao

.1 Govêrno Paulis.fa
SAO PAULO, 9_ (OE)

Novos SOt!Ji'CS p)litjc-os pau
list8.$ nlU\'iru(;'nLt�lJ f-:l: PH ra

o, h:tn<;:D')�1�'i1.to d{l. rnndida�
tl;lra elo ])1·01'(;.'>S9" CUl'vc.lho

taclos do PII, qúe estIveram
no i\:Túrumby, Hoje, são eh3-

,

mentos do Partido 'Demo
crato Cristão. ((ue devem

,

..

5011(,1:1.1' o cx-govcrnuclor, u

l'eSpeit0 elo laiwalucnto de'
sua cmÚ:Hclatutà .

.PÍ1:to, ao Oo\'er.no UB Süo
. l?uulo. lItl dins, foram depu-

\
! )

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

•

\
. "-'-,-_._" �-�""'�.--------""'_":"_:''''''''':_'-''--''''''':-�-=-

. Novas" Experiêàcias Nuí11eares
em Outubro

V,rASHINGTON, 9 COE;) . - Divel'Sa& expel'iêncla&
atómicas serãô realizadas em meados de oiltl,lbro vin
douro a princípios de novembro, nás proxinlid',ldes da
ilha Jolmson, no Pacifico para determinai' em qtle me

[Ucla poderiam iniciar rapidàmente os Estados Unidos,
seus ensaios. nucleares na atmosfera. O an�nGio foi fei�'
to simult'meamente·pelo Pentagono' e Comissão de Ener

gia Atômica. As rsfe.l'idas experiências incluem· expIo- ,

�ões simuladas ele bo;mbas atômicas. I

--------------�----------------------�--�----.-

·lOOlvno :;;30NO
01YU,i SIYN oanl·a 11Y
1'V891· YZ311l33' Y1I3A1/H

t 1! teni! Z S!1!1U.z , .

., � ,'. f

'Y2311l3l ,;to Sl3
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- o Governo . gundo revelou um porta-vozcipriota grego estendeu seu das Nações Unidas, As res O informante indicou' quebloqueio econômico contra trtçõesvafetavam, a'te' agora 1
' ..

, .o principa assessor polítíí-a comunidade cipriota tur- o bairro'rturco de 'NI'co'SI'a e dO'-co a' rgamzaçao Interna-
ca aos portos costeiros de

"

as localidadés de Le'fka eç cíonal, . Alejandro Flores, foiFamagusta, e Larnaca, ,se� K kk'
'.

o m�, no" noroeste ga ínrormado, sêbre as novas

restrições, quando se reu-

�,.' ��, ,�', 1:-:: .

'

níu, 'Sábado último,' cÇ>m .

o

i'
-� , /fj:;;;' �,;.t'.�·:o·. '\ <I" ;��//--.

'

Mínístro.río Tràbalho cíprío
��'�. -:

... '. ',' o'r· ",/} ",' f" .-1'
-

ta grego, Tassos Papádopou-

�����t I�:.,;.,��··. ,f�{ rr�?jf��' ,811 � los, com vístas, a atenuar '0

� .��!J"'!!.:�i"';· 1/� 'r -d, ..., ''1 '1],1f\' i blequeío econômíeo.

"'� t·' ,

f �. t VA'" a Não foi dada 'nenhuma ex:
.J

• -"-::'- .�,

",' �::�AU U ' :.r,�: � plicação .aoêrca dos 'motivos
" '

, '

TURISMO
.

SE DESENVOLVE· N,,�, i ��...-'_.�_'-......,...--.,.-�-".,..--",--_,........._ _;_ _

ILHA,- Agorajá se acredita queo turismo.,' l
começou ,a desenvolver-se' na-Capital:' ,

Nota-se mesmo um interesse-por parte>
dos turistas que nos visitam e que .procuram
os 'lugares mais',bonitos' e distantes dócentro
da cidade por reduzida quilometragem.

,

No ri�rte daIlha, "LAGOA, DA CON

CEIÇÃO'�, dista, apenas S'·Kms., do 'centro.
Para lá .covergem a.maioria, dos 'que

.:

aqui
vêm a}raiqos; pelas belezas naturais .daq1,lele
aprasíveldistrito.Tlm automóvel faz hoje em
20 minutos o percuso, sem necessitar correr

demasiadamen te. -. sr. Tolentíno Santana,
.r..;' sra. 'Ros.e' Màrie' Camilli
-, srta. ZonUda Dalponte
'-", srta. Te'rna Schaeffer

ilha.
e Flores "rícou decidido queque originaram. a extensão

do bloqueío a Larnaca e Fa-
' as quotas consideradas pelo
,

Govêrno às zonas bloquea-
das serão cumpridas na for-
ma aprovada"."As Nações Unidas lamen- ISso' foi interpretado pe-tam que o Govêrno ciprio-

ta grego tenha deoídtdo ado-:
los observadores como per- I

'tar 'essa nova medida, leva-
missão para 'O envio ao baír

da 'ao conhecimento do Se. "

ro cipriota turco de Nicósia,
de. carne e queijos, e que aseretárío-Geral da, Organiza-
rrutas e legumes • tambémçâo. U Thant", declarou o, poderão ser recebidas sem,po'rta·voz. '

Acrescentou que durante a,

reunião entre Papadopoulos

delegação cipriota,
sob a chefia elo Ministro do

Comércio e da Indústria, vi
sitará Moscou esta semana,
tendo em vista negociar com
o Govêrno soviético anun

ciu ontem em Nicósia um

porta-voz do Govêrno, escla

recendo que tal decisão foi

tornada ontem elepois de u

ma reuniã-o especial QO ga

binete, -prssídída pejo Arce

bispo Makarios.

magusta.

restrições na. cidade.

--�--�--_.........�------........--,

- ..

, .

FAZEM'ANOS HOJE
.

'

��" '�, 'sr. DarÍieFLqpe's,. M,''afra. r '
.

..

_',_" sr.' Renê Suene .

" -,

"

sr.: Á�iéliqn� ,Stu�rt. '

, --='". 'Major Coút.iri��.< .'

,

_._ sr. Hercilio Simões
,

_' sr..Alfredo Juvenal da Silva.

'Qua t�o feriaa:s fa1àrÍl=de-Prometeu:
.'

.

.

. t
1

'

;,
.

.: �..

C011fO'rme a 'primeira, .traiu- os deuses,' �
revelando SEU segrêdo .aos ,'hdhIen�, foi..acôr�'
rentado sôbre o Cáucaso � ,6s deuses envia ..

ram águias para rasgar-lhe o fígado, mas

êste fígado sempre renascia.

Lagoa oferece, agora além de suas'bele- Conforme a segunda, Prometeu, nas

zas sem par, uma estrada boa" trâbalhàndo- convulsões da dor que lhe causavam os bi-

se pra Sua melhoria.
'

-,' I chos, picando-o sem cessar,' encravou-se tão,
Com, boa iluminação elétrica; três rc=- profundamente na rocha, transfQ1"mand6-se

túran'tes,'"onde se come' explêndidas çc:m�,J.- nela mesma.

roadas de que se esmera ('�-; l:::.re�-:::,r,ó re�,rtat;.- Conforme a terceira ,sua traição, foi '?s.,;
.

'(MARILU'" Q
'I l' r ,.' quecida ao cU,rs'o dos século.s: os deuses o, es-:.!, -----------__,�..,-------..,...--ran te .

' 'ue cale o. . . .
'

Temos ainda lápelo norte qa-ilba, o b0:' ql.teceram, as águias,
.

êle .mesmo -esqueceu,
,

'

'_

nito' recanto do Caeupé, S. Antônio,' Sü,:l- ',;;:;,também. '

,

"

,',
,

'.

�12�baqui destacando-.s� ta�bém, 'por preferióo Conforme a qUarta, fatigou-se ao fim ,de l--;:-:-ul'E '

DE GOST�e muito procurado, o JUR�RE e o. F0RTE, um al�lício sl�rgido sem causá. Os'deuses ,�.;: .. ti .' ." ' ...
_

.,
D '1'

mostrando v�r,dadelrar r.e1,q�,�s�o t;mp� �a;n;a'ca�": as agUlas se ca'lsaram, fe,hou. se.\ eh? ...) .

do Bré;J.s1I"CQloma. . ,,,;,�, ' ,', � ::....���f��1d��_�?,:.a?al".� , _., _ �' _.

.

." __ ,._ .7 w"',
S ,J:� 1!: _

- " �CÀ.WÀSVTEIRA, ir6Jé: ae�íl{·:-tiín ':��ii� .'::-_ \" ",R��':9 ���W�a.\{��roc1f�,ão. ' � -lenda
i :

'

',' � � .. -
-, � ,'" "

..

co e -com o hotel (apartarn.entos) 'que, e�Úl ten'fa explicar1à inexplicávêL"cbrho éla vém',
I PR'OGRAt.4A' DO MES'

sendó �onstruido' aH" talvez' , volte.'.a ocupar '�1e um fundo de verdade: ela -retorna neceé3'· Dia 10 - QUINTA-FEIRA - DISCO DANCE
novamente ,um lugar pr,oéminente .

.

sàriamente enfim, ao inexplicáve!. Dia 13 - DOMINGO - DISCO DANCE
, Temos ainda os INGLESES, consiclerà- '- x X x: - ,.' <

" Dia 15 -' TERÇA-FEIRA ... CINEMA - FAN-
da como a mais extensiva e-'bonita p��ia dU', ,,'" (Tradução de Péddes Práde, do liv�;o NY.

, "H 'OI .., ••
Ilha. S� o turista prefere o sul; verá'a praiB , "LA MURAILLE DE CHINE ET. AUTRES Lí<l 17 - QUINTA-FEIRA.,. DISCO DANCE
de Campeche com as suas curvas',e volta que 'RECITS'�,',editions Gallimard - 196L)

" Dia 20 - DOMINGO - DISCO DANCE
a cada. passo, oferece à vista 'deslumbrada, :;;;::�ij,,,,,, Dia 22 - TERÇA FEIRA - CINEMA Quem
novos aspectos. viu quem matou

MORRO D.AS PEDRAS com o seu, rrla)' CINEMAS' �.�:;",X:1lt;\�.�. Dia 24 � QUINTA-FEIRA - DISCO DANCE
sempre wngado, dando supapos .em _torno, '

"�
&n S ffUml!� "

D.ia 27 - DOMINGO - ÉNCONTRO DOS
fazendo o mar subir em espumas que lo'go se PROGRAMA DO DIA - f· \\\

.' ,

BROTINHOS
C· SA-O JOSE'

'II II
.

(O�ffCGON'·St OUr.;'lUE� I;PO

esfumaçam , côm suas pedras majestosas.. me.
,

Gi tI�Vl pia 29 - TKKÇA-FEIRA - CINEMA - A
Fone: 3636 t...... frtnrls<. I" ";,r,,, 'I' "

cavada corn veg.etação ao lado., Vem a AB.,· às 3, C 116, i QUADRILHA DE SCAHFACE
MAÇÃO, PANTANO DO SUL, oferecendo Glenn Ford,

d
' Jeanne, Crain

Panoramas bonitos. mostran o r�cortes en-
, -.elU-

cantadores." GATILHO, RELAMPAGO

Isso ,para falarmos só na Ilha, p9.l'que
Censura até 10 anos

Se n turista quiser 'atravessar a P�nt'e H. Luz

extãsiar-se-·á na PRAIA DA SAUDADE,
PRAIA DO MEIO, ITAGUÁSSU � BOIVI

ABRIGO, uma praia surpreendente bela,
calma, com aquelas pedras gigantescas, cem
�s suas furnas pré-históricas.

É a praia mais iluminada da Capital
Por tudo isso, o turismo se avoluma. E os

florianopolifanos, batendo papo nos cafés
e contando 'piada� ila...",

,.�"i "

_'_ srta . EiJ�}G Sandra Briggmann
_'_ menino Edson- Machado

Meninó Luiz" Fernando

OFERTAS DA SEMAN,A
OFERTAS DA SEMANA,

,

OFERTAS DA SEMANA
OfERTAS DA S·E M 4 N fJ
IOfERTAS, D4% SEMAJ\lAl'OFERTAS O A\,

"

SEMANA'
lOfEqTAS DA SEM A NA
OFERTAS D� 'SEMA N A
OFERTAS D� 'SEMANA"
Df E RT A S DA SEMANA
DF E/RlA S OA SEMA.NA

<.

Cine RITZ
as 5 e 8 1/2 horas

Glenn Ford
Jeanne Crain

- em

GATILHO ;RELAMPAGO
Cénsura até 10 anGS

,Cin� ROXY
Fone: 3r5

FECHADO para
instalação 'de

POLTRONAS
, ESTOFAD,,"\:':)

Cine GLORIA
às 5 e 8 11s.

Laurenc� fIarvey
Richard Todcl

- erp. -

SETE CONTRA A SELVA
Censura até 14 anos

ChIe IMPERIO
(Estreito)

Fone 62�j

áS,8 1/2 horas
Laurence Harvey ,

Richard Todd
-em-

SETE CONTRA A SELVA
Censura até 14 anosDEDETIZACÁO

EM.
f,LO�IANOPOLIS

Cine'RAJA'
(São José)

às 8 hs.

Hugh O' 'Brian'
pamela Tiffin

�em-

VEM VOAR COMIGO
CinennaScope·1'ecnicoJo�

Es.rl'El�j\nNAçÃO FUiMINANTE DE BARATAS, PtJ:HGAS,
l'HAÇAS, 'fOSCAS, FORMIGAS E CUPIM

Processo Moderno com Garantia de 6 Meses
DEDETIZADOkA CATARINENSE LIMITADA

Peça informações pelo telefone 2681 1,.2;a}

,I - Debutantes no Copa - A promoção do Colunista
Barão José Siqueira Jr. realizar-se-á, dia 26 próximo,
no Golden Roon do Copacabana Palace, com Debu

tantes dos Estados do Brasil - Gleusa Tinn da Costa,
representará Santa Catarina, nesta noite de elegân-
cia e caridade.

'

: !

x X x-

2 - Assumiu o elevado cargo de Diretor da "Firma
Carlos Hoepcke S, A." o dr. Francisco Guillo.

"

3 - O movimentado e elegante jantar na bonita re

sidência do casal Alcides Abreu (Sara, mitre os con

vidados, destacava-se a presença do Exmo. Sr. Go

vernador Celso Ramos. "Durante o jantar, foi as

sunto, as antiguidades de D' Sara.

- x X x-
t-

4 - O clube 8 de setembro, que com noite em

"black-tíe," comemorou' aniversário e fêz coroação
ele sua Rainha, na movimentada festa, contou com'

a presença da cantora "socíety" Neide Mar ia.

_ x X x _

•

5 - Participou das festividades da Semana da Pa
tria em nossa' cidade, o exmo. sr. Charles Edgard
Moritz .

-xXx-'

6 - .Na Capela do Divino Espírito 'Santo, realizou-se
no último sábado, a cerimônia do casamento' ela
bonita Eliane Mendes, com o dr. Antônio Sbissa, O

lindo vestido de noiva, em .seda-pura foi confeccio
nado pela sra. Valburga Becker e foi o delicado bor

dado confeccionado pela sra. Jurema Gonzaga,

x X x-

7 - Comentam os iríquíétos costureiros, que o mo

mento é da "Renda" - E como estamos no assun

to, não poderíamos deixar de comentar o conjunto,
de vestido e casaco em renda azul, usado pela bo
nita e elegante sra. Anita Grillo, em recente reu

nião.

_ x X x _

8 - Peter Schmithausen-;' o aplaudido pianista ca

tarinense, sábado próximo estará no Teatro Alvaro

de Carv"11ho, para mais uma noite de arte elegân,
cia e caridade,

-x X'x-

9 - Em recente reunião, que compareceu aproxi
mac;lam(;nte quinhentos convidados

I

de elevado ní

',\leI s.Qcj�, discutia-se 'a elegância, beleza e bom g'ôs,
, to da ,sd. dr. l\'lario Ferreiii' (Ida. "-,, ",. .'",.

- x X x-

10 - Acabu de saber, que t.erá no dl'1 17 de outubro,
nos salões elo Clube Doze d� Agôsto, uma festa sob
a direção da Allaça Francesa e o Cronista Celso

Pamplona.

- x X x-

11 - Neide Maria com sua bonita voz, ZEQVINHA
no violão, Aldo e Arlindo no piano, vão acontecer
na movimentada "NOITE DO SERESTETRO".

-x X x-

12 '_ A discutida orquesha Casino de ele Servilha,
no próximo dia 15 de outubro, estará abrilhantan
do a' festa do Clube 15,. quando será coroada. Su8,'

nova Rainha,

-x X x-

13 - De Joinville: A bonita e elegante Sra. dr. Mar
cos Grossembarck (&ilvia, participa da lista das

patronesses, do baile das' "Debutantes", a se rea-

"lizar dia 19 próximo, nos salões Ido Harmonia Lira.
.�J).••"",

',��\\('�Jli1kl'
� x X x-

14 - Para comemorar "Bodas de Prata" do caSal sr.
e sra. dr. Ary Perefa Oliveira' (Julieta, será ce.lebra-, ,

d"1 uma missa em açãp ,de graças, sábada as 18,30
horas" na capela do Divino Espírito Santo.

______-- •__--�--------------�--__--�l

Dumiense de Paula Ribeiro
Contabilidade - Economia - AdvocÇlcia

� ,

Impôsto de Renda -, Emprêstimo-'
Compulsória - Reavaliaçãq do Ativo dE3
Emprêsas (Lei 4357) _' .Impôsto Adicional
de Renda (Lucros Extraordi�ário's)

E�writório: Rua Cons. Mafra, 57
I;::, Ll Postal, 613 - Fone 3837,

Florianópolis SC

PROPAGANDA MÉDICA
, Importante laboratório- oferece oportu

nidade a jovem que tenha gosto pela propa
ganda médica. Indispensável possuir curso

secundário completo OU, equivalente. Cartas
com amplas ref.erências e fotografia, à Caixa
139.
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.

Na l�rde de uomingo, tertd,o p�r .lo�àl- '''''' ,. .

�''''''''""""�,!,,,--�-�__''''''''''-'---'-'-....---,"-.--

o estádio da rua Bocaiuva, o p�ábj.eo: aIl��' 't,' " ','. '"

"5"
.. ,:'

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

.

,:' ','
"

,.
'. '

.

:", -, .,' .,
.

C'"
,"

"

nado' do espor'e das multidões sei'�cextkê�: '�,�fne:iO:,' :anta: 'Ca,tanRil' � 'Paf�:na "A:�r:OS,�,ijrZ'.qUe_ não'fo{vin,gança
?,Of' de uma .d�s mais SenS1e]ob;a�s' pelei�5\ " ',. "'" ,ri.o,�:erá s::iii

t. ,'�. 'J .:Ó. ,'. B"" f' "'f'
-Ó>

;

"

mte:restadup_lS interclubes dêstes úl�imós; télin '., ..

, �,� ,",,:.., W:' ,-'/':,' " u'
, ;,', ..,'.",

"

' c;onl:ra�, o. O ô 000
'

.

. -

decí
-

'

,', ,',
. ',', A1íWetI�a:,�'YW.PY:;" MarcIJlo, noítes de ,todas 81'3'fl'w.'i1'rf;ars,- 'Rlé);'9;(V'�")':�'�Nã6,te:-"da',s;a'.ilisPoSÜ<ão.iSegundopOS, pOIS verao, a EClS-aO, I�a 'l'a:Ça�r$1:f" pfiit"'" Dia�l ;e; ,AlilJ1l11:a;mt�,' tra4ir@só;' FeiTas; I9'0rêm; <i0l'i.1ll'l' '3) ,l8se 1't�O', �adã; éontra; o :'Bp,tafo;- " Am,6roso,' J;i'Ouve 'apena:s .

um
te sul do país) entre Esporte CJu�;€:"M€t:rop:�I �'e(�D't,�"�������'a,:e 8:')1':-" seml-1iiPlàf,à'o". 'e�f��":or-l�tto �"i�C:�'9ib�'onde;1ilgMi' v�rids, mal-éntendído, pois ambos
e, G'I'eA!h' P

A
.-1- !j 1 "

"

�. �
"

f '
". < � �_', ilJ)âJ�,:e,)r�rl1!9�lamo,': <!la ,GlJirI-. ba'rlll'ga;-vellCilte r,a;n:a�'lIa· '{,le- artos<,''e'' portan�o, é'_;faFsfl.' a,' quertám uma'mesma "c�isa:

. 10 01 tO, l-j' ,earense . eSte 'camr.iP'ao' .s',,.' 'd" -- ' .. "'.'
" . " "',

'

�YI ,-',
d

" , .' -Ó; ,'," " '.. ,.

, ,

-

'. ..- b
,
'

,:.' C"� '. l"'-<t,', IIh!>!lí':2: :evell00',.' l�Tclar u:m vera -tel1' l!Glgos, �;s- qlJfa��ãS- v !,\r.s,a,<0 i e:'qüe 'pÍ'Q'êilltej ,,;';';" ,. ganhar do: ;Botaf<iigo ; e> es-
gaucho e aquele tricampeão c2itàtine:nsllf.".' ",rw:eÍ'Ó"'p0':W-�@!X..iml(),:dira' 23, feiras, é P-llovmy;e�, ,,,U:�' o gar"'lll:e', cavando:a�',vit9fJa' tava'fÚ ;-,preq���ados' e' per-

A pugna CO'TiO não' pode d�'íjt�;� de a b;ri gO�J�g0s.sêg,Í;[�d?sf,�niI S8In- "Eorneío Sa-nta;, '[!rolliiÍll";','ltt ,_ do' Flu�JlÍense;,Sempre Pl'O- vasos.' ,Assii-h� um simples
é-L ,.Li .."" ','

.

<Ao' "", C.", tà;,C�lla:ti'ri'a:, é- '1'1& Pabiná. '

�aJral}á, verl':fu.�
.

� :ser.- SlIS- cureí, em" todos os' jogos 'e� desentendíméiitc surgiu: em
tecer, vem sendo esperada com ,"O.�aJ:$·deSa"" ,Ael!lÍliteéEi ;�:U,ê,'0�tE":S) jogos pense. que tomet pàrte, 9-ar' todo côrês vivas 'e trágicas mas

,

sado interêsse ,e o maior entuS':j;a'S�Q,<' $a� ... ' 2s�tãi� '�,eter)ln,i'�ad0," para' as meu esfôrço e dedícação. _ a interferência de
.

tercei-

d
',. .'" � dísse 0.' 'atacante Amorosó,

.

ros _'o pai e o. tio. do .jo-
o-:-se que as duas mais positivas' fõ1t"ç'ás; � dOI

.

,
' ,

contrariando com as notí- gador _ contornou à sítua-

pebol de Santa Catarina e do mó., ar,'a:r.Il."dê�"do,,, ',�:ti'i,l, ': .', ,;.;':
, A''j,t,6f ,,' 'C ,f'

" :. o,' ('l' cías de-que estaria' magoa- .ção e tudo. voltou a paz.nasr�ueriCaO, h'�II,Ca ,,(1 a:r.Un�n... ..., d I t
S 1; t

-

h d 'd'
.

1l ll1i,_j ., " ,', . , .
' . � "p'� O. ' ratarr-ento tecebi- Laranjeiras.

. Ui e �arao empen a as na gran, e .' uàt�Ji1�r�' A\S&EM'JB-LÉIl!. ,'GE'J1ML Fedreraç'ãiO.' fl-e:€lu assil®. e€l$ls:" qO?rio: Botafogo, .'
_ Estamos embaiados e

p.eTal hegemonia do football súlh-raslleirô,:� EXTRÂORb]N�RIA: _ Ná Ütuldà.':
'''.,

,�nrO!!OS6,
•

ago'ra artilheiro. confiantes para a conquista
.'

d
. :tE!�1�âd3 n<1>' �it;:l::� dle' agôs- Presidente _ João. pedl'-o dó�, parmpeO.nato . Carioca, do titulo. de M, 'O, FÍlln'lí-" mUlto em po er dos sul-riogrâtIdenses".

'

to 'p' r'.9'Xl'm· '> "'''''''sado ,foraln N'u'n'e's'
,', ,

. 't··..I_·, "'t
' ,

'" ,'" �'-'- Jun 3ifIlen eeom, seu antigo l'lense, 'tem con".;i:ç'Ões de
No primeiro jogo entrelVletropol e Grê· t-omadas as seguintes /reso- Vice-Pr�sidente, dos, As,:, C:Ôl'upiíríbêirO.; Qllarentinhá, . chegar' em primeiro, detído

mio efetuado n'o colossal'Estádio: ;úIÚn:p'íc.:õ-, 1�"õe'S'::'"
.

Sl.[o%os "Administrativos' �... do.: B'ptafogo,' garantiu a ao. espititó (ie luta dos jo-
..

"

á,), 'HOmO.logar os nO.mes Ald� jO,ãO.' Nuri�s ' UH-'R,évlsta que continuará gadO.res e da harmonia do ,

que pertence ,a tricolor gaúcho� 0: hdir:n() r,e- QOs ·sr!!.: ALDO JOAO NU- Vice-presiderite' dos .N.,s--
.. 'dáfidO.' 'o maXimo de si; ria conjunto.. Nosso. O.bjeUvÓ é

'presentado de Santa Catarina:;q,',Ue ,'�''''.',':t''tI',.·,rt,'''-- ,J.'''�,' :J.l� '€ cAmas; 'AL"BÉ1!tTO sOlntos' 'TeÍ!nicos -- Carlos Fl1i1nin6físé, pàra conseguir ganhar e bem se passiveI.

'd' 1 '1{,/f'
..u�Y�... :

.....,

���6ó;: pará �s' �a�':' ArI-berw�gn&H:�";,,--,.· � :. -- :P�$!tuto:.:êl�>,6'4�;:pp)�J���,. de . A derrota: sofrida para O.

pOUCOS ias e irninado o !'viairingá, ,','c�º r(1lg. efé Vice--preSiicliente' dos' Diret.or Secretátio _:PU- ,mO.strar suas' :qualidaâe�e" 'América ,não., quebt:6u a no-

,do Paraná, em Curitiba ,collieu�um resn� �'JIldmin,istl'atüvos enio w; 'Vicente Gomes garihàr"dirthiüro,'para obter çãO. de responsabilidade 'e,
. .

d'"
.c•.�

"

' Vi�lh:m!esilElel'l.1ie, doo ASS1\l111- DiretO.r Tespureiro _;_ Ênio à sua iridependência finan- assim, reagimos para man-
aUSpICIOSO, empatan '0 com o.. ttnte' uOl:(pam.., tos Téciücos,' 'respectivá- Sel.va Gentil 'ceira. ter a IÍderança isolada, Não
pas pela contagem de 1 x 1, Seí1<Í,<l ti;il-r-e"Std� men:t'e', ..:1i'icr.rc�i:Iôs 'pelo'Pre- Diretor' Te�niCd _, f..f6tr':;6 Nã9' mude!' nada, ,desde' se pode brincar com uma

,
tado recebido :)eIos barriga-verdes com:(1 ul1ir� siden,t� cuja "indiGaç�o, foi Celso' Prazeres "- que' õ FlúÍn:ineI1se me cbn- equipe que tem a defesá

i: "
.

'

, , '. ,.' ..
' aprQvada" pgr un-ammlda- SEDE PRovisÓRIA, � tl.'àtou',' a hüíIíeira de tôo menos vazad[), e' é líder.

Y.1tória, porquanto vencer ou,ri),e�rrt:b e-rp.�at�;t ,;dé>;, ' ., . Comunicar aos filiac\os' que gftr oU me "esforçar 'em Além dfsso, modéstia a

uq,,:r�duto'dos sulinos representa-��í:ria proo:',,)1' l' Dl ,�pll'0�a� o CaleJ?-r-lário esta .Fed,erl);�ã�':está fú·neio-
. cluhpu,"ÁC'onté'c-e que traQ:ã- :parte: es-t.ou êntre' os g6-

'b' ,., 'f'"
.. '

..... ,,�:1!-! ',", ' 'lDà:l!a.a!?,atl�rl'il.lad�s'daFede ..

, :nandq,']lrov�sQrIame·lte�,na Úlar'com,."seu"'Tirit'e'márs leadO.res dó:cértàrné, :êóril'
e�m dI- leIl. Qu� O dIgam car:lO,ea�,. paUJ.lSt�s/e, la;ç�AO' corrente aEO: sede da FAC, à, Av, H�rci-

-;. iãcíl' Pãra o 'jogácfor é ãs- oito gols. O' FlilinineilÚ' ten'1
uruguaios que lá tem eneolJltfa�Q"nãd ��5" ,�1emoo6; -:-:- CampeO.m.to lio' limz rio 4. f:Es1iádk> Sari-ta sim vali 'fiCàndo rià posiçãd, tôda a pinta de c:únpeao

, "':. "vV tI"
',,' RegiCiltla), da }ia-, 23. e ,33> D1- Catari'!1a), e fàzefido meti nó'mê. Atu- concluIu <> 'àtàcànte

vezes O seu' a er 00 .
.:

" '" visões" ASSUNTOS- TÉC.:tlCOS� à-lrilerite' �sto"U satis'feitO. nas ArilQrÕsO.. hàtliralmen'tê à1e-
Domingo, no "Ad�Ha Kondey'''1 o,Pú\bl]:_..o Qm:nbro. _' Oáinpeonato 10)' Abdr imseriGão ")ara;.s Liftáiljeifãs', ,e', àc'I1ó 'que' os gre com a' situàçãO. atu'"l

CO: vai vibrar com as 'erriO'çoes dà'-p:�le-1éÍ, �sil,�'" E$�àdúal' da, sa_:e -*a Divi- campeonatos Regi0,nq;is, da ditfgef1tes" do' ,dube es+i'io
.

de seu 'clube e peTa Jjrímêi-
"

. ",. __ .

.

,', ' sões'; "

"

la, 2a-, 3'a e <l:a' Divi-s('es cO.m c'otite'ntes, conllgo: _ àd'lni- ,ra vez lutando para con-
. rando que o "onze',', de Dite de� �e.itaS' 's�:Je NO.�enibro -' CampeO.na- prazo' de encerrame'tto no 1:hi Aftiórtis"o� quistát um. cam'péol'fato> ca-

bem alto elevar o conceito do footbaU eât�f."" to' 'Ésta(llia,l" da ta: DiVisão; diaJ. lO do. c'ol!írente mê!, im'- pt ''bi'fg-it;' da s'emana pas- rioca, na condição de titu-
ri).' Hoi!ioÍO.gài; Q' p;eiUdo p'retedvelménte;' ...� sada: etítre.ô '-,ogádO.r e o !àr àbSófuto' de uma eq'Uipe

de fitiaqáó do Clube, Social FlorianÓipoli:s, 1° de se':'" técnicO' não .-ãbalou em tíà- prCíffsSiO.:t!ãl.
!>aínej:r:as� tembro ,de 1964,

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

d'QDstit,uiçãõ da Úu-etoria:
Em. f:àce da homologação
acima a . DiretO.ria desta

CONS'I'ANTl �M PRUl
t

�'@W!
.:s

';. t.::�\.'� .._ � ...�:,�E�; i,q.'I�••i!II�••
: ..._-

------�-----._�.------------��

[Jorr�jngo, no
I
w

�

, ,

,.

, ,nense,' alcançando
'

uma vit6r]a� rett:t;::nbarite,
Vamos aguardar

;,

,;'
'

D:iá 2la 'Prova Cicrísfica
Vo'lta aO Morro

.Joã'Ó Ppdro �'úués;
� ptesi;àénsteCampeão do-Torneio dos Yíifjanfes'f),.

Grêm�o GetúHo· Vargas" , ", ""
I' "

Derrotando. a Sedutora fãzenao' U'M tG't�lh·fe! ti _1!-
por 3 x O e com a vitória tidas,' às ,�Fsi:�&f�ê'cei'i!nt
dos CarteirO.s sobre os Via- a segui�e êtãsh"if:i�lbÇ;á�:-'tl-"
�antes pO.r 2 x 1, na tal!de nal:"

'

" c' "

do último sába,lo, no gra-
'0 lugar' -= ,'il!Ú'1'i��&;" ......

;lD.adQ do Ipirangu, o Grê- GrêmlJ.o" GatM'Ío', �â;r�i11S1,
mio Getiílio V8xgas ( do COlll 4 viió'tl-a:s, i ;,�:P'iv.;é: e·
SAPS) sagrO.u-s8 caJ}lpeãO. uma dér-r'O.ta, 3' p,r,,;.,

'

absoluto do Torneio do� 20' fugá-r '_ v'ia'ja-di�Sl' ti
Viajantes, com apenas 2, CaJrt.pil'nS,· Cê'mr '3- vi.'t0'tf.às.
J)ontos Igerdidos,' O. primei- l: ,eJl1l'l')á-te'é 2 d�t�it-� :)

]I@<jôgo fO.i, um t�to equi- p,p,; I

lIíbrado até seus 5 nl,im·tos 30 lugar:":_ À, SIed'-a'tF)!a!
ih:iais dO.,l0 tempo' cujO. com 1 empate e fi dirrl'�'t�lS,
placard já assLaLava' 1 xO H P\P�,. '

�a. o Grêlflio, goal ;1e Ro- Ataques : ma� ,

"

p1)sitivO'S'!
cha. Na segundfl. fase, en-. 1"1 � Grêmio, e, Vlwj::t!1tes
tão, li equipe do SAPfl. com 11; 20 êa�res, ,Cón'1
aproveitando Il1-8F',O!' as 16; �o - &, 'aeautótaj'.<!Qm
gh:anees • de goaI, que se

. ., gO'als. Total de tenoos�
b ofereceram, logrou COi1- 63.

�g:uir mais dO.i.s tentos, de Defe'SaJs <menos \Ya1zadaJs:

à'Utona de Alípio, ratifican- 10 Grêmio., �om 6; .� t'iat
.. '

'm a U" n1� 'd l'antes, com, ,íO;, - SÍ) -..... aSSl-, S b . <.rem .. a

-nooria. Cartéiros, com 18; 40: - A.
Sedutora, col'fi 24 g6'aIs.
ArtilheitoS: , lio Ati /'Via- ','

---'--�-.......--,-------------------�

. MembfOS dá, Comissã,o do Cenfená"rio
, . ,

Será ,Ci1!esQebrada na ma

nhã do ':p�óXimo, dia·' 27
nes-t� eaJli.tIi�;

.,

:mais uma

pro'Va:cj,el�tie� çle�O.mina
ta Maria já. proviienciou da. -VOLTA. AO MORRO,
a expedição. de Oflc\QS, co- O.rgal:üz3iQ:a �e;lo Departa-
'municando

.
e cODYidando mentO.' Esp0rtivO. Ela ,Rádio.

'cada, elemento a colaborar tGuarujá. contando. com o

com a tradiéicinal·�gremta- ]lQtróeí.nio; das Fábricas de

ção riachuelina.' biciél-étas"
.
M€mairl{· e seus

O expediente já fO.i a"si- reveí:l!Gled.ores, 'autorizados .

naryO. 'pelo pres',dente dr,
Celso Ramos' Filho.,

dO.s, J)O.ssivelme:ete ,até . o

décimo .lugar.

..... 's,�'rã'o ,convidados oHcialmenfn --000--
./t (lit"t.orillt rl9 :Clube N'á-a-

,t�d,::!tiachlJlel@, vem de es

cg-ll:le't €>s nomes' dos €les

por1:jl,s."ilBls qli'e comporão
'

a

C�issâ:o, do·' Cinq1Jtentená
rio "Q!üé . f,i'tou . subdJviã!.da

.

em! 'd!We:tls{)s- gtu�os.
,

Para tO.rriar O· 'ato oJicial
á. se�tetaJÍia 'd:O cl,ube, da Rl-

Re�salte-se que fi bici
cleta Moriark que sera' ufe
recida, ao' campeão. jcsta
prova custa atualmente 'a

importância de Cr$
123.000,00, .barra dupla.
Ao segundo colocado., (a

berá outra biciclêta, bal"ra
Simples, ,custando atual- ,

mente ,a importância õe
Cr$ 110;000,00,

'--oO€>-

,
,

AI. -prova :será rea1izada no �

percurso,' de' três vO.ltas aOI
Cireula_r" num total de 36

quilômetros, lmla. vez qOle a

pista. voi1ta.. 810 Morro. não.
O.ferece cO.ndições,

--000--
dados em maio de 1965;
com a Irra grande pr.ova
Internacional de Santa Ca
tarina.
,o titular João Leonel, de

p'aula tem estado. em gr;il'l-

.

de atividade envolvirlo com

assuntos CINQil!EN'I'ENA
RIO.

A" se�retaria, do " Clube
Náutico ,:ai�thuelO. encon

tra-se em grande ativida

.de, oom a eXflecli�ão de cQn
vít'es a desportistas e a ClU

bes para partidwarem dos

festejos de aniversário do

ctupe a transcorrer em ju
nho. de 1965 que se::-ão ini-

Destaque-se que nesta ,1-

portumdade somente 'par
ticiparão. candidatos' "€si
dentes em F�orianópolis e

cidades circunvizinhas. por
determinação. ,das' FáiJr:ca-;
de 'Rtciclótas Monark, I�om
a fina�idade de in<:!entiy'ar
o ciclismo.; na éapital do
Estado.

' .

--000--

Ati'o mómento j'á' se i11s
creveram os' atletas AntÔ'
nio' Vil'era e· Paulo Tomás,
Como àvtr:#sos; cotttinua::r.d:l
abert-as à:s' inScri'çõ'eS' no ,ho'

ráriO. co;rnetéíal,. no Depat
ta,metlto Espurtivo da'Mais

Popular., ,

,

--0110- Desta fei�a também par

ticipa,tão , da' prO.va somente

máquinas de passeio., pos-'
sitlilitando: assim' a M'lnahk
a que a grande maioria hs

atletas dêste esporte d0'

pedal, pO.ssam' reunir" POSS1-
bilidades' de participar Ges
ta 'pro,va 'cque .. será'�desenvol-

,
vida pelas principais, arté
rias da. metrópole' cUltari

nense,'no pr6ximo dia;'27�

Cf segundo. encoI'.tro, às

1!1t,3lt era realmeni�e O. que

de'cidiria o título mdximo

tMis uma vitória dos " :a

�ntes, colO.cava-O.s n8. mes

� I3osição' do Grêniio, �:ras'

P'lUa a �felicidade dos l'apa
_s do SAPS, os Carteiros

:�se'gu'i:ram lograr os ;Ja
'tfoCi'n:adores do TorneiG por
, jf' f, numa partida em q'le
j' timé do CO.rreio se' U")S

� 'firme . no
'

gramado.,
_bara o quadro dê Aníbal

*�:fta muitas vêzes amea

'� o arcO. .contriLrio Atí
.., é Lua: anotar:anJ para os

C6í1!êiros, enquanto Lico '
.

.., .

'

�CdU o ,únic'). tento' dos

,.....
.",

01 : ( +!t,'=';:�NTO G�RAL DO GO'�TI, O'. ""'1:
:

.

TOR

..�E.tO. .� ENTAO �.el, '!Jt.FK zr:'��Jrotam rea:hzadas.6 r()da�,_ ...
'c, ".í#

"jogos' eada: liet-.':: --:- ... ..,
.. •

�
.

<, .... :.,'�{�.:: ... %"�;�? _'

-'o _".. '..

jantes), com 9; 20 _,. Rato
(SedutO.ra) cofi1 7; 30' � Ro
cha, Alípio (Grêzn'Ío) e �I\tt..
lio (CàrteiroSY, cO.m () g(11S',.
etc ...
A equipQ campea, ;:'la .'

ipaioria de seus jogos ,eS-'
teve assim constit'Uida,: Má
rio, Píres, :Oário� Varei' - e

Estanislau; Ney e jl)sé;
Aroldo. Rol!M, Al'ípjQ ê·
Zlmmer. At�aram, aín�
Canuto, Mico•.Odnet. V<à!
mor. ÓrI'antlo", AfVóro i
NortQn· (3 pa�tidas).

SRS PASSAGEJROS
De Florianópolis '. para 1mbittiha - La

gulla - Tubarão - Criciuina - A.raranguá -

T�t:r:es e Pôrto- Alegre. viaje pejos conforta
vêis,'ônibus da EMPRESA SANTO ANJO

, DA GUARDA LITDA

--900--

,

�""'-'

,-'-000.-'_.

Duas· bicicletas . Monarj{
estarão. senão o1:eretddas

. aos dois' primeiros c,.,toca,
dos ·afóra outros', �tr()féns,
taças .. e'� medttlhas. q.üe: se

rão" distri!buiê.tos aGs· cblo�a-

ESCR'TOR�O 'OE ADVOCAC!,A,
'DR. NILTON PEREIRA·

1.

Advoe'ado
ABELARDO >'lI.'" BLUlVTENBERG :

e.' PENSl
A."HAHN· .

,

'--()Oo-
" 'BarrO'

'ALFAIATE A proporção ,que os atIe1'
. tas forem se inscf"evend 'l'
éstare!Í1os divulg:ando SC:lS

:;, '

----,_,-----

REDATOn,
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS
MA"URY BORG�S -. GILBERTO NAHAS

,

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI roso - MILTON F. A'VlLA _. oarr.no LISBOA
MARIO tNACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM
.

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

Diante de sua, atuação como orientador
técnico da equipe do Clube Doze de Agôsto
que tão brilhantemente levantou o título má
ximo dó salonismo na capital do Estadq, tem
porada 1964, os atletas do Cluhe da rua João
Pinto vão homenagear o ti'eina,clor Rozendü
Lima, oferecend.O'-lhe uma placa 'a'e tpra�a,
comemorativa ao acontecimento." O ato so

lene dar-se-·á prqxi;rnamepte por' ocasião de
uma .Churrascada que o clube honienagerá
aos atletas. Esta, é a primeira vez que o Do
ze conseg:ye Q! t�tulo� máximo., d,a �id�de e o

Prim.eiib
....

título também de "Rozendo L'
'

'lma,
"

'como integrante dêste esporte.

-'� X",x-

.
Ninguém ignora que o- Metropol trans

feriu duas p;lrtidas que teria a saldar pe10
campeonato estadual€' que estão por cumprir
Figueire'nse e Marcílio .Dia,s, seriam' os adver
sários. Agora, �hega-nos a noticía de que é1

dlr.eiQria do TriCampeão catarinense vai

pro'por ao Figueirense a data de 16 ou 17 ue
corrente para a realização daquele encontro

que deixou de ser realizado na é,pQ.ca oportu
na e ao Marcílio Dias, dia 20; ambos em Cri-
.' .,,� /t.._;.' � -."'��ltl�CIUma. '

. ,

:,�: � �i�, iB
-'x X x-

.

..,.!W�4$.iiiiii!""
. (

IA diretoria do Ferroviário de Tubarão

que ao vencer o Almirante Barroso, continu
ou na luta p�la vaga par:a as semi-finais do

.

campeonato,' distr�buiu aos seus jogadores
tôda a renda que lhe coube do encontro fren
te ao elenco. Equanto ,isso, o Guarany perdia
a

.

sua invencibilidade contra equipes de J0-

inville, caindo para o Tupy pOI: 2' x 1, com
os tupienses pillgando o bicho de 40 mil cru

zeiros per capita:
-x X ,x-·

.

A diretoria do Grêmio Esportivo Olím�
" I

.

pico, enviou convite ao Herdlio Luz, para a

Jrealização de duas partidas amistosas entre

suas equipes, sendo uma em. Blumenau e a

outra em Tubarão. Tomamos 'conhecimento
de que o convite foi bem aceito· p�los' herdlis
tas, porém, o que está. entravando a realiza

ção das partidas é a falta de datas.

-xX'x-

Dúas notícias pouco alviçareiras ,para o

público catarinense. Notícias oriundas de
BrusQue informam de que está havendo mo
vimento de' diretor.es ,do Paysandú :para que
o clube extinga o s�u Departamento de Fu
tebol. A outra, vém de Críciúma, dando in

formes de que haverá disuensa em massa no

clube Comérciário, devido a desclassificação
do 'estadual. O atacante Mauro será o primei
-1'0 a ser d�spens,ad@ pois está eoro seu contra,,;,
t:

. I

d' qO','"
o pr-estes a s� explrélP,: o que ocorr'eta.. ,la &Ô<�:

. , "'!' ,
' ,
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RESIDENCIA ALUGA-SE'
Em zona residencial. Nova - mobiliada

telefone) - .garagem. Tratar pelo' telefone
2467 das 8 às 11 horas.

Agente Ondal da'Propriedade II

Industrial
Registro de marcas' pátentes Àe invençãe
nom.es comerciaiS; títulos' de estabelecime�·
to, insígnias frases de propâganda ,.e :mal'C!as

a� ex}:>orf,f:ição "

.

, t" '.,___'
):tua Tenente Silveira� _29,-r--. 1° ari(J�. -
Sala 8 - Altos da Càsa ,Nair ,';--" Fforianoi
polis �- Caixa Postal 9�t� FQt;l(t391�

./

1�R01'EJA; ��fUS;
.'

(, _-f:

OLHOS-,
*"

u.sê oeu1os:,' i"·
bem o�aptadQ$: ."

otendemos com exotid60.
. i s�� rec�to :de óculos,

"

ÓTICA ESP.E<S�At.llADA
MOD�RNO lA80RlTÓ«:[O

Imprêse Editora "0 E5T.f\DO' ltda, �

Rua �flJl '!!Ú�ei�'!) j.\'.i.�tra
.
:_ "l't!1..'(022 - Ca�a PostaJ 1;$

_ Eu4ttreçp Tjdegráficn "0 ESl'4QO"· .

PIRlliTUn
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
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mosférica, para 'fotografias'
p'anorâmicas

.

do horizonte é.
observações asttonô:tnicas,·.
corno ajudas 'à navegação;'
bem como fotografias dos'

astros. em !'iltitudes' nas
q��is nã,o 'se observam a;

.

maioria das- distorções'cau
sadas pe�a atmosfera,.
O X.15A-2 'b�teu o' récor"'

de mundIal de altitude a
.' .'"

22 de ,agôstó ele 1963, tendo "

. subido a loo.260m, O pri.'.
melrQ X·15 est'lbêlecera o',,

recorde anterior de ve.loci
dade, a 27 de junho de 1962',·
ao a!lngir 6.566 l{m, por ho·

ra.

o X·15A-2 tem' motor tão·
potente quanto o dos. X-IS'

.

origináis, mas poderá alcan"
çar velot;iidades superiores'

'

por "causa do·maior tempo
,de combustão de seu .motor·
- cêrca de l50 segundos, ·em
vez de 83;
A fim de aCQmoQ,ar ,<.l quaI:l

tidAde de COIJ'·- .. -tível a
mais,' o nôvo aparêlho levfJ.
sob ,as asa.13 dois tanques ei,

lindricoa. � tlm para .oxi·
gênio líquido e outro para
�m()nia 3tÚdric'l,- CPl11 o'

comprimento d.e 6mG e o

diã.metro de 96 cm, Esses
-tanques aumentam a Qarga

.

de combustível de' 15.07õ pa
ra 22.500 quilos.
'A semelhança ct.Qs outros

modelos, o X,15A:2 lft!C�a
'seus vôos ligado h plirte in,
ferior de um B-52, qUE'. o e·

leva à altitude de 13.500 me·

tros. Ali,. o aparêlho é sôlto

SALAS DE FORMICA
escolhil

CR$, 2GO.OmtOo
CR$. 24.000,00
CR$ 2S0.000,QO
CRS 26.000,00
eH 295�OOO,OO

CR$ 28.000,08

B.elíssimos con'anlo, á slIa

com bufei de 1,80 -
ou mensal·
com bufei de l.eS-
ou mensal
COI fufel de tOO ..;...

ou mensal

Só...'" _anle o mês de Agoslo

I

MOVEIS CIMO

CATÓLICA '

... _---

.. ::g;!:��r:S�:!�:os.In�:. ve.l.oc.. i.d.,·.ade ,oito,dução do Dr. Mesquita 'Pimentel. 128 pp. . , '

Broch. -:. ) I
< I. )

'. São episódios da Vida de Francisco es- '. '.
, .'. ,'" , .,'

éd'
.

��:t;:t�:�!;;:��:'!:��:�U��::::d�if�::a� SUp·.. erl.OI.' ' a· '. O· 50mconstituindo jóia' de valor na literatura r�n- , ' , ,

ciscana, Não há de-Voto do "'Poverello" que o X-15·2, que é o mais e seus' motOl'es-fOgtJ.6ttlfiLPO- IDEmtJ:ll'. AlS atuajs .eonneoí- paço livre no momento donão os leia com, prazer.
.. ,.' moderno avião.:foguete para dem começar

'

a. tl.lneiOfU!.f, . mensos Quanto .à ;composi.. POl}SÓ;
_ ,

. . . .
.. pesqtiísas. nos Estados Uni- 'Iançando-o I'l uma subia" dfl! ção ;.e. à Clftcem' dos. 'astrps -!\ extremidade (la as!j.. 'di-�red, Meu discípulo, pelo' l'e. C. M. d,e . dos, destina-se a atíngtr.vem 600 metros por. �egund();' e do universo em geral. reíta é. removível, de 'mo"Herédia, _ S. J.. .

- ..... ,> 80 :pp. vôo, rima velooídade 8 vêzes sem RUlCUio. de qua!qq('}l' nu-' No nôvo 'modêle, �cre8. do que se podem teiitJ:l.r np�..

, .".., superior, à do ,som, 'em al- tro avião
.

; centou-se 'll1Ila. parte' 'no Vai materiais e
. formatos

.É conhecido no mundointeiro 'êsse -afa- títudes 'Ela oêrca.de 30,OÓÓ me
"

A ·ln.QOa metros, o� tan- centro da -fusefagem,' au- �stl'lltUJ.'áis em condlções
.

madoautor-por suas obras vàlíosas.Aprese» .. trps.1'ratá-se de uma versão .

quss de combustível sob as méntando, de 76.3 em o que símulam o v60.·
. ,

Iatamb
. .

,'.,

lêc mais' adiantada do primltívo ásas, que podém ser utiliza-
.

eomprímento t�t�l dote novela, tam. ém é interessapte' e' se: ê c9n,1 x�15; que' .estabeleoeu récor- dos, novamente, .são lança-·· avíão. Néssà parte fica 'o COl!Siderando'·3.: alta ve-
,

agradá. . ."
..

"

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

(lés· de velocidade e altitú. dos 'à' terra, em pàr.ll.�quedas" . combustível de. hicÍrogêni; 19c1dad�, do . aparelho ,
1,J,S

Cupido na Índia ..,Português�. s�.�.m.::'T��.·.·.- des. .
- . :" '; enqultnto o avIão prossegue líqUido para motõr�s a ja;. temperaturas, '�ern: 'sua su

.

.

O 'nÔvo modêlo poder{ a.. ehútia subiila graças ao su� , to, que serão postQS a pr�.� P�l'fí6iê. :d'ausactas, pe.o atri-ra da Índia.. .: 1'52'pp.:,,' ':,_" .

'.
.

13rqêh. . tingii<a· veloõidade de '8.720' p,rimento in.terno
..

de: com- va a fim de' se. vedf1C:âr sua to com:"o ar durante a re-
A .Formosa In.d··ü:\li�",.,.c.J.'·7,j·.,8;pp.·.. ::. :s.... roe'�.' .. KÍ:n. por"hora, ou sej'l, eêr- bustíveL Umal vez. esgotado pos�vel utilida.de· : futu�;. entrada. na at.rnasfeta, po'-

,

ca dê�2,4 km por, segunde, A' ,êst�_ultimo, Ó '�ilíIples imp'l_ll"
.

O motor a' jató. �i". eS8€rl:" dem §ugir até .cêrça deÉ â:.utor O �roLJ:osé 'W���fi!n.:.","'::' ,;::" . prinéf}:)al: miss!io p,êste ,mo,. 'SQ,)eva o,âparên1o a uma' cialmente, um,.tubJl; aberto :POOO ',centígrados" Par'!.
O cenário" desta. ·ohra' -é;,. a\ inistéTiósa- dêlo' rnc)dific�do .....::. o qual·' :"t:r:i:iJetoria balísti'c'l'� �o fÍin em ambas as �xvrei::p,illad��, próteger',o avião', _;_'. conce

, .
..'

,. ,

'," :;\" ..
' ',:",.,' ..< ' póderá�:ser utilizado para, ,dã"'qual éie: d9slisa, como no qual'se'.queitna' ·cOnf.J...;. bido"pa:ti suportá'r.tempeIndia. O quev�le>d�zér:qúe.e9:ic�ua�p�giI}�s 5Ó'a:lOO.vôos nestes próxi-", )im';'j)lllnà'dor, para' a at�r- nuame�te o. coril:b�lstí\iel ratutas"máximas de ape-não altal11 aventurá�,>c:eriqs';:difi�'�iS/."_'co�tú ... mos,qu'atro anos�:_ é 'a'de',.:rit>s&gem. ',} .

,para.cria,r o einpuxo�····,pci.,. nas ·."7500C· aproximada-.
mes exNticos dó, inté.'ri()�':.dáqueJes, pâis'"fabt...i- realizar p(:)sqllizas rias Giên:, A atitude:'m!Íxilp�, abr'B-' causa' d�sses 'm.otores; 'ns.- mU'len,nt:_ �.A�,O 'éll1Partee·Cril'SaOI· bpQorr�i:�oA�. ... . óias i,igadas' à àeronál:Ítica;:, se, 'uw comp�rtii11(lflto 'PÇlr :beq�ilhas, .do 'trein:-de�ater- ....\<. _loso. São, pOr' _issq, o�r-as de'�gran4�, .t?'i6cU:�â. lj.O espaço .e congêneres. ' 'tr;ís, Qa nacele, p�rn1itil\do rissagem dêstes aviões ti- da:. 3:.. superfície dn apare-" "

':
.

. < _.0- a-.;:ião se'�á u�ado ,pela;" ap- pH,ôtQ.:.í1ssestar i El;:.fí1�e(":verain :que. ser alongadas lho antes de qualqüer vôp.
NASA, (Admiriistracão Na·' fun.cionar máquinas foto� para' mais um metro', apro- Trata-se de um composto
cional da Aeronáutica e Es· 'gráfica para retra.tár .'''O�" ximadamente, a fim de químico conhecido como

paço), para pôr à pr�va siste-" astros, o flUe podeÍ;'�" au· que houvesse suficiente es- "ablativo" � l?elo fato rle
mas adi'lntados de propul.· ..

se destruir, em combustão,
são e materiais 'estruturais' durante are-entrada" -

CASA VE�ID� srpara. asas e fuse'iagem, em'; _ que .se aplica na espessul'a >

-

a �. �-� [
extremos de rapidez .e alti-, de quase 2 em no "nari�" e

S' R D t S h tIN0 66I '
.

t
.

d lta a ua. uar e ::: ue, .'13-9-64 tude. 1')111 outras ares as o a,ptl,-·

1____________- ......__-_.,...."........-- relho, mais expostas :'1.0 Tratar no 'loca .

'REX-MAR'CAS E PATENTES calor. Nas outras, a e8pe'$�
-

Aceita�se. parte fimlncÍada ou apartá·.sura do preparado p0de,
• ,.

. c.
.

.

ser apenas de 25 mm. mento c�mo entrada.
.

A lprincípio, os parabri.. Grande terr('no para construGão.
sas do X-15. eram feitos dE)
dois paineis de vidro. Não

podendo a camada prote
tora ser aplicada ao vidro,
o X-lSA,2 é munido, de • .>

f

FERRAZ DECLARA GUERRA, .AOS 1lP1� terceira eamad'a ex': ;.�m�i�i.�.-a.' a se_us amigos e cli�nl0s a frans".AGIOTA S
.

'-
.'

.

terior1 de sílica, .�pndida;·�:r -

. '�, DO I.A·r·C.:�· Pesquisflndp. a I,
com -grande resistência �o 1e1'êP::(qa{�e('SeU cortS''ijl,1tÓr.;� pira a lua Mu.optn�ão

-

do funcionalismo . ,do Instituto ,I por' calor.
,

intermé.d. io do SER."ir.Tr:r\. ,,1"\1'-' RELA.MTX1'
_. ,., .. " ',' nes"M3.ch�ul� Ílr.o 2J.,:--CJ1,�p �ont�n.l!I�r� àtéft,,·,v,� J:::I'fl ,y'-'J!n:J As pesquisas em tôrno.�iO.· III 00 hPUI?LICAS.,E_rnVULGAçÃO, Q presidente nôvo avião-�eontr:ibuam·,de··· dendô no horário de lS.39 R� lür _ oras,

d J' I d
. forma. importante para re�a unta

..J1tetv�ntora . aquela autârqüia, sr. solver problemas de re'- en-
Marcondes Fêr:raz, 'resolveu' restabelec,sr o trada. no caso dos veículos

,chamado "Cartã
..

6 de abb...no",'.. pelo qual,' ,<> fnn espaciais, .bem corno .:la

criação de' outros apare ..

cionalistno:re'cehé, q4i:n�enalmente, '30Jfo tios lhos de . alta veloci:lade,
seUs venciment.os. Tal, pperação, sé constitua tanto para carga quanto

,

para pas,sageiros. De modoUlr..a v�rqadeirà tradicão rIOS Comerciáriós particular, os noveis conhe-

�xistin}ô déBde' quaSe '�'sua fundação. A s��- cimentos adquiridos po�e":
.'

I rão levar, no futuro, às via-pensão do abono, um dos muitos atos atra- gens espaciais, ;possibiÜtan-biliários da aclministração a�t€rior' à Revo.. do alcançar qualquer. pon-
l-f lCl" IAP to na terra em menos de t_i IÜai FiullallujJUiL'Uçao, ez llprec�r no'. : C'�agiotagem, que uma hora. Êsse� futuros' , _

dorava�!e. sof�·eráiguerra:de morte . .Q presi- aviões �lJpaciais � impul
dente ··MarC,tmqes. Ferr�, na nrtlCle,...._' 'ç'a . dos sio:nados por motores a ja-

'+ � ""'l H
to

.

_ decôlariam como' (_-d�mais membros da' JÜnt.a Interventora e dos relhos comuns, mas a je-

fun.cicnário.$ d.a SRPD, a,ssinou o ato' que r.e.s- terminada altitl,lde ,seriam
projetados ao espaço comot�b'eleceu O ",-Çartão de Abo:r�:o:', que será pa- foguetes e, em: Seglli«O;l,

go a partir q(:l-dia 13 do'corrente. voltariam à. atmósf�!;a,
,

Rio. ,11. dê agôsto. de 1.'.9:64, � Fl_a'v'1'0 �'U-" ,perto de seu desti.no ater-
. � risando' como qualq110r'

gusto de Almeida - Chefe do SRPD .

".,.
,

�'
.

lu,- ler.i•• Çoelho. 5 .

\', .'

I

EIS UMA CERTEZlf
,-����=-����

,; .<

,ASAS A.·V·ENDA
• Residêncill de 2 pavimentos com 125 rh2 cada. 3 quarto& dem�is aep�Q

iiência!! pod�ndo fazer outra residência no térreo - Rua Tobias Barret� ,... 'r....
·�eito.

• Sobrado na Rua João Pinto com escritório e {undo!> para o mal' eQIn gJ'lIllo
dt.' depósito. Bom parlJ renda ou edij:içação - Grande investimento imobQ';irlo.

• Residência tôda de pedr.ll. com vista _para a baia na Rua Maria J��.'
co - 3 quartos. Quintá} grande. ,

.

.. Besidênci3 vazia a rua' Tenenté Silveira, oportunidade para bam neg6eio.
.

.. Por motiv!) de ser transfetido desta Cidade, vende-se fina residência com
ampla en.cára, j�:rdi:m e horta 1:Iem cuidada. Rua Santa Lu�ia junto � Çjdaàe
Universitárilil - 'frinàade. ll'inancjado em 20 meses.

'" ,Verdacletra pechiP.cha. uma grande casa - vasia - bem dividida ç�pI .p
,..agem no Bom Abrigo - Rua 'floeofilo de Almeida junto a praia. Preço à vIItR �
2.500.000,00.

.. Ampla residenrÍ8 com 185 m2 de área util - amplo, Eving - 3, qu�rto� e
dprnais dependênciaS - armários embutidos à Rua Garcia, esq1.J.ina ® BW. J;ão
José no J!:stre;.to, parttl financiacla.

T E R R E NOS ,A. V 'E N D A
• Lot.e no Jardim Atlântico. Facilitado. Bem localisado.
.. Lotes nos Barreiros e no Aeroporto - Financial1ns.

.

.. Oportunidade !inicn: Lotes nos Barreiros, próxirn0s à rua Max SchnlIt:lm
- Prestações- menslis de Cr$ 15.000,00. Medidas ,24 m x 29m"(1'1'erreno firme.

c..
,

.. TERRENOS N4 LAGOA: Excelentes lotes,. �l_!-�,Blel.b.�'f;,toca�o � �t :;
côa, 10001 tr"",(I!,lUo e PJf.,�el) mell$a.is de �f'aO;!}Oº;,OO� .

I � ;�:;;,.
.

�

........
'

..
.

�
.

.

vezes
'.� 1

81vião.

_'_ x x
"

ATENClO
Continuam em pleno funcion<lmento �.'

serviços qe Restaurante e tlar no "RESTAU;
RANTE GRANDE TSINGTAO". ane�o a<

LUX HOTEL, s�mpre ás _ordens povo FIo.
rianopolitano.

x-

FINALMENTE FOI IMPLANTADA ADIS,
CENTRALIZAÇão NO. I,A. P . C .: - O
nôvo delegado do IAPC, sr. Gualter Pereira
Baixo, tão logo assumiu a direção da autar
quia, determinou a'dis.centralização dos ser

viços de benefícios, de acôrdo çom determi
ilação da Junta Interventora, para as' Agên.
cias. Em consequência, a Agencia de JcínviL:�
a. melhor aparelhada para receber, de imedi
ato, .este nôvo encargo, passará a conceder
o auxilio doença, calculando. até o máximo
de 60 diEls, conforme determina a Resoluç50
dfl Administração Central do IAPC. As prol'
t'ogações ou tempo superior ao acima m�nci()
rado, serão determinadoS'e calculados pela
Delegacia.

'

Estão pois, . de parabens os segurados .

residente em Joinvile, com mais esta inovq..
ção, que vem ao encontro de velhas aspira
ções de t0901 os contribuintes do IAPC, aten
dida somente agora, longe de política ou in.
teresse de grupc)8.

Em pªl��tra çom () sr. Delegado, fomot)
i1'lÚ>nnad� qu,e tão }QJo e��e a ,ful\.(!i��.ar
ª 'concessão R�lª Agêncw de .Joinvaie, sê'i'ão
instalados oi mesmos serviços 'em." (jutras ..

._--:-_
.. ------..�

DR� AGOST!NH(] SIE1SKJ
.

diàriamenle�
--------�---------------------�-

Vai Con��ruir ,'H

fnd

\.
•

VENDE-SE
1 Quarto de Casal _. 1 quarto . de sol!'

·teiro 1 guarda - Roupa -- 1 Armario para
Livro 1 Cadeira de Balanço - l' Cristaleil'él
Tratar na Alameçla Adolfo Konder nO 11

.

24··8-64
-"--- ------_. -------------....-_.....

Imobmárias
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Curso
Doraléeío Soares

Dando p�oc;seguimento ao

C:t;:o d8 !':'1' ;,':lu:;úes CU1�U�

raís, pera Universidade de
Santa Catarina, realizou-se
à noite ue 8 do corrente
com ínícío i\.s 2D,30.horas, a

primeira, nula do Curso: A1.J.

pectos Q Práti� do Jorna·
líamo, ministrado pelo Jar·

nalísta F�j(",1cisco Es�obar
Filho.

Jornalista.,

\
.

.'
. Francisco' Êscobar Filhoministrado pelo

Com .a presença de acres. Em nome: do' !v.!,agnifico' onde Integrou como reda- 'U�tres do jornalismo �ra'
cido número de jornalístas Reitor da Universidade de tor e diretor varios jorrups ,sUeiro.
inscritos, e várias pessôas Santa Catarina, Dr. 'João da grande Imprensa Brasi-' As suas .primeiras pala·
interessadas, presentes en- David Ferreira Lima, fez a leira, atualmente residindo vras faram' em homenagem
trc outraso Jornalista Adão apresentação do Jornalista em São 'Bento do SUl, onde �o 'jornalista Rubens' de,
Miranda. presidente do Bín- Escobar, o bacharelando de fundou e dirige o CUrse Arruda·Ramos, um das mais
dicato dos .Jornalistas Pro- Direito, AntÔnio .F. do AIn.a- Prático de Jonla.uamo '"Ja- Uústres nomes do jOrnalis- ,

flfl!;iOllH1S de Santa Catarí- ral e Silva Ch�e de Recta- sep Zi:pperer �r", "pri· mo .eatar1neme, d11'etQr i do
na, sob cs auspícios do qU'll ç'ão do Jornal' O EStadc;>, meíro eerso de jomalfSrao JQtnal O Estado, e: recente
foi realízado o Curso, o m·. Diretor qa Divisão dei Esta- exístente' em siDta C.ta:n� ménte ,;aeómet;ido de um

Elpldio B8.l'DOSa, Secreta- tístíca: Documeptação e Di- M.· '!., nial súbito, cuja. viag�m na

1"10 da Educcção e Cultura vulgação do Departam�i1to Com 'a palavra o Jorna- data de ontem para o', Rio
é outras autoridades. de· CUltura dil - Uníversída- lis�á ESCobar, disse, da sqa de Jàneiro

.

à procura de
de. satisfação, em ter sido es- melhores recursos' médicos,
Disse da satisfação em collúdo .para ministrar êsse o 'privôu de visita-lo.

apresentar o ilustre [orna-. curso, ao lado do nome de Outra homenagem foi
-

de
lista e professor Franêisco Carlos ltizi.IÍi, o primeiro a agradecimento ao

.

Deputa
Escobar Filho, homem de iniciar o Curso promovido QO Antônio Almeida, pra
há' mi.üto,· ligado as lides pela Universidade de Santa sente ao Curso, por ter êsse

. do jornalismo no Brasil, Catarina, nome' dos mais politico apresentado o pro-
II I"'JlIS t.lfl!CO illilôllD Gt SA!lr.í\ CA1ABiJf:

FIfir�llóp"fui, '(Quinta-Feira), 10 tIe Setembro' de 1964
-- � �--------------------- ---- -- ---- __ ----� �------��----�..---------

�D de lagp:r. homenageada
mentado por seus conheci

dos e correligionários, com

p.arecendo a um almoço
que lhe foi of9recido n'1

churrascnria "Ç8pri".
F'alou, na op.ortunk�ade,

saudando o homeri!;l,gefldo, o

Desembargador l\::ário 'rei.-

Significat,iva homenagem,
que contou com a partici
pação de elementos de tõ

dps as categorias e clas

S3& sociais, foi prestada, na
." tima terça-feira, em La

jes. ao Sr. Waldc da Coda

ÁvUa, por motivo 'da ):';1S

sagern do seu aniversário

nat'lHCio. O aniversr.riante,
figura das mais represen
tativas da Princeza .. ela Ser

ra, é Presidente . do Di.retó

rio do 'PSD, desenvolvéndo

escritos por autró$, na pro- cas nos varíos jornais: que
'cura de proj�tar�; eríando militou, a!�re6elltando fatos
situações' diflceis aos Sino l'elaciO!1Uclt.�. com . essas ah:
dicatos, obrigando-os a to- vídades. (linda sóbre o jor
marem medidas drásticas, naíísta especialisado' dis-

IngresSí'jndo no tema do como aconteceu com. o de correu sôbre: essas atívída
Ourso, disse, O prof. da Ile- Santa Catarina que corajo- des na grande imprensa' em.
cessidadf3 da existência nos sarnenta expurgou mais (1ft ('lue para funcionar COM '8

Cursos de ·Joiwü.i.snlO. Qu'.) duas centenas dos Seus nua- moidêz, necess\hia,' 'cada
'

OI), mesmos' são integrantes dros.' Éntre.fanto 'a . ��le�bi- jõrnalista,' se atém exçiU�
dos' CUl'SOS , elas failuldàdes' liq:ade .dâs .nossas -lels foi a v, q6 S01..j.· setor, ..J)Ôi3'
de 'FUbS�fi�; pois sendo- es-' responsaveí por êsse esta- a 'g� ú'n,prensll ,func!p
SD,S facul'dades', os: centros do de coisas, fazendo com Bd. U<1. crans.nissão ':rápida
culturais das Unívereídadés, . que' durasse pouco essa se- do, notícia, gravando o f�to
se justifica

_

a Integração gurança, é pouco a pouco a com .objetividade para ,�
dos Cursos de .rornalísmo, nossa imprensa foi invadida der .:os que não se satiSta
pois os jornalistas,. têm Q por pessôas estranhas às zern apenas com as noticias,
máximo de necessidade de suas atividades.. S'endo que transmitidas pelo rádio, de
conhecimentos geraís.> COIll- . foI.' ó próprio Govêrno o sejam vêr -8' Iêr os seus vá
petindo aos mesmos' disc� iniciador, pois fundou o rios. aspectos. Que os gran>
tír e' ínrormar . com segú-: jornal A NfANHA! . nítidà- des jornais circulam no Rio
rança .·@s·· vários. àssuutos mente oficial, .� entregue a e em São Paulo �Ol:n �Çu�atinentes a profissão. Disse

.

um 'gmpo de' intelectuais ções superiores. li. duzentos
da pouca divulgação que dá. dO,1l

.

mais ilustres, .entre eles e cíncoents mil, que' Porto
a�nossa .Jmpiensa aos a9s�- o , ex-governador Jorge La' Alegre, Belo HórizOlite, .�al�
tos :r:�I8,Ci�na4os com o: se- cerda; diretor do Suple- vador, R.ecife, os jornais 'já
tor econômicó 'e financeiTô mento Literário, mas to-' têm ·sua-C· tiragens sl,lpério
dq nos�o" p'3,1s. .Discorreu dós completamente alhc!os res a dncoenta mil. Discoí':
sôbre 'os' assuntos· relacio-. ao, metier de fazer jornal, reu <),ÍI-:lda o proL sôbre as

n.ados· com' êssc dlficil se- viIido issq' contribuir para varia.s obras existen,tes, sô
tor através' çla imprepsa es- o fracasso da organização. bre o. jornaliS!}10 ém que
p�cialisada. E que, sómente

.

Discorreu o prof. Esco- podem auxiliar muitás os
em c�rso� 'regularmente ar· bar, sôbr.e as normas que desejosos de mell10rarem
gánisadbs era possível se vem' se' tentando reguh- . ós seus' conhecimentos.:, pl;'b
conseguti' con) segural1ça

.

m�ntar através do' Congros- fi5sioi1uia, aprendendo na

os conhecimentos . neces- ·so, do' jornalista no serviço .. arte de escrevet, a tra.ÍlS>n�
sários e especialisadci" ,_n0s público, e' o seu alcance ao til' aos leitores os seus ··c<:t
vi:lríos setores que envolvem

. Ílivel' universItário. Gráu nheCimentos gerais sôllre· os
a Imprensa. Existindo .

no
. ês�e que foi tent'ldo ohtp.l', vá;ios assuntos que :em;ol�

Bras.U .

�tualmente. varios por muito� jornalistas inte- vem a profi:;;são jornalisti
Cursos de Jornalismos. em ressados' ém jornal, �m q�le' C'l. Que' para muitos O'-jór�
!UIlcionaÍnento regi.iia��.

"

em .0. maleabilidade &1 lei, per- nalismo
.

é uma obSessão,
_ várias,FacUldades.ele Filos(}- .mitia aos' que' tiv�ssem 'máis que alern' da 'Vo�ação
fi� e que erp, Sã.o Paqlo". !Uli- inais de cinco anqs i1a, pro-, e.uma a:rte, 'que preci�a 'ser
dona" um dOs mais compla- fissão, ingresar nOS Cursos' aprendida corretamente, e

tos, 'na' Fuildaçã'O . Çl3.sper Universitários; livres, .dos sómente é copsegil.ida 'atra
Ljbero: {lO Jornal A Gazeta.. vestfbull:!.res, ingressos ésses. vés dos 'Cursos de JornaliS-
'réceu consigeraçqes, ,SÔo obtidos por, u�s poucos, per mo J.1egulares.

bre as normas . que foram rem negados pela maioria' Encerrando agradeceu �os
c.ttadas .' em ép®àS' pas- dl><: ,l<':\lmldades, por' consl· .presentes convidando para a

sadas; por ·Leis,· :'tentand.o del'a�lO ilegal.' O interesse, segunda aula "AsPecto" g8.
evitar que � p:réf.is�ão,. 'ou l\�r 'entretanto (Üminuindo Técnica do JOl11al'i, que foi

por out:ça os ,jornais, fos- entre.. os verq,adeiros' protis-. ministrada ontem no Jornil-l
sem invadtdp�., por .pseu- sionais, pois' pouca 'vanta- O E;tado.'
(ias jornalistas,' ésses ele- gem

.

trazi� aos' que viviam Esta foi.uma tentativa d&

mentos que .1')01' viidades ou exçlusivamente· da'
" profls-' relatar sU'c:ip.tatuente' o' qu�

interesses diversoS, pr<JGu: sãp. foi a primeira' aula' qo 'C::ur�.·
_j:ant ap�recer' a:tTavé� da ,;. ., s:o:. As)?ecto$ e �rátjCa ,.'dó

.

kprensa sep:l cQnhecimen� Tece� Ó ilustre, jornalis- JornalIsmo", miq,is,tl'adà" p�
-

ios -.ne('&g�i·iOS, COIDÇ? 'cola;. . ta, :consip-eraçôes 'sóbre as lo' Jornalista,:F�alléis6(L E�·
borador assinandQ � art!goS-·lS.U��_ p,MlIicl:iisies jornulis ti- C0Ê_ar 'Filho. c

.

,
.

P.ARlAMENTAR PEDE:

[�{rrd�s para o pr�gresso
partamento, Mencionou, a

propósito, o êxitO 'de idên:
tics. missão -ná trecho. Curi
tibanes-Videirs.. O bepeflcio
real sui-giria de pronto: a '

melhori.!l, do escoame!�t() da

produção agro-pastorU··· e .

ar:esso lnais ·facil ao Vale do

Itajaí; por. pà'rte dqs. que

xeira Cgrrilho, que desta

cou as altas qU'llidàdes do

Sr. Waldo
.

da Cost� Avila,
acentuando o c'Onstante tra-

balho que o mesmo, dese'n

volve, ,quer no partido' do
um trs.balho dos mais pro- qual é um elos mais .inc?n
ficuos em prol dtlquela co-. cestes li�4.t',;,E',;" qucr na V:1da
munidade, mantendo, . sem- ,pul'tie,üar, _0D. iwor: do

pre, constantes ,.contactas
'

scmfl1'l� m::ior, 'progresso ,e

com os diferentes org':mis- , desenvol'l�ment,o da. te;:Ta

mos públicos. Ainda na 111- la.jea�la_
tima

.

semana esteve em

Memorando entregw:l ao

titular da" 'Secretaria d'l

Viação e Obras Públicas,
engenheiro Celso Ramos Fi
lhó, acentúa a necessidade
de rtlacadamizar a interliga
cão rod'1viária Lui? A·hres·

.

Gllspar-Blumenau. itinerl'Í rio

basta.nte procuradó nas
.

1:0-
tâs do Vale do Itajaí. .

Também a macadamiza-
.' "

ção 'do trech.o Pa,panduva-
Dr. Pedrinho, pê'la .serra do

Agradec.cndo, C�IJl.0ViaO,
',,'

,:?onsucesso, f.O:�, s()liéiVl.da
falou:, o· presidente' do DM peio,,·· deputado'

_, Abel Avila
do PSD,: de I.,ujes, dizendo 'dos Sàntos, autor do expe-
de s1.üi· :1;;RJI"S;:3Çáo 611+ ver diente referido. Aquele' -p'a:r-
que: o 'SE>ú':l,fh(ilersário pos- lamentar i,ndi�ou. que' os
sibilitara. a -reunião de, tan- trabalhos pOderiam ser ini

tós e ,tão bDl1s '1Íniç;os clac\os logo,
.

na "área limi-
A,,:;ügo dos se'1S :>m!gos, . Em1:>ot'a.' tardia:::-''1ente "O t"'1i'e erm';. a ,Íl.uisdÍ!)i'.o do

d.e maneiras sim';iles; e. ca- Estadc'; á�:;'�0:�-9:t\'':'·�,p.;a:;i-, D.E.R..,' de Blumenau.. sob· 0
\

',... ;;�. ....Xl • ,�",'''''; �

va:lheiresca, sempre igual.·O' -l!p"t��:w., 0fõ .��,pr€'f.:').{qtle i.O:} comando de' 'parte 'ua' -""".'h.

dwr Cost{i.'�v:ila·, _ ,�an;l.- , .1:i.bUtada.tf.1:� ,�.niv.s'J2 tr{llha rolante dª.Gl,.Mc;�e De-'
, - -...,.' ........ � ..",.-;, .,1

foi grandemente ,cumpri:. ·sariante. ' .

,.

. >..

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

�lorianópolis, onde Tcaliz0u

gestões das mais proveito- '

sas.· visando íevar par.a

aquela comw18. os ' bénef:[

cios da fl,dministr'lção CeI

$() Ra,mos.

.ORA. EVA

Récittll de Piano ,no T,A.C.
Será levado a efeito

.. próxjmo dia 12, no Tea.tro
Alvaro d� Carvalho, R,ecital
de Piano, pelo grande ar·

'tista do teclado Petor Sch

mithausen, ; sob o patrocí
nio do Dep'=\.rtamento de,
Cultura, da Secretaria de

Educação e Cultura.
Peter Schmithausel1, ini

ciou seus. estudos de piano
em 1952, no Conservatório
de Curt Hering em Bluma-

no Orquestra S i n f ô n i ': a da
.. S.D.M. CarIo" GOl::tE'S.

E1.n 1 f)fi5, n', <"� t.:,.j '.'1t1.(·�p c:;e

no Conservatól';_o l3rasJ.L�i-
1'0 de MÚflica. diplomamio
se com distin�ão no R,io de

Janeiro, em 1958.
Em 1957, atuou com Oro

questra Sinfônica de Minas

Gerais, no VI Féstival Uni
versitário

.

de Arte, 'em Belo
Horizonte.
Conforme pode'l1 verifi-

nau, com p i..i1signe. mestre' car Peter Sch'TIithausen,
Oleh Gabrussewycz, 'com 'lpresenta çredenciais sufi

quem estudou Cursos de oientes para oferecer ao pú
teoria, harmonia e campo- �lícci floríanopoli.tano, uma

sicão. Durante seu curso, grande noite de arte no

Peter apresentou-se ao pú- , próximo dia 12 do porrimte,
blico de Blumenau, inúma- no Teatro Alvaro d,e Carva-,
ras vêzes acompanhado da lho.

"

.fêrça
..P'O:"tTO ALEGRE, .9

E' esperfl.,do amanhã na

(','l.pitul gaucha, um gn;po
tD:refa ,da Marinha do Brn,�

. sil. As belonave:; estfl,rão
aberta&' a visitação p�bli
Ca, durante sua pet'manên
ela naquele pôr�o.
I 1 A.

b"nf'SfCam' 10

Com'3rdal·
MO�iTEVIDEW,"

- Nliss}n eOn1prcial
tra-se atualinente
!.v)oilteviaeo,

conV(,fsRç6es' com autoi"i
dades uruguaias. Visa o es

tabeleci.nwnto de interd.in
bio comercial entre 08 dois

países.

viessem dq planalto· catari
nense, via Benedito Novo.
Repl'ésenta.do os in,terêsses
de 'Papapduva; . municípiQ

.

que também serill beneficia-,
do, o deputado Edmond sá
libíl sqstenta,. por iiual. a

grande 'valia .. da realização�

Assassinã·fo· do· Detefivie 'Perpetuo
'. v

'

Inquérito Continua'
R�O, 9 (OE) - Antônio

de Souza Areias, comércian-
te e compa:dré 'do detetive
PC'!'pétuo1 assàsrünado ..'POr

s€J�t' CQú:·gl'i, na ,f.ÚYG.là �.o' ,'F'5-
<fI.uelete, prestou -Q.épofnlento.
Jlssis_t�çi6 p�IK�gado>WiJsan M!r�a, a"prmanCfo cl�1J �a:

vitima foi segura pelo dete,.
tive Castro,'e alvejada .pelo
detetive,

'

Galante. Prestaram
.'

, +
,

"

depoimento tanibem Ara
.

mis' de:Freitas, filho, do de
tetive assassl.n�cl�" e dois

repó:rteres que a<;oIíÍpatlba-
'}.- ._

�aJIl- "Ee�uo na 'opa;sião
em. que foi 'morto.

.

�

lei dó InQüiHnato vai. ser Prorrogada
, .,-.

,

' ..

Vigorará por ·m.ais dois m'es'es

BP-Ac:.fÜA. 9, (OJij) A

atual Lei dI? tnquilinato
que expira a 30 do ,çorren
te; sm'á prorrogada por
mai-s dois mêses_ Prejeto
de lei: nesse sentido. será

encaminhado hoje à Mesa

da Câinar.a I<'�deral, : pelo'

deputado Pedro Aleixo,. li.'
der dÓ Governo . .fi. providên

.

ciá. �e!;ã tomada, tendo e111
vista que. o projeto da no

'va legislação sôbre alu-
, .guéis, não foi ainda enviado
.ao Congresso, assim, não

pode_rá' ser v.otada ' ainda

antes' do
.

dia 30 nróximq.
" .

da
em

'," ;

-�'-_."'�I"!'''''---'''�-'- .............----.

Suspenso' o;�:Bloq�eio EGollãmi�o
aos Cipriotás Gregos.

NICOSIA, 9 (OE)
Presidente M�kárius

"l� � � ..'" I,'" dI ranSD(HúluOS Onlem O� UiHmOS es-
• � •

+

po,ios das viHmas do viscount l
NOV!{ FRIBURGO, Esta

do do Rio; 9 <OÊ) - O Ser
viço de Buscas e S'llvamen
to da FAB informou que
ainda hoje serão translada
dos para a Guanabara, os

últimos despOjos das víti
mas do acidente aéreo da

'Ainda a repercussão da
Emenda Constitucional

Tendo apresentado eme):} dos municipios, o líder go
da que alterou o arti,go 116 vernista Dib Cherem en

da Constituição do Esta- dereçou telegraJ:na-circu
do de'Santa Catarina, do lar de comunicação a to-

mais relevante inte�§sse dos os Prefeitos.
.

,

para a vida administrativa O parlamentar fPessedi�
.

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

4. TABElfONATO DE NOTAS
Em nossa última edição,

por eauivoco, 'publicamos
na noticia referente a in&

talacão do 4° Tabelionato
de Notas, nôme de pessoa
que não exerce a função de

escrevente Juramentado.

Naquele ofício exerce es,

sa função a exma. srã. dna.
Hilda Lunardi.

Apresentamos nossas es

CUS<lS pelo lapso áo 4° Tabe
lionato.

e"lnufi'�
.

; ; .. 9" l:'f,fÍr�ll\
',' ,�u,Il.it.�

ta. pst" ,,;,;cebendo a,grade':'
cimentos dos chefes de

municipalidades catarinen
ses, das ,q-,�is destacamos
hOj s as seguintes mensa:.
gens:
Sr. Helmut Fallgatter,

Prefeito de Joinville; Sr.
Hercil10 Deeke, de Blume
nau; Sr. ManOel Marchet
ti, de lbiralna; Sr. Luiz

Bonissoni, de Capinzal;
Sr. Cyro àevaerd; de Brus
que; 'Sr. Angelo .Lodetti, de

Içara.

semana pàssada com um

Viscount da VASP. Os reS

tos mortais de 11 pessoas,
já foram levados para. o·

Rio. Logo mais as 16 horas,
no Cemitério de São João

Batista, será sepultado o

pilôto da aeronave sinistra
da. Comancvmte Aidemar dê
Cástro Magalhães.

O
con-

Reint'egrado Ofi'cial do
. Registro, de

Imóveis dé'São Bento do Sul
Por ato do Exmo. Sr,. G0-

vernador do' Esta.do, fói

reintegrado no c,argo de

Oficial do Registro de Im6-
veis e Hipoteca da ComarCa

d� São Bento do Sul, o Sr .

Edgard do Amaral e· Silva.

.�
r 0r

,Ao' distinto, culto e irite
ligente 'serventua'rio de. jus
tiçá ora reintegrado em

.

,

'suas funções; . os· formula-
dos cumprimentos de "O
Estado".

AsHBdo acometido de trise
lUO, 9 (OE) O sr. U,

cio Gusmão Lobo não via

JOU para Mont"evideo.

metido de violenta

lle�y
,1': �

nervosa

sas do aViáó que o condu
ziria como asilado para a.

Cai ital uruguaia., ' retor�
v .. .", ,

'

na.ndo a Ámbaixa.dg, daque-
le ,;P,aíl:1,��

[ete que eonsidérw de uti�
lidada pú�l�ea e: Curso Prá
tico de 'Jamalismo "Josep
Zipperer Senior".

Congresso· Regional
de· Ex

.

Bolsistas
�\I.�

-

.

I

Os curSos de p�dáÜca )!:s
pec�al ('Língua Nacional,.
Iniciação" Matemáti.ca e Es
tudos Sóciais) e os cursos

de Psicolbgia Educacional e

Pré-Primário, serão, ofereci
dos a professôres normàlis-

ICAftL�i�H-U. NÃ01
'. C'A1:E ?oITO!
I ,.---_-_,.

Deverá realw,iir-se no' pró·
ximo

.

mês - de Outubro, de

25 • a 3[, nestá Ca.pital, o .2"

C�rign;sso Regióna,l' de .Ex

bbÍsi$tas � �. do, Programa 4e
,Âssist�nciã :Brasileito.Am�ri
càna ':.;10; Ensino Elenielitàr,_
peI:t�héfmtes: ' aos � Esi,a:dol',l
'do�·�ianá;·, santa C!;!-ta.i:ii:la,'

.

e RiO' Grande do Sul.

Dufartte b 0orig'resso Fun

cionarão cursos' ue' Didátl
cordou hoje em .suspe�der o

ca Espeêial, Psieologia, Edu-
bloqueio econômico impôs- cacional, Supervisão e .c.,ur-.
to pelos cipriotas gregos rículo, e EciUCàÇã<1 Pré'-Pri
aos setores turco-cipriotas mária ministrados por Téo
de Lamaguste 'e Larnalta. O nicos Educacionais de Belo
anúncio foi feito em Nicó- .

HOli:wnte,
.

integrantes da
sia, 'ao mesmo tempo em, equipe' de'· professôres do
,que a Turquia advertia que PABAEE.
a crise de ChiPre, está, ca.-
minhando par.<1 uma guerra.
que não se limitará a ilha
do Mediterrâneo. O premier
turco Ismet Nhõnu, disse

que a guerra, será imedia
ta, se a trppa turca em Chi-

•
pre fôr atacada pelos ciprio
tás gregos.

lOONllRO l30RO
iO!Vaya IVldNO!) lUVd

OHNIWV:l OS 140'0'1131 SOOOl,
,

"YNOIl
.

V I+I1'A.31' SnUNIWY:I 'sn 'S0001,;
--.VereadOr Jaraguaens'e ,em

f'orianópoHs' '.
Encontra-se em visita a em estada na capital, tem

esta capit'll, o Sr. Clemen- tratado dos ,mais. releván
ceeu do Amáral e 'Silva, vá- tes interess�s ligados 3,. ad
readÇlr líder dó govêmo à mm,i$tf\içãO· de seu hiumcí
Câmara MUnicipal, de Jàta- .pio.
guá ,do Sul,. o qual

.

se faz ,1\6 V�reàdor Amaral e

acommmhar pelos ·8rs. Çlé. siÍV'l e-aos .

seus dignos
cio E5!)ezi.n, Manoel :Amar').1 acompanDantf"s. 1,�;:u!ul'a-lhe
Werner e- Oscar '"vernel'. .ro Estado",. uma, feliz esta-
'O ilU5 "0 r..nmem jJubUco, da

".
l1est(! capitaL

ta&.e o d� Supervisão e'Cur- sôras Ingeburg. Dêkk,r e

ríeulo li' jnsj)etores escola-· Jandira Avila, 'encarr�as
.

res e àiretürei> de Gmpos da organização
.
do pro�ra.-

EscOlares. ma, çi.o'Congresso, na Seei'E>-
Para máiQte� , "�o 'esG:II,.l-.'recb: tapá i !àê' 'EãucàÇão

..

e oui.
mentos:, QS inte'ri;ss�O:i;' Pc- �: ttit� ttiàrl�fuente n9' petio
derão proCurar as profes- do das 12 às 18 1}q�8I>: i, l�' ;

,

'

�'. ,

iOJ.VIVI 3J.H3_NYSOIlBIIOSSY
. 'lapUa.À ani 8SI:»

'pueli a !AOU ·e epUIBISU! 9las OONVOU
8 30RO opuaz!p ;O!�lpaJ elsa e eAal3S3

OO'OOO·OZ $11:1 3HNYS

Comunica a reabertura de seu cons'11··
tôrio no conjunto 207, ào Edifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho nO. 325. - Horári<

15,30 - 18,00.

Subscrição Particular de Ações.
(SOMENTE P RA OS QUE JA SAO ACIONISTAS)

PETRÓLEO BRÁSILEIRO S.A. - "PETROBRAS" _:.
avisa que, a: partir do dia 14 de Setembro, efetuará, nes
ta eiqade, por intermédio do Banco Indústri., e Comêt·.
Cio, de S�nta .Catarina S/A. a subscrição Pal'tictilar de
súas ações preferenciais pam integralização do aUmen
to de capital aprovado pela Assembléiá Geral Extraor
dinária de Acionistas, reaÍizadà etn 111-12-63 e 23·1-64..

.

.

() valor subscrito deverá ser integralmente realizado
�o ato, em dinheiro e/ ou em ôbrigaçi)es a� portado��
de. emissão d,a l<-::mprêsa; aceitas pelo respectivo ,;3Jor
noininal e com os cupões de juros ltrs. 20 e segumtes•.

, É imprescindivel que o acionista apresente, no ato
da sqbscrição, a cautéla representathl1 llas ações de' sua'
propriedade.

.

A subscrição poderá ser feita até o dia 2 de Oum.
.

bro, na forma estabelecjda na.Lei n° 2.627, dé 26-9·40, oU:

I. seja, na proporçã9 de 2 ações por 5 ações já PO$SuidaS:, .(,
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Esta Casa, SUa no Jardim II�âniicu� '.,

Póde Ser Sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




