
·merecem
.

os
RIO, 13 (VA) _.;; O "Cor ticos brasileiros ':à Rússia,

reio da Manhã" jesta capi- na quaIfd��e de Corlvi.qa
tal publica hoje um despa- dos especiais (lo Kremlím,
cho enviado pelo seu cor- As' negociações, que es

respondente em Londres.] tão send, feitas sob o, mais

jornallsta J. C. Ríbeino Pen ' rigoroso sigilo, se. encon

na aHrmando que o govêr- I tram em fase adiantada e

no' russo está fazendo de-I algu�s altos funcio��rios do
marches através de repre-: Brasil na Europa ja am

sentantes brasileiros na Eu-' sondados sôbre se aêéita
xipa, para que o' govêrno !:iam o convite russo, caso

do Brasil autorize a visita o govêrno do Brasil concor
de uma missão, composta de de com a ida da caravana.

diplomatas, economistas e Segundo as mesmas Ion
altos funcionários diplomá- tes, os dirigentes moscovis-

.i

moveis a
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F. D:EDIRETOR: RUBÉNS DE A,ItI!:JDA RAMOS - GERENTf:; DOMINGOS

,

. CONTESTA ° MINISTRO NA POLITICA ECONÔ- neral Lott
'

classificou on-.' palhaçada" � notícia cor-}
DA GUERRA A ,,'INTER-j 'MICO-FINANCEIRA tem, ao ser otivído pela re- 'rlfute de' que um grupo de
VENÇAO D'E MII1ITARES. RIO, 13 (VA), -, O ge- portagem de "verdadeira rnilítares de São Paulo es-
-:�- _.

""
tariam tentàndo, um pm-

Emigra o italiana' para· �����:;:;:�:!:�n:n:���
a' Ime"rl·ca� "'�d'oJ S ;:'

- o titular da' Guel'ra.as-
" '� "k,:'

,

'

tran.b.ou, vis�veImente, co�-, ,,,_ " '

. . . . .. "tnl,rlado" malS ,essa, tentati-ROMA_.13 (U. P.»);:- O pró- Uno subseéretário do Ex- que tem SIdo vítimas

ltaha-r'va 'de se e�volver as Fôr-blema da salvaguàrda 'da teríor e encarregado dos nos da Venezuela,. para, as ."",.'.' "d-'" .T�igração italiana na Amé- servíeos de emigração, in- ( prisões.e para os as�assínios ç.�s �í·?;..� �� n,o� aeontecí
l'lcado Sul e, particularmeI?-- tervíeram no deba�e para de Italianos

-, comet�dos d�� t ment()gJpohhc13s,-exclaman-te,. na Venezuela, constítuíu responder aos deputados co- rante., o regime Jm�e�e�... do: ;,_objeto de sessão "bastante munistas que acusavam o
. Gíulío .spaUone .crttíeeu

movimentada, realizada' on- govêrno de ter : "aba;ndona- igualmente � atitú�e, obser-
, 0.0" os emigrantes italianos vada pela embaixada' datem na Câmara dos Deputa- na Venezuela à sua "sorte Itália em Caracas que, na

d?s, a respeito de uma mo ... dramática". O deputado co- Rua oplníão, teria dado proçao comunista. Os srs. Giu-! munista Giulio Spallone va de "absoluta carência"
seppe PeUa, více-presídénte I c�amou a atenção. do -��� dia?t� ,!iêsses "tristes. acon-
�o ConselHo e mmístro . do vemo para "os .recent�� epi- tecnnentos".
Exteri�r, e Carmine de Mar- I sódíos da perseguição de

, "

• �>:;' ··�I� .:;-'Â" , *,
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'- sr. Luis Boa�ent�:ra da ner, "" .'
.

, I RECEBQ'IOS;
.'

1 ZC'l:ÓS �CrS .30.000,00) e I tadas pela encarregada da
, Silva.'

.

'1 -', s�, Dulce Sá Luz', ÉtStreito, 12 de �arço de coml> nao o, ft�esse prece- casa Sra. Filomena Ramos:

menina Regina Stela l - sr .. dr, ,Zenon }?eieira 1,958. i c1;t>mos a penhora em Ln I um, karter, junta tampão e

Ferrare,
..

.

L.. Leite.,·�
.

i �-' I,Dr. Rubens de Arruda Ra-
I :10. ir> mo, que .são_ os se-I tanrí>ão, um f d r-

n.J 1IlIi_�P 11#;U$;;?M!iiliÇ� 1'1)05. r vu.ntes: um cammhao mar- barador, 'Uma om a de ,IA 6 R A D E ( I MElO I, (Diretor do Jornal "O.::a International l-K B-5,lóleo, tampão distribuidor,'
c

'.

-. 1:S:ADO". . .
I ::!c: ve_:melhà - 'ano de Ia- i manícula,. polcas' de estojo,

E M t l ,S, A, Tendo o Jornal, sob- a dl-, bricação . 1948, de placa fios etc., Do que para cons-

reção de V. S., publicado" 24-50-93 de Blguaçú a ga- tar lavrei ó presente auto
em c c�; ção dp.- 8 do c J, cn t, I zclin�, com, a máquina des- que vai' àssinado por mim,
'uma NOTA a. pedido, de montada apresentando as Of'cial de Justiça, ofical de
autoria do Sr. Antonio Cos- seguíntes peças no mesmo: :Jtistiça companheiro, o De

t� Figu�redo, co� ref�rên-I um bloco parcial, um co- po�i�ário 'púb.lkO Sr. Idali

�la a minha pessoa, sinto- mando de válvulas, admis- no, Soares de- Oliveira e as

me no dever àe esclarecer são, vírabrequím, d;stri-' duas testemunhas abaixo,
ao público .que lê êsse con� buider sem H tampa, motor

I

tudo na forní� da lei. Flo
ceituado Matutino, que a de arranco, dínamo uma' rianópolis 4 de marco dc I' - , ....

léfel:ida. NO�A .não é ver- i bon�iba de .g:a�olina, 'quatro 1958. (assinados) José Bit

d�de�ra, �ousht�l�do ".�o�-l ;�nG��.s sendo. dois dia�teiros I tcncourt, ?i;ciàl d? Ju�ti
�a�to, um�. falu{ll�,' c,ontI.11 e, d?iS t_:.azelros, 'dois ares Iça; Olympio Monteiro Pm- f ,�

�lm, ".... '. . A I s�os nao completos,

qua-,
to, Oficial de Justiça; Ida

.

Quetp €"teve na residên- dro de ventilador, caixa de lino Soares de Oliveira, I�i.a do Sr. �ntQni(j �OS�:l1 t:oc.a, . dif_:rencial, dois ce-
I Depositário Público; Pedro

Frgueredo, f01 a proprsa , librins, nao sabendo-se se I Gomes Soares, Testemu
,,:-iI ça, n� :�css_6a de seus I estão bons ou' queimados, nha; e Osw.aldo Silva, Tes-'

auxiliares, _por ordem do gabina ce aço, caixa de di-
I
temunha. Era tudo o que

iXll1o. Ssr. Dr. Juiz de Di- recão uma carceria ém I, continha. O referido é ver-

OM,aldo, Mpl •• ,
I,

rc;[o <Ja1.a Vara, desta Ca'-' m�u �stado de conservação.' dade e dou fé. Eu, Idiomar

;A AREIA TMPEDE. Q.UE A AGUA CORRA Em pita.l, para proceder ali PrQcedemos ainda a penho-' Canna Verde., EScrevente o

w<lâ"'�: n.�o pequena ex:ensàó c(}o rio que margina gran- uma penqora, Q que foi' feí- I

ra de as seguintes p�ç,\, subscrevi no impedimento
'de trechó ;"u Ave11ida Hercílio Luz. .

. ", -:...,... to, sem qllalquer violência "Q aludido caminh.ão, as ocasional do escrivão. . . .

;:#.
,

,
IH hig'al'es em q.ue ,tS c:;unai6s de al'êia,' vindas de d' t di" c

-

-

•••••••••••••••••••••

�:l;��!i�:·i:!�\dOS, Já cobriram a p.ouca água que por aH

!
:..n;? ��� :t: ���::p: veÇl!�;::. 6;:,�: :n�=V::re::� ço�:r�;�:li" 12 de Mar-

1,-;D.
"

,Q1,CO U. '.··1.. �.:..'I."d''a�}jNi';-o é tão somente a are1'U, mas, a infiltração,'poís, "COI!' co ,H! o ce
.

cU lOra,

rl:l\iftKATO DOS A'" RUM'ADORES DE
;IT,I fJ II

* y,fI. ..

'cstanÇlo .o !�i',o d& cimento daquela obra. que tanto serve cuj& Ctl'tidão segue "i11�XO llftl1 :
.

.

. .' I_. ILMAR- CA-':lVALHQ I
.,1 s;.í..ie p'Ública, completamente descUldada e com pe- a; presente, para o deVido

, ':�. ' ,,- * " $� "

d.u,ço: ,�()jJde. nã� há des,�le .m�lito tempo, nenhum reves= esclare�imento.. ". _ ,. f FLORIANÓPOLIS . M l.H H A ,: :MÃE·
:.

\J.1.1CllcO, \31 a agU-il �e lllftl�lan�o. pela terra com? pe
I A mmha partlclpaçao nes ,

.

"1,,'0 i''.lNlmo de 30'S poucos u·. (hlumdD as mnralhas q.l1C ,

t d '}' A' . 'f'
. I Sede. Rua Conselheiro �afra n.o 25 - 1.0 andar Recebo umas linhas de, minha mãe. Uma l�tra 111'-

"":' .. .

..... " .

.

" '. a e 1gencla, .

01 apenas a
.

t'erC:l'];l [;quele obra que Herclho,. Luz mand.ou constItUI .
. E' D I T A L me, uma tira de' almaço, ol!iJ� 'est,á condensa,do aquele

"
.

'.'
-

.
.

f'" d
' .' d

..
'

.

.-

I ele conduzlr em um jeep, II '1 d
.

um �Cl1 go, e1'11o e:l1' berrc .lClO a saUl.'e o. povo. . .., ve 10 estt () . à'S mães, Imutáv�1 e ao ,mesmo tempo nos

• .� fis�:dizaçfi,o' á, �,u31. C:tP'3 ze;laJ' pela. ol:�'a ..
(leve t.o-.I ps .a�xi��ares da Justiç� .á ..

"

Faço saber aos' que o prese:nte virem ou dele tive- tratando -t!@m<) &e .não tivé.s-safl108 crescido .

.1.1.1.[' IJ)'H,glili-n-s pi'oVltlCnCIBS, pOl�, Se. cbntlU�ar assIm r€sldencia do Sr. Antomo rem. conhe.cimel'lto que, no dia 2 de Abril de 1958,. serão Talvez €,stej-a aí o maiOl' prazel'..de ler uma C31':a

'[:emo.,.ei:·,á, br�ve tel'!:�ln{)S di" apenas I;�twaS, () "'qiIe é· de- I
Costa Figueredo, a fim de reál;z�as .n�ste Sindi:c�to a.s<_eleiçõ�s ,para sua Diretoria da.quela lt;tàdor� pacie!}te, que não esquec. nunca dos

. : rimente.. ',..,i � y".
•

.. ,. , : �,', .i'( . . :que pudes�em cumprir o 'M��b.i�.s, doCoflsei!:lO Fts,cal e:. R.epresentarites/dfi.',enti- . p�qu(;'n�s detalhes, e sempre c�m o c'oração :volta::o para

�,:�),;�r!g����0�t�I��::��:P:�te�:e��ti;{i:��f:1�:ab:l'l�e���, ��nda.do �.ud�dal �ue ha- ;!1v�� ���::��i�:C!:::r::;t: :��ae:Já�!I��:�a:: ��� �
,1tlS �����' ��:Iea.:t���u�&�s�e��:;:�����e os. filhos Cl'es-

,.roi ,e.ontpletaIí1�Il\t}.de�provicU>; �e <J�f!s.!t. ,e.
,

v .....tTI l€:ebldo. : correrá a partir da primeira publicação deste, para ,o' çam ,e' se. transformem nessa. coisa pouco recomendável

, ',A terr.ai' ,qu�;�".i.'fti.tiraçl�>'P�<!êd.')��:el: .. �proveita":\, Com estes e�clarecl1nen- i-egistro das 'chapas na Secretaria, d� acôrdo com'Q dis- I qLt€ .i; -8 1d-arie t1dlÜ a. 'rêm razÊ.e·._�l-as. �P'f:l'''-e�OS rouHõ .

.ara
...t.�p.a.l;:''-o�,.?U�\4���.�.p,

'

..

,'fI�i��!�:a":�y;?�i�a .Ma�r� ,.tos, pe.ço-.lhe.a .. fineza,',e Pb.stO.
no

..

�rt. 6.0

..d.a.por.t.aria
M

.. �nis�_eria-l',n.o 1.46, d.e_ 181, ;0m.:a. nH:u,r���dc, e e;l�s :entE'JP. �sso, ijuan'C:o 110s joga-

��,am(j�t 'I!.? Meq,l)o �'�;n \�lÇ':1 ;', ,
to;, ,:g'U,e' ��,d�,� �Ult� �x;:- l'\lTl,anda,l' publici,ir a' ).:Ires_

- �e .'.,?�.i�brf{ �,�?�?�, ... ! _.' ,
� ", /' .' : 'l, . t' ,!1�lSj.: �<ekb f!'Judas (hiJ��';; d�( ncla, sem escutu, con- -

.�ns() .. i'··� ._"'. �. '���", ,�. .

te bem como a Certidão o' "�:'�"cl?-qas deverãõ !;HCr�:§t.rãdas/--enL'sep:'ljad(' Ç:hll"..., ,
.

A�'ES�R DE rpnno: FALT.AI,A.'GUA.PA�A APA- ./!.' d P h:" . "s�<lo�''\tIj1a'liQara o:>-candidàtós'à'Dir�tôrra,.ICon.$elh( Elas sent.em então ,que não têm mais.aquele domí-
· ,.) �.� ,

.' .1·' t
" . �uto .. a en ora, ane:ICo, �;' -""i ' �'. '. l' ,1,' E i�l

-

'. ":AR INCltNDlü,� O ,velJ::o e arC'alCo. S1$ ema 'ó:e regrs- ..'.; 1'ISCa
.

e respectivos sup ente,s. -e- outra para os rep_:'êsen :.UO.':-l0 :; ar-nos, pO escre't('r-nos, fazem como se vol-

,;0'5 �líl (Idade; p,Ü.i á·dapLção dos sei'viços de' extinçiío 'para o'restabele,clment� da tantes çlo, Con_s�lho da Federação, nõe f4?rJ,l1a do disF��! .tás,semos n· ser as e:ernas cria,nçai'.,Há um milagre nesL

':'e h:,:€llrlio, fica fI' prov�-t:. quando :ps nClSSOS; so'ldados '-0 verdade.
. Irl10 ·Art.' "5;0 d1i':Citada Portaria: • '..:'

.

(a f1'�se q.ue diz que o netinho nãC')_ pode vil' de avião

:i·�gq. luram .brav'an'lenttf p::ra depelar. um. s�pistro' como < €€;J.io,- de que se\'ei atén- OS.TequêJ;imentos para registro das chapas de,f€r5' dsihr o pai porquê está cOl1valesc,en::o de varicela, ain-
-

"�fJlle �c?n.teceu 11a ci,:.s, q?an�? f�i,p·l'êsa·.das ..

chmpas, 'elido, antecipo-lhe desde já,\ser al:tÇêSen!ad'{)-s:na�Secret:1ria, em tlês'vias, a:sin::d�i da e;;í:� um �IOtl(;O fl'ac� o co:tadinho,.� mais para di"n-

;ma 0r.lcl�n.1 de VlI�Cai1�.za(::lO, sr:a a rua FranCISco To-
os meus agradec;mentos e.jPdo cabeça de chapa e.acompanhados de relagho aSSl--' te e!�!poriel'g fazer a VJagEl11 ... ,

.
.

,

,e(ltll1o, no 'éentro nr Cla�de. .' .' I b
. '. "t

.nada por todos Os candidatos, pessoalmente, nao senclr \ 01 o rJOr momentos � ser o menlllO esbbanaClO de
..

E
� ,.

_,.

,"r ltc, d' ·t"·I<'
.

. , su screvo-me respelosa- 't'd 1 f�' t 'd
- 1 , nn ten1

.

h !'d'
. uao SO -1-8'S.o,' mas; a . a ,� .e agua' amuem, Impe-

.

perml 'I o para ta l:m ou orga e procUl'aç'ao, G-evt'TIC . I .. po que se allln .ou num c�nto perc! o de mmr.a

diu t;\m ',parte Ctn'!! aqtlele li'aba:�h(') no ,'!losso Çorpo th mente. da njesrna constar tbdos os dados indicados no § 1.0 do
: �nemória, e fko pesaroso ao· ver aqu,ela senHora jóvem

Bombeiros J-ússe 'FIlais efi,cié'nte, desde que lhe �alta_va o IDIOl\1AR iJ. CANNA A;tt. '5.0 da Portaria;n.o 146, de 18..;10-57;.-
'

.� formos:::. �� lidar com a 1?il'r:1.1ho �l1i!las, imperti-

�1r�I'l.c!.pal, �le�,:��t�"et% }l�:nti,dadé�',p�rà.. ; aién·der,? .hom VERDE
'..::'

i

,

ANTONIO D� OLJVElftA '';_ Presidente ne,l1.te·e teiuoso, tô 'o St�jo dé lain� .do rio, on?e fôra to-

,!XltO rl.o sPJ:V!ÇO ,: e extmçao lúls !abaredas que d1Z1ma- ADVOGADO : .� .. '

". '.,
'11.,1' b:;nho e roubar gOiabas do qUintal do v1zinho ...

�'a�-énl !):,.I'te aC_t\.I{!lj-,o_fieina'; óaiúló 'assím:maiorés ],)1'e- -C' 'E. R' T I D Ã oJ1ESENVOlYE-SE O NOSSO, .COMÉRCIO E aqu.ela ocasião em que ele. amanheceti com a)p.eI"-,
._' uuro:;; alem dos que foram cale-ulados.

.

.

I'
I

,

.

'f:
,�., '.

' na encolh!da, com febre provelllente d.e um tétano .. E

.

Bié aí qm fato que está �(merecer uma revisão em, C��OS. 'S�LI?ANHA, '!. A par. do desenvolvimento nolavel que �e vem fa- ela, com aquela intuição, descobriu o fóco de infecção
I'ctT:\ do 8("l'vi_ço em questão.

_. I Fscravao da Pr:lTi�lra Var::t z€!tdo sentir, ,h� ce:to t,empo, em nossa Capttal, a�lta n_o pé do menino. Era um 'prego enferl'ujaào que quase

Fica o .aV1SO como colaboraçao. I_c ..·.\._'� "r-� _ Ço:nerclO ,des.ta 10 _nosso� comerclO, megavelmente a mola mestra deste lbe

caus.a � morte.,,: .

Nr, b 111ais...
.

':Lmaté:l' de. Floranopohs, .plp!!l;es,,-o. ,

. .

- Ah, quanto desvelo, quantas nOites com os olhos
__.l. ............_ .

.

.....:,:�"l d' 17' t d'-d ,'8 ta '
Novas e,mçdernas 10Ja5', surgem pela CIdade, ates- 'J)l'egaflos �la criança esbraseac:a e enfraquecida, no�an-

SIIK··'A:10 DOS' A" UMADOR'ES DE .,,··I'·"",· o JLS a o e, an
t d' -, t· "d'" 1 d

,.., . .
' .

,

.;
.

' ,,', ','. "

.'.

.' .

-

..J:��kwin�,- 113 forma da Lei.' .an q nao S? o aumen � cons�.- :�r�ve. o nosso comerclO,'
• n� o� .!!1:nlIn�s .1l1OVinlelltos é s.egutndo l'ig-ôrõsal!'ente h

.

.
' como' tambem o alto mvel deste povo, dotândo a nossa' pxe.scrlçM medlca, olhando bem nos olhos do doutor na-

Fl.ORIA,N<·�P'OL-IS'.
.

. ::!;t.; .' \,ü'bs',de lojas modernas 'proj�tadas· com ap-urado bom �il!te�.,a'3úp!ica muda, só saída dos olhos das mães à ca-

. V '

,CERTIFICA i_ g'ostOj;,,". ,-" ,< �' "
..

'

, ."", "

, .". beceirn de um filho nas últimas. ..
.

'Q, a Conselheiro'Má.f,ra n..o:25 -1.0 al1d�r " tI'" \. 1 d'
a !eque� .. '�

.. , 'Âcóiiupanhando esta' maréhà;'A 'MódeHir implantou I· É uma lembrança das l·aras. Raras e indeléveis. 'Nos
".1<] . - .' 'en ') VE'l'rJ3' e pessoa m-' dalid d . d

".. , _.
- 1 <,

•
. .

.

I:JD L DE CONVOC·A" iA' ; ,,'. .

- ,',. n(lVa .r;t-o 1 a e e comerclO,' a p.Leços popu ansslmos, momentos alegres ela cantava 'cuHlando rla c'asa com

�. .,
• •• r

. ��"
'.

;;

[ti €SSâ�<_t ,q�le� re\'Endo. �'.: 9-ue. é'�a já conhecida G��ti?ha, �uja fama ultrapassou I unia ':ó;>;�, de pássaro. TinhR ·uma
'

energia inexg�tável
. 'ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA" ..

'

"
.utcs' de açao execuhva lOS hmües do noss<Ymu�lclplO e ate d�Estado.

. I aqpele corpo .franzino e ágil�· >.'

•

cp 1 t d't I f' d t "d A -nov' da por BRAULINO I Para breve, anunCla o mesmo estabelecrmento, a Quantas SUlT2S evHa.fas quantas malandrágens es
e o presen e e I a lcamo convoca os Q os os s- -

.

.
o

,
-

d
-" od' 1"'"

.

T' . .

.

,
,
-' ." -

'. d' 1 d' d"t 'nd" a W"�R'lAS representado por maugoracao, é,nova e m erna-'ola,. slta a rua raJano cOl1dldas das VIstas severas do pai e quanto sacrifício
.

SOCla os ePl peno gozo e seus 1relos SI lcms, par �.�, j.,.o'" 'd�""-'
.

d "o l' I', � .' .

'.

. A bl" G I O d" , ._... ,.' " 'r1,' d' D' Id' cm, aon e -la se}>o e ver um majestoso ummoso.
. exp(mta.neo e natural pOr estes filhos que nãoo pag'arão

se reumxem, em ssem ela era, r marta, no prQxl- "c.u. a�voga 1i). O' r�' lOmar 'C 1 "," .

A M d 1 °b 1 'd'.
.

d. '2Q d t
'

8 h
'

'

'd dA t S' d'
,-o, ,,' '. - �.

- " o auOl'a, aSSlm, o e ar no em e ezamento e. nunca 8quela Vida consagrarla a êsse trabalho duro e
.

lUa la 'I o corren:e as. ora,s na se
..
e ,e_s e ':� lca:-' T0aq�in� C_ann� V�rd�, con-,' hÓss,a_: Cápi.tal -con1i>artilhando do progt'esso extrao�di-' in.gl'ato.

.

to, para tOmB.em conheCImento e debber;;trem sobre a , AN'Tr'>.NTf) 'COSTA.' FI "d' , .
.

.. �

. O·ROEM DO DIA
',I

.
• tra

_ -'

v Lf-J ..
'

-I
nano e n-osso comerclO. . l\.l3S se o resul-�acto é êste de filhos hone-stos e cum-'

se�u���e� Re1atóri� � ser 'apresentado pelo Sr-.·--Pr-esi�
.

é_rUERÉób, ,��les,.'à�, fôll�as
•

'Ua'
l

('erra" Dos ('o�lIb'o�r' 'Desfe.'los
. �:hlor�s, [�esbcança, min�a '�ãe: eles, '�e não enriqlle�e- .

dente'''do 'S�dicatd;,�: co�am. P. ,resu,!ll0 dos princ!� :1O�� (,9) 1 v{l-�e o, .S€gULll'"
j, J� J . ',,11 �J !oi, .' ��� Pt:·�

tI a alh�, abomm:1l'ao .outras formas menos dlg-,

p�is �t�"\e.c..ilnêntos: d<?" .ano. d� 19�_7, :Balanço do ExerCI": e::.: _ A:UT0 ,�:m���HO- A'� IiI TóRIA do� 'homens ��a-), sã� maté;ias que ,todo g'il;nte. �� -sempl e o tel1 exemrJo, qU� ��s acompanha vi-.

Ch) Flha��ro; .Bal�ço patrpn
..

oru�l 'Comparado e .u�� -''lA ',E .DE.'���!;.O, - ..

Aos (lue' eonlinuam bu'scando.a mundo lê com inteiro agra-�_ rr:::::"'''''' ,;;
.

Demon�traçao Especlal da Aphcaçao do Im� Smdr' ;}uá.,tío.â.ia5 do.mês d-e'mar- . r,... ........
_.�

••__ prrv=xr
. 1 t do'e»1"'COilf-OOIl!dade :EIDm;� Art..55l.cda"E!!. 'L. T.'

"

...
', '>�. - 'c:. .' fortunv., onde o bandeuan- do, em ALTEROSA desta w' W --

"
li!I\'!jfW

���b�gdo\,��!ll'.'!?�f\li{}4�1��l·��ff.tria,�st�d�� p.�o 884 ç:> do ano de-ulU mil nove-
te Fernão Dias ju,!gou ter l).fimeira quinzena de mar- MI:'.S :S A 1.·oAN'IY--'.ERSA'RIO

de 5-12-1942. ,_

centos ar cihco.enta e oito, descoberto á Serra. das Es- ço, lia qual aparecem tam.,(

'.' 2}! - Parécer d!i:·<�C0t{.l3EWp F:IS�A.L, sôbre as nesta Cidade' de: Flor;anó.- ;néralcl�s _ eis uma das bém RS costumeiras seções
Á família de . FRANCISCO VIEIRA DE ·MELLO

contas do exercícj.o #��i�:o.ri��:�De :��?rdQ; e� a aI4iea nolis; digo neste Município gri�dd.s reportagens da ,no- que tanto valorizal1l a "'Re- cO!lVidá' os' parenltés'de pessoas amigas"para. assistirem a .

"B" d<f Art. 524 da' e·;-;':L. \TI;�a� deh�açoesr sobre a to- de Flol'ian'ópo]is; no sub� "de ALTER'OSA,
mIssa que por a ma o seu inesqu�ciyel espôso, pai, so-

'.'
' .

Y l edição 'lista da 'Família· B.-rasi};ei- AdI b I
.

mada -e flproyaçãü: d�Gontas �a,..Dir�to��' _;>erão por es- _iiS-l'ito do E�tn:ito. ónde fui�' .
gro e avo, man a ce e mI' na greja. ele N.- S. de Fátima,

u.tí' 'o
' to""-

.

" ond� o leitor encQnh'a, ain- ra". dia 17, às 1 horas.
_

'

';
-,cr, �'��V�GAM�NTO�'É_':A�ll(ivAÇÁO 'DA PRO- v;n�,o e ó�icial de ��>;t:t;3 i!.e Vi(lO�g" (Pág.inas da Tudo isso é oferecido aos. Antecipadamente agradecem a t&1'os que compare-

:'�,;r'Q�T��.j)•.i\\yI�Nl'ARIAc ���A.o EXE�CICIO DE ,ab;:U�Q ass�nado e ,.Oflclal �e "l'ande' intel'êsse --em exc�- leitores, do Brasil .inteiro a
cerem a êste' ato- de fé cristã. $'- -

'95�1i:"'t)����.f.· ."" '.
.

,

,

.... ,

,

.' ,
, Justlça companheiro da dl- a.. '

,

.

'

..

m--'
. li __��

, ,..':',1"':;':'" ",�-, .

'

,',.,' .

..

/
., lp,'tes "rtigas reportagens baixo preço: etJsta a.penas

- - ----

:- 'N,c;>_f1riso�i.{1e-,-n�2 hav.er hrim�ro legal para o funcio-,' J;gêneia cidadão Olympio'
<...

.� : . A I! R A D f (' r M�<E
.'

namenlÕ :q��A'&8eiribléia ora convocada, fi�a m�l'.cada a Monteiro Pinto ai cum-
fartamente Hus�radas. e. 10 cruzeiros o exemplar de ... '. I \T .. . �O . ·f' ,H T O

segunda ',cónv..o_c�çã.o;:'p.'a1.'a, outra .A1s.s,embléia "ll(V',:me�nr,' , ..Jrinclo.' o·em·a�-dado do t�on� tie prin.tei:ra ,ordem, ALT'EROSA, e 220 cruze-i- ' , '. :)" ./,'

i

I aI d h 1
•. JOSÉ AlMORIM ,E SENlI0RA, proiunClamente

oe e" ,a, uma or.a anos a prllnelra, .que sn� rea i-' " "S' D' J' '.
d. D' Entre outras, "Os Cava- i."OS a sua ��,sinat.ura anual, d b I' l' .i!

.- 1
.

.

+- ..•.
. "

, ",xmo. r. L. UiZ e 1- constel'Ila Os com o
. ruta " ·'gó pi:! ,s0,J.rido pelo trágico

zada COll! qualquer numero de ,ASSOC1.r<lOS presentes. ,.. " I
'il')S h Cruz de Malta" . (24 númel�.s) qu pode d d" J!.

,

,A.NTONIO DE OLIVB1IR� -:-' Presidente ,:c!ia da 1,a Vara, em exer-
t ••

to ..

\ ;
_

•
. " e esaparechnento e sua qu�rida J'Hhi�a Lorena, vêm,

,

. de;:>, S1. D1:. palmo Bas; I
O N:)_pçlulO de Sacha pui- !oer obtida mediante a re- de público, agradecer a tod� população tijuquense pelo

-----'... ;.�,.--_ '.,V. E'.' '�N-' ·D· E' _. '.SE, , 1 d'
.

d' '1 y" ·'A. Vida Aventurosa messa (laqueIa importância incansável esfôrço dispendido, na proeurà do inanima-
,

�

tos Si va, epo:s e te!' in- i' ,

f d" d'
,

.

� 'm-,'do "0 Sr Antonio Cos-' de Vido-q" '(Páginas da fi
.'
So·c.

.

EdltôTa' Alterosa' (ii .corpo, por vanosb }as.Um '!:�,�Útu:o de 'Belez'a b�;-rl àÍl'egue�ado por motivo
,,> _, .. ..., li .'

279
Agradecem; tam em, aos que durante o transe, de-

C:.e RHúhn�a.' Tl'atal' a Rua Padre Roma, 62 dás 8 ás 14 '1 Figuei'edo
.

a .. pag<l'l' a Hi'stória), "Os Novos Diri- Ltda. -:- Caixa Po'stal -ram-Jhe .. o confôrto e forças necessárias para suportar

"l'Ío�a!f..�
,

'

/};.\Hl.n:tia de tr;nta ;mil cru�.t Sl,'e!il o Espetáculo" (Gine- : - em Belo .Horizonte. tinianha dôr.

,

:- .�.
- � �

Viuva Maria Car osd e filhos ainda consternados

com o falecimento de seu espôso e pai. Françísco dos

'Santos' Cardoso, ocorrido dla 8 de março corrente Vem,
por esse rneio agradecer ;flO ::!oração'bpI)d(!)s?"d� Dr. FeF
nando de Oliveira e as bondosas Irmãs da Casa de .Saú>
de- São Sebastião e agradece-tambem ao Sr. Aldo RC\1�
pela sua colaboração e a todos que os confortaram' por
ocasião do triste transe porque "passaram. .

,

O�tioss.;n:i: convidam a todos parentes e pessoas a

migas para missa que em sufrágio. de sua, bonissima

alma mandarão r�ar' dia 15. 'Corrente as 7.45 horas na

Igreja de
\
São Lui�. ��, Pedra Gra:_nde. Anteeipfldariient�

agradecem � todos que .comparecerem a esW ato de fe

.cr\i�tã�
,

'.
/'�';t' ,�.�:

J • ;

"�.,'.'
1--

,�.. """
"

.! �

c';

Séde:

'.

Quando êste jornal afirmou que no P.D.C. ha ,

via, duas alas, parte do mundo derrrocrnt ico cristão

ficoü indócil e irritada. O Diretório fez reunião
movimen.ada e houve nota e 'reptos na imprensa.

, Poi . hoje podemos garantir que no Partido rio
dr. Secretário de Educação existem não fluas mas

três al.as.' E quem o confessa,' cOram populo, é o

p""rópI'iô pJ.'esidente' da Executiva. Estadual, o ilus
tre confrade Martinho Callar'o Junior.

..

Anteontem, à 'tarde, o presiderr.e pedécista
�;:ecó[nia. à casa; no Clrcular, quando um correligio

,
.. -riâr io, abuncando-se ao làdo, f.oi logo ao assunto:

- Como é, Prcsldente, nosso Partido está com

duas alas: a noss n e a dos pi��ecen.tes?
Martinho Callado coçou a cabeleira branca e

revidou: •

_. Eu não pertenço à sua" ala nem à ala dos
pedecentes, Sou de uma terceira !

_ Mas, então, o P. b. C. já tem três alas?
Qual é a sua? E'. or'.odoxa ? E' dissidente?

Callado Junior sugou o ar de longe, a modo de
quem suspira, revirou cristamento os olho; 'para o

.

céu, e explicou: .

' ,

--.- Eu sou da ala- c' os padecentes. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'fR. por Lázaro Bartolomeu' ra o' cargo.· efslgúolt a seu' :. ,.> '�:: ,. ,-: '.
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'! .':- ''''''

': __
' .'. "

'.,
:". "

.

.

No dia 13 de 'maw'
.

de sobrinho, o.lnfal,lte D: pé- :':(.,�'O a qualquer outro, Lisbôa, }1':lve� n?nlea�O' seu , l\íiais tarde, criada a Ue·· 13-:18, por D. JofiCJ V� .. quan- [S mÜi:lifi0r.ções impostas
1808, o príncipe regente, dro Carlos.. De.ti'..:lh.ê, para i'oc�sen1 quaisfossem eis ser- Iugar-t inente, naquela ca- pal:üção de IntEndênci� d� do da. tra.!'ls7Uigração. da pela' mudança do regime,

� então no Brasil, resolve Isso, o Pôsto, "privativo, viços prestados.
.

pital, o Almirante B�(Io de Marinha,' foram . ��P9��' côrte lusitana, cujos 'b�l�COS P:l�SO� a de�Ü'�ninar-se Es-" .,

criar, como havia no Rei- junto à sua- real passoa,
Desta maneira) o prínci- ;\rElda, que o devia repre- dos: o Vlcc-Almlrante Jo- também se achavam em tudo Maior General da Ar-

no de Portugal, um lugar imediatamente, sem inter- pesunia, ao pôsto, tôdaa [u-vsentar, em:.tud�'� por JU";'sé Caetano de Lima, no condiçõ�s,p�ecárias. mada, nome que oonser-

de Almirante-General da posição de qualquer outra _1'iS�ç50 e autoridade até do; n a admlnistraçâo e g.:>-, ClU-gO de Inte�dente; e Vi- .

-Ó,

O QU�'i;eJ.-G�ne�al da vou até '19og: qúand�' reC�
Armada; e isto êle fêz exa- autoridade e sem que pu-

então atribuida aos Capi- V�1l10 daquela pal'�d portu- ! ce-Intendente"
.

o: Chefe de Marinha "passou �.diver- bcu o até hoje de Estado-
tamente naquela data. pa-I desse, jamais, servir de tães-Generais dos Galões guêsa.., que existia s€rvÍl1(lo! D�:iSão, José Maria AI- :,-as transformações e regu- Maior da Armada.

� ------- -- -,----.,--�_.. da Armada Real de Alto 1".:1 Europa, cnquant.. pi moida. t lamentos, de acôrdo com o ..._-

,/
bordo' do mar oceano e aos Côrte c�nEll,uar a residir E:,sa irnpevtante reorga-, deseilVolvimento da Mari- PERDEU-SE
inspetores de Marinha. De rio �r"sn,' e .

:;i},''t<H:'J:1rI,} I .iizaçâo <Era necessária p..-. nha, Sua ,estrU:tura geral,
íeito que,. além da jurisdi- debaixo de S1l2S ordens ln)':, ra boa marcha e maior de- porém, não se modificou. Uma caderneta da Caixa

ção militar em tôda a Re- diatss, at�. nt0 mr.nrlar i' senvolvlrnento de nossa fro' De 1822 a 1873 conser- Econômica .n. 9435 (2a sé-
partição, tinha "também in:" contrário - como c' L:1 de guerra, de há muito vou o nome de Quartel- de) de Clotilde Ma.rça].

teira inspeção e'mando nos da linguagem. obsoleta e em completa de- General da Marinha. De Pede-se a pessoa que en-

,
Arsenais Reais da -Marmha Tendo D. :Pedro carlosll.c�dência -.... mesmo tendo t873 até 1890 teve ó nome centrou entregar nesta Re-

nEPAl!1'Al\IENTO DE ADMINISTRAÇÃO l
.,.'.

I
'

E D I T A L
e seus pertences já estabe- .alecido em 12 de maio do em vista o refôreo que ,):1. .uidado para Ajudâneía-. dação, que será gratífica-

Com o presente são convidados os abaixo relacio- lecídos,' ou que houverem B12: f�i-Ihe sucessor, na I Naval de Pesquisas e, a um Jeneral da Armada. Com" (�:,.

n .. r;O,�, p:;r:1 dentro de 15 dias, :t contar idesta data, vi- de estabelecer-se para o fu- qualidade de encarregado ,----- -'---.--L--__,.--�--'-------------·-- .. ·------ ------.

i em :J. Portaria desta Prefeitura, prestar esclarecjmen- dtuoroBer.masl·lt,OdI·lhoa�� caOdnJ',at�,neen,ntetes .I,�.-:.O�C�l·PoEsda;€nc·taerg�Oe dteodrv,sl·ceO.- F', ,Ieq u"':';'e'nas N
'

tasI :;.; em �;;I';lmtos) !lOS quais são partes interessadas:
,

'" 'e: c':' •

1.671/1957 - Her;�,��s7.· ::I�:r�!!�Ma Vieira Oliveira) :o:o:�,�!:S€ ��:�::::�n�� ah���'::�!�, �IIt::�;�o �:e��:'�� '. :.
.

.
_

.'

2.355/'1957 - Nícolau Severiano de Oliveira _ Subs- .' (' '\1' 'C "S AS '

'I" 1- 'b1:
.

30 d "d'"
.

madeiras; em tudo, enfim, mais tarde, da Academia
.. h .� ,o.'"

,

com- '.'l -c lVIC a, pu ..ca, a e : §.,anl> v.!�douro .. 1l:�se total
titu!! uma Porta por um arco de con- d .l' .

t
.

. '-j', ,

ereto quando fôsse concernente de Lísbôa e �utor dos re-! pras
e

.

,Ivlsas es rangeI- pnho do corr'ente ano, foi inclui ;-1,650, ,bilnões ; �esti-
3.800/1957 - Zülma AmaraI. -'- Consto de Casa de Ma- ao ll:.elhor deSempenho das �)�tudos ':A;"u·., da Mari-I Ven·eZll€!a, relativamente .1<:�ds: em 270,5 bilhões de nados às importaç.pé'�'�' (831

delra. ,inc,umbências e para o mes- ;lha ;�ortuguesa" I

'

I.() pel'Íodo janeil'O-julho �õ dól�res. 'milhões ·de dól��:s ".� me-

2.0!f'/HJÚ7 :_ Hercili,. L_ Filho (Clovis· de Souto Gou- 'mo concorrente".' P . d t d 3 d
.

, «limo ano, foram calcula- nos do que o despendIdo no

lart) -·.Trallsf. de Terreno "I I
OI eçre o e, e .QO- .

• � T
.

QUIO O J
.

2.9::;:)/1957 _ Yolan'da Leal .P. de' Oliveira _ Certo Nomeado e empossado o v'eml;>ro d� 1815, passou .pu- t (:"s em 430 mllhoes de dó ..
' ,O -:- apão cor- mesmo perÍodó d() ano an-

Diversas ..' I c:lmiI�ante�G.Enera� da Ma-' r.a o Min�stério da Marinha, \�l�es � mais do que as. ven-
Ol� e.'11 900 milhões. ge dó- _�E'rior), um fundo de reser-

:3.0:\iJ/l ü57 - 'Pladrlo S. Alves (,João ,F. de Re�en�e) ,7'" : l':nha, cr:gamzou ele a sua
I fiCando o vice-alm;ran�e C,l,�, segundo se anunCIa em la,1'e8, e-omparativamente �a de 80 milhões dê dólares

',,' '.' "GU1��' _.: ."., -I Secretaria, dirigIndo-se, Quintela únicamente 'pQmo
fontEs oficiais ,lfesta capi- OI,? o ano anterior, as des- e Uma v�rba Sll'l)le'm-l'lntar

:';.O�7 /1957; _.:. Ptacido_ 5. Alve� . (MiltoJi:. �ez.eude).. j 3 d d b d M
.

" . I to I I f
- .

I t pesas em divisas estran- de 357 milhões de dólares
, Gu'IA .'

. ..

. aos' e ezem. 1'0 e 1808, aJor-Generál da Arma- ". 11 orma-se Igua meu e

. '"
.

. '.,' M" t d M' ··h d r ue <) total da
. ;eiras projetadas pára o, para pagamento

-

de deSl)e-
;�.O;;3/1!'.J57 _ Edison da Silva Jardim (Lauro Cam�ira lO mlS 1'0

.

a arln a, a. �' s reservas
.

qe Alldraqe) ';_ GUIA 'rConde de."An_!ldia/jpára ,o Ehú' mY1:o,de"...::l81�', �m internac�onais daquela eÍl- ano fiscal 1957/58. Essa f'as .oriundas com transa-

. 3.092/1957'''''- Placido:S. Alves (Clotilde C. da'Silva) - fim de' tratar de����'úcimen- consequência da Cmort�; no! .joade atingiJ.;am ag()ra uni ;ig.antesca medida de eco- ç_ões ·.comerciais.
GUIA� -.

;
,. '.

.

d"
tos e vantagenspara Os f'!lÍi..; Rio .de.· Janeiro, da Rá{nh.:t; :1O\'o íúdice récorde. Ao nofilia foi revelada com a Essa medicila está em li-

iJ.119/1957 - Luiz 1\1. da Silv11. _ Consto de Casa e cionários.' 'D. Mária la, a piedosa ou ;neS1110 tempo, um comuni- .

c!pt:oya�ão final de um or- nha com a atual política fe-
Madei,ra t'ipo 4

. .

. 3.252/19'5'1 . __ , Hercilio L: li'ilho (Antonio Jacinto Mar- N� data de' 11 de janeiro � lo�ca, �oube ao príncip:: {:<1do (ristribuído a públicQ .. <:aI!Iento que .prev.ê o equi- deraJ Japonêsa de re<lt,�iç'ão
. tins). - Gett': Diversas .lê 1809, D. Pedro' Carlos regente.Q.,�ítuio de Rei -" ;lá conbt (\e que as opera:�� I'afente a 2,1 bilhões de dó- de gastos ,e de ampliação

3.2\38/1957 - Juvan Rocha _ Loteamento comunicou ao' In�endente C110tivo pelo qU'l1 começou ções fi[;c�!j;; do g'ovêrno vc- '�ar,es em moeda estrangei.. dós esfor�os' para sustar a

�.333/195'1 - Osmar Frederico Horslmanl1-� C0118. d'e da' l\ilarl-nha, resl'den'te em
., D 'J'_ ,rI I' d

"

ra-'l)a.ra a seglln'da metade l·nf.·}·aç·a-o.a'i.�naI -IX" ,'0::10 . , nezue :1n<í urante o ano
Casa de Mad. tipo (lB) I .

'

H.3::;G/Hl57 - Cálixto Teodoro de Lima - Consto de JNfT·'·TU'TO.. DI:.· B'EL'E'ZA 'I-t1'0'R'I'OII rr 1 f;séfll 1956/57 resultaram

Muro J (;; f --;. Jl. 1 :Ir ;11 "'superavit" de .

g.35G/lr.57 - Valentim 1\-1. Candido.- Consto de C-asa t,
A proprietária do Instituto de 'Beleia "Flórida", L723.G08.033 bolivares; 'oü

de' ,Madeira
.

comunica à sua distinta freguez.ia.·que se. mudou par' ,�jam ('êrca: �e 574 milhões
.

�:..J)7 /1957 ......: Joio lVL Pacheco Junior (Alcenor

.COi'- i:1' Rl.ta Conselh.2'�r:.0 �aÍr�, 6j), onde �

..
sP2r.a con-tinuar a de dólares,

.

proporcionando
dei,to) _ GUI.A. .

merecei' a sua; preferencla..
.

-;,. .

'. i." .

f ' '. �

n:�!)g/1!l,)7' __ 'o Acél011 "F1' da "Costa' ·(.Ma.Pia .. Nu'l'Les, P�_, _ FOT:.e 31 2,6 ' : .� 1
1..(" ta OIma a elevaçl1.O das

, ; 3/ j9,7 -- ����,-p,�::r:�:.:.'::, Neto CA";tilianoiu...1(f'itMi .'BiR.iIR i' f:i,�:'��o�:·!:·�;.'�<:;!.' i
12/1058 - �e�:t!O�reu �1�:��::!O�m uma Casa de I '

Asse'mbl'e'lla'
-

Ger'ai 0.L;.llna'r1a· '1' ::'�19,:3:12h·;54 dbO!dlv,alres, ou

MadeIra i . lU I I, .'J ,,11 ves e o ares, a

2G/1958 _ AveÍino José Vieira _ Consto de Muro I
. EDITAL DE CONY'", 1:-:--:-r.A':"O·

�o. de junho· (tLimo.

,11/1958 - GeniU João d.os, Sal1to� _. Consto de C�-I UJ;A� WASHINGTON _ Um
sa de Madeira tipo (F)·

-

I
. -

d
I

1 v· 'f"
�

Gl/1958 _ Reduz:no Rodolfo . Com"adi _ Const .. ele Pe o p�sente, sao convi ados ,os_ s�nhores SOClOS l'e.l\lOl'!O o �clal sobre o

"

llmn, casa de Madeira. .
.

td�,sta L€:gi&o, para a assembléia geral ordinar,ia �. réaIi-
1
,rçamento. do govêrno dos

67/1H58 _ João lVI..'Pacheco Junior (Gladstone Pala- zar-se; na séde do Colégio Coração de Jesus, à rua Sal-! I�stll(�(l3 Unidos mosÍora q1,ie

C48TOU'
-

O'
-'�--'-'"'7'-

dino Filho) - GUIA I danha Marinho, 120, nesta cidade, à�' 20. horas,' nO. dia
I
a dC;;'NU relati",a ao ano

.

':"'" �.'.,'
.

.'.'.... .' ·.·.,1. 8.'" -

97/1953 - Osvaldo Vidal _ Consto de Prédio 29 do corrénte, a fim de deliberarem sôbre � seguinte' fi.e"l de 1957 totalizou
118/l%8 -- F,redoli!10 Sdleidt _ Demolição de üm' .

d"" d' D'
..

I ., .." , .

Ranclio de Madeira
. ,0,1' �m. o

.'

la:
. '" ",

ê .:!' . tiD,4 b:lhoes de doiares, ten-

12H/H)i)8 -- I<�di:son '(;ia Silva Jardim EAgenor Macha- ". 1.°) exanlê, âiscúsSao e aprov�çã?'-4,o�:rélat9rio, da
I
do a recêL:t :ttiugido 71

do) -=-. Transf. de Prédio diretoria e, do balanço geral, relativos' ao exercíció so-I ')ilhõf:3, propol'cionando, as,. Somam pouco mais de do_ Ilurge·:em quinto lugar, com
151/1fl58 - Paulo Ehlke _ Diversos Consertos no c;al de 1957;, !,im, um "superavit" de 1,6 ze 'mil 'Os cartórios existen- 669; acima do Paraná, 591,

ti, _ P�·éd.io _. .' � " I 2.°) a�suntos de interesse geral. ' bilhões de dólares. O total '(es no território nacional. Estado do Rio, 541, Pernam
11 fI/1908 - Famn:o Earlas _ Demohçaao {le uma Ca-

f
FI .'

.,

l' 9 d d 1958
",

r, d 1 t' 1
•

s3.de Madeira
. onanopo IS, e ma�ço e

R E-S'-I- D Ê�-'----'
.' .', co_ os re.E. Ivos'a (ezembro buco, 525-; e Ceará, .495.

202/1958 - AYres' ,Serafim Martins _ Transf/ de Atília To'Lemtino de Souza Viéira N ( I li ::'�€ 19�5. e. -divulgad,os pelo Mais,de 2()0 possuem Santa
Dive�'sos, Lote" e uma Casa da Rosa _ PRE_SIDENTE . "Anuano.' Esta.tístico" do Cat· "("7'1) P

'

..

'b
U \10'{3 f (dois pavimentos) .. '

..

'
'

.... _ ", ,_ t �': arma·"o , aJ,'al a .;'

2�-±/1f)r,s - G'erminal l\IIoreira. - �C·onst. de um Ran- --_._..

VEN'DE-S,E
-

com 4 domi- lDGE, ·edlçao de 1!)57, lndl:- (280),- �spirHo Santo (279),
cho de Madeira Insl11lulo d'e (u'llura G'e-,m'aAnllca' .to'rI·'ls, 2 sal'>,s c"·pal'os'.'as", l'ftm a e�istência Ce .12.'21r.'S.···.·; :'P:a:r·a".-· '('264) e Maranha�o '

..

226/1958 - Lidia Dia's Albino _. Consertos no Pré- _.'.
.

.

......
" '" �

'"

dio O InstLulo àe Cultura 'Germânica, qúe se acha ins- copa, cozinha, 2 banheir�s, �'artódos, sendo 8.424 mu- (257) ..

2G7/1958 _ lVbnoel 'Alfredv Barbosa _ Ac.rescimo na tülado no 20 andar do edifício "Ginásio Barriga Verde", à Rua Duarte Schut�l n,o., niéipais e 3.8'34 distl'H�is. ..·Das :C��ítàis brasileiras

G
.

•
,

F
'

I
.

1 ar' a d 1958 C' 41. Tratar pelo telefone .. DA t -t '1 6 3'1 ,. _
ii.':"

aragem, t 8, rua . errei\'� .n.!l:a. pl'O� 'amon pc '" o no. e
, 'ur� 2313, das l3 às 17 .horas,' eSSe o a, ,.' �. eram de e Bao Paulo' a 'Ile !detêm a

263/1\);)3 - Abelardo .J osé Antonio da Cunha _, sos vara a Lmgua Alema.. . �. com o Sr. Nilton Mafra. registro civil (2.489 exclu- rêde mais' extensa: 169 car-

.

Consto de Casa de Madeira f' .. Achan.l-se_ abedas .3S· matrí�ulas para ·'n
..

s Cu.r
..

sos da -- , ,

. I
�ivos e 3.889 acumulandc' tórios em' 1955. O DI'strI'to

274/1958 -- Emi-li.o Bulcão de Medeiros _ Consto de L!!':;·u."l A.ema em todos os graus. Au as dlUrt:Ias .e no-

Casa de Mad. 'í '
f (1.'1'11:'.3'. O" interessRf.os serão atendidos nas livrarias.

275/1%8 - 10sé Pedro +oma� _ Consto .de Ranl'.ho Lic1rt (' TIeeo!'d. As aulas terão iníeio na segunda quiIize-
de Mnd.' n:1 de Tnar�o.

279/1958 - Adiso� da Si,lva Jardim (Yeda Manganel-
•

.

li I
.

O"ofino e) (outros) _ Transf. de Terrenq '.
285/1958 - Wilfredo B."lYer ::. Certidão Diversas' i
291/1958 � DUr\>[d Boaventura' 1:ii:tYlitir.es'__�.�Cc)nst. �

"
,

de 'Cása"de'Ma�d: �
•.. �c.: -,'�,:"',, ':';>;.

301/1fJ58 - Ediscil1 da Sil'la Jardim (F,Iávlo' A, da CONCURSO PARA FISCAIS-VISITADORES'

, Silva) _ 'GUIA I
.

.
,.

,,. A

3(1�/1958 - E':ison d'i Silva Jardim (Antonio G. dos' (ACRÓNOMOS, ENGENlHEIROS-AGRON()�MQS. VETE-
Santos) :_ .Transf. de Terreno I RJN,UÚOS, TÉCNICOS AGRíCOLAS 'E,QUARTANIS-

3,�7/19S8 - l\Ir.l1oe! \foão Machado -: Const, de Cacsa TAS DE ESCOLAS DE AGRONOMIA E VE'.ÇERINARIA);
de Madeira í O BANCO no BRASIL S. A. torna público que, não

337/195.8 - Luiz ,Sclrweid30n - Isenção da TaJ!:a de
' f(,n(i� �.ido julgado snfici·ente o número de ag'rônomos e

.

Turismo ,.' dn'ln:hit:.3 inscri: 0;0 !�àI:a,.o concurso açiína, até 31-1-58,

�,nl/19G8 __ AntQ1ÜO Greg'�rio Raupp _ Isenção do foi res�rvido permitir-se qite também concorram ao mes-

.

ça vendz-se móveis e

.'. . Imp" :Preditll. .� '.' _.::"" mo os técnicos"agricolas ;_ quartanistàs.d�s Escolas de ut(r�íl:cS de casa à rua .

Certifi':o' olúo��im que findo 'õ ,p�'azo indi-eado, sem . �'.gi'':;1�0!1}ià e Yeteril1ária� Nes'.as condiçõe_s, estárão rea- Santos Dumont, 6 't'
• que seja.m pl'estad:Oi. �lJ.ais!luer informações:j>or parte hert:1s, nté 31,-3:58, �as ;15 às 16 horas, n!lS dias úteis -----;........

---.....' -.-:-�
dos ae inín con..,oc:i�ios,· sé.rüó 'os respectivos

-:
pro�esgos I t"'(di,í.lo o >,�allo), na !A,ên.cia do referido Banco' nes- .•-__il�lI!í.-----II1II.:-

QL'qliIVan03, a vish'�:_rlo que dispõe.o parágrafo unico' dó : h cickcle; à 'Pra'1.a Ql!in��, de N{)vemb'ro, aS' inse�ições Ai�t.:JNCIOS I:·.'
�;I'ti��1) 44, eb Lei n. i27 de 14 de Julho <1e 1952. .

. i p:tra o dito certame. :):, IDf>])nl'hme�l'o d� Administração, em 20 de Fevereiro'; O c�lj:a.lresp.ectivo 'f6i publicado no Diário Oficial eM' ,,:
.

(Ie I!)5S' I da Un-illQi d,'({ 13-,;J2-57, r ;se E:neontra Dfi.xa:cto, também;,
.

.)()RNAIS·
�,

Natércia Lemos Muller I (�",,,\ t.ôdas·":�s AQ:ê:{cias dd l'a.11'!� do Brasil S.A., as quais
Chefe' do Exp. e Pess'!'al. !.

r
�r.. lo1<l;ml1 au��ri�(J�s a'.�I'e:tar maiores escla-recime��

EM TEMPO: tos e fazer a lllSCI'lcao. VIsa esse concurso, conforme Ja

16'L11958 - �oeiedade C�tarinense lmobiliaria Ltda.. foí dito em outra publicação, a selecionar càndidatos

(Modo Piãzza) _ Consto de Casa -de Ma- exclusivamente para o pi'eenchimento de .. vagas exis-

'ya Tipo C '. ." .. I LenJe" l'iJ), Esta'dos mencionados no edital. .

:;cilio 2� F1rho (.g:ar:llÕs"". Ferreii;a)� _I ..

'

'"Jtl,'é 'rl� n;ii·tb:�o,g:{l�ir'a' Pauio·'F.fJ�.pifl G,uim·arÍies ,

l..

;·f'
....

" Diversas. �'. ,/f.
. .' :b G&r�nte ' . '.,__t $R�p:�·ado�. C" �l"�;�."\'._..,_ ......__,

,t '1IiIi� j, .• :

i�_k ,._;;,:,'Eiktd'l".
�--. 'dr:

A

A DÍREçÃÚ
..

�-"·'·-.Banio'··-Hc,: Brasil· ,$. 'A;t"
.

AVISO
�

--:��Jaco:����rinf:r�a�:-louvindo

CAFE. DA MA/olHA
--_.�--------_ .. _-

RADIO GUARUJÁ

7 horas

du�ros ofícios), dividin'do-se Federal tinha, então, I um
" �

'(,s;5.880 restant,es em e·scri.,;' PQUCO m�nos, 166, inclusive
vaniás, .tabeliona�os e outras .10 sucursais, Vêm depois

.' (;spécies. Salvador.. , (72), Recife (55),
Mil)-as Gerais é o Estaflo Pôrto AI-egre, (44), Cl1l'iti-

(IUe possui. maior número b8. (43), Belo HOl'izonte ..

,\;. cartórios: 2.603 (em.. (34): Belém (31) e Niterói

19�5, dos quais 1.193 de re- (30). No cômr�lto geral, as

gistro
. Civil. Seguem-se a C�pitais abràhgem menos

:.,

B�hia, com 1.637, São Pau- de 8 porcento "dos cartórios
-,';

!o� c.om 1.615, e o Rio Gran-I. 'existentes no pai-S (863 em

de d� Sul, com 1.086. Goiás 12. 258). .'-..
.

..

.

-
.

---'_---"";'_ .. - .. _."_.

VfND·E-SE
MO' VE I S

iUlti a ·M'bdasPor motivo de mucl'an- .':

'ctHO'_ ..... ;.C� f,. QUAL,' ,.:
: : �'�it.J Clt'"I>-..,i:!'''l '.A_

.

'�yl�l,,�
t'M1'\S('l!tAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osvaldo Melo - Flavio Amorim� - Braz Silva -

André Ni)o Tadasco - Pedro' Pauíe- Macha�o - Zuri
.

Machado - Corrtspondente no Rio: Pemptlío Santos

'" C O L A B O R Ai D O R E S

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo'Rodrigut's Cabral

_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Car.los da Costa Pereira

_ Pref, Othon d'Eça - Major Tldefonso Juvenal -

Prof. Manoelíto-de Ornelas - Dr. Milton Leite da Costa

_ Dr, Rúben Costa - Prof.•A. Seixas Neto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Cabral Teive -

Naldy Silveira - Doralécio ISoares - Dr. Fontourlt

Rey - Nicolau Apostolo - Pasehoal. Apostolo - lllllar

Carvalho
PUBLICIDADE

Maria Celina SilVIa - Aldo Femandes - Virgílio
Días - Waltert Línhares
PAG'IN A;ç A O

Olegario Ortiga, Amílton Schniídt e Argemíro Silveira

HEPRESENrt'ANTE
ftepresent�çõts A. S. La.ra Ltda.

RIO:- Rua Senador Dantas 40 - 5,0 Andar

Tel. 225924·

S. Paulo Rua Vitória ·657i - conj . .32 -

Tel. 34�8949

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS <V-P)

Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO

DISTICA LATINO AMERICANA (APLA)
I

AGENTES E CORRESPONDENTEe

Em Todos 08 - munici.pios. de SANTA CATARINA

ASSINATURA
ANUAL .. ,

.

,

,INDICADO.R P:ROF:I!!_$m·...[IM
MAIl E' GAlGAM'A'

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

(NlG4 DE OLH · OUVIDOS·
do

Dr. lGUERREIRO �I
Chefe do Serviço de Otormo do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa-'

me dos O'lhos. Receita de Oeules por

Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amigdalas . por processo moderno '

.
CONSULTORIO RESIDENGIA

H.uR dos Ilhem! }.U casa Felipe; Sehmídt 99

FONE 2366 FON:E 3560

" jjii: NE\VTON U'AVIL,o\
, CIRURGIA -. GERAL

Uoenças de Senhoras - Procto

.: logia -
.

Eletricidade' Mé'di('a'
: ConsultQTiQ: Rua Victor Mêi-

relles n. 2'8 '- Telefone, 8307.

Consuitas: -Das 15 horas em

dianté, ,

Residênci.: Fone, '3,422 ',.> t.
'

.�:����,n. ,t3�'����'I������ii�i�iii�����;::::��
DR. AYRTON DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO -

.' TUBERCULOSE
.

Ccnsultõrfo .� Rija :Fltlip6
Sehmídt," 38 � Tel. 3801.

Himido -das ,;14 às .l& heras.
R�sidência.·- Felipe' Sc4m�dt,

. ,,ª. �Z· .' "í': .:� ._/. :.,ilt�..:_,;L.. .

DR. JULIO DoLIN VIElRA
M &,D ro 'O '

,Especialist.• - em' .00bOji, OUVidos, •

Nariz e Garganta - Tratamento'

,;. Operaçõe.
.

Infra-VerMelho � Nebuli,;ação
_. Ultra-Som -

(Tratamento de sinusite sem

pperação)
Al'_lo-'tetinosco]lia - Receita de

I
i °telos' - Moderno 'equipamento

II ',de Oto-Rino!!lringologia
( único no Estado)

morá rio das 9 às 12 horas -;

J
das 16 às 18 horAS. ..

loonsultóriQ:' .- Rua Victor
M6trelles 22 - Fone 267ó :

fResidênria - Rua aão JUl,e,
n. 20 - Fone 24 21

. f
DR. HENRIQUE P1Cl�CO

PARAISO
MÉDICO

Operações - DoeQç"s d : 'Sctt-ho-
,

ras - Clíniea de.AdIIlt_ "

CVrso de. EspecialiAçh. no. .�

f Hospital dos Servidore<ll d�. Es-

tado. .

I (Serviço do Prof. Mariano de 2 16 3'"
.

Andrade).
-, e O - domingos' Farm4CiÁ DO-:-CANTd 'Rtl� P'clt' ;�";' ."

- ,_:/"

r
Consultas - Pela manhã no 9. e 23 (domingos) .

.

a e O 'Demoro, 1627 �, <\ :.<

Hospital de Caridade.
."

.

l)'.
.

Farmacia INDIAN;A' , '. �1?iua. 24 de 'MàtQi ilJ9õ ,<, ,'�. '

A tarde das' 15,30 hora. tm se�'VJço noturno será efet ad 1
•

'.';":: �..' .; '-�", ,.\-

diante no consultório à Rua Nu. 'DIANA. .'
u O pe as Fàrmácj�s no CANoro tíN�

i1 nes Machado 17 Esquina de f:rll· fl P"'" t tb'
.' .

.,

II 'd I f
. ,-sen e a ela náo poderá I d ' .

.

entes - Te e . 2766. Depart'lmt D. ".

ser a tera a serr
.. previa autorização dêste .

t Residênci� - Rua Presid'lilte

i
Coutinho

-

44 - Tel.: 8�20.
.

D. 1Iõ!. P., Ja'
'

. ,

��ro�M�U'E l�����������!·!����r;�����;a�:�rl�:�d;:��;c;�;������.a!��:��!!!��;I��:��!'ii�-��;-!�!';��
CI�ÚRGIA A:G,E::AT.�LOG'Al1 .' Ortopedia , :r-,','I:, 6UR''A;�'.u;A·- ". .

;'

. Con8ultório-; João Pinto, 1'; _.
X n'l.

Consulta: das 16 às 17 . ,oras f R
'

Ddiàriamente. Menos aos sáha,i�s.
.

.
"

. fZ ",'. .

. Res'idência, Bocaiuva, 136.

Fone: - 2,714;
80 - NOS Ç-ONFORIAVEIS MICRO-ONIBUS

FONl lA

DR. RWiAlJl() tlCBAEFER

CUnica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Victor

Meirelles n. 26.
Horário das Consultas - das

15 às 18 hs. '(exceto aos sábados)
Residência: R',a .Mello·e Alvim,
n, 20 - Telefone' 8866.

EDITORA "O ESTADO" LTDA.·

O&�
Rua Conselheiro Mafrll 160

Telefone 3022 - Cax, Ppstal 139

Ende ço Telegráfico ESTADO_

DR -LAURO DAUKA

CLINICA GERAL

DR. J,• LOUATO

I'IllJ(O
Doençaa do apirelllo respiratório

TUBEllCULQSE ,

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES
Clrur,la do Toras .

Form.... pela4�aculdade<Nadonal;
de Medicina, ..Tlsiolo,ista..e TíBio

cirurlião do Hospital Nerên
Ramoa;

-

Curso de especiaÜ(açá-o pela
S. N. T. Eit-interno e Ex-assis

tente -de Cirurgia, do �ofJ ,l)go
Guimarães, (Rio).

.

Cons.: Felipe SChmidt,' 38 '
For.e 3801,

.

Atende em bora mar.cada

Res.: -. Rua Esteves Junior, .80
_ F.ne: 2294

. I .

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramo8l:
GERENTE

Domingos Fernandes de' Aquino
RE DAT O'RES

\

/

UH. WALl\toR ZOMElt
GAMCIA

Diplomado pela Faculdade Na

cional -d'e Medieina da Uatver
aidade do Uraail

l!:x-Interno {lor concurso da
blaterrridade - Escola'

(Serviço do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-Intento do Serviço de Urur

gia do Hospital I.A.P.E.'l',\.,.
do Rio de Janell'o

Médico do Hospital de Caridade

e da !'Yfaternidade Dr. Carloa
Corrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -.
PARTOS _ OPERAÇOE�

-

PARTO SEM DOR pelo método

psicQ-profilático.
Cons.: Rua João Pinto n. lO,

das 16 00 às 18,00 horas

Atende com horas marcadas

Telefone 3&36 - Residência:

Rua General Bittsncoul't n. 101.

Cr$ .400,00 ltspecialista em m.ol�s�ia8 de Se·

200 .nhoras e vias urmanas.
, Cura radical das infecçõel!' agu,

'das e cronicas, do aparelho ge

.nito-urinário em ambos os sexos

Ji)oenças < do 9JlIuelho Digedtiv,o
e do sistema. nervoso.

Hurário: 10'/2 às 12 e 21h às 5

horas - Consultório:- Rua Tira

dentes, 12 - 1.0 Ar.dar - Fone:

3246!,
'

_ Residência: Rua Lacerda

Coutlinh.o, 13 (Chácara do Espa
nha - Fone: 3248';

N.o avulso
"

ANUNCIOS

M('diant� contrat,o, de acordo com'8,tabela em v·ilor.

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados ..

."

.� �
'-

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de esplêndido para motor auxiliar de barco� á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5;5 HP gasolina 80 HP Diesel

11 HP
" 80 HP

103 HP
132 HP

" (direita e esquerda)
" " " "

35 HP
50 HP
84' HP li

,

GRUPOS GERADORES - "P E.N 'l' A"

Quaisquer tipos para entrega, imediat� _. Completos -. Com
motores DIESEL. '"PENTA"" partida;' elétrica - radiador '-'

filtros - tanque de oleo e demais :pertences; .acopladosdire-.
tamente

.

com flange Celastica, a Alternador. -de voltagen; _.
trifásicos 220 Volt!; - com excitador _. 4 cabós" para
ligação e quadro completo de contrôle; 'todo� conjqntos.estão
assentados sôbr.e longarinas prontos' 'para entrar' e� funCiona-

.

mento.. .

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE'
.

SANTA CATARINA
MACHADO & CiaSIA Co�er�ió.J e Agenci�� '..

Rua Saldariha Marinho, 2 -' Enaerêço telegi �'P R fM U S"�

Cx. P9s.tal, 37 -'Fon8lt3362 -" FLClBiI!\ftóPOLIS
@n;ê�'�ê�@-,....E'êet li; 31êí@êrttt'ê#ri$Jjf#fhafil#Élêr::e

.. �
.

" "

,

DR. CLARNO G .
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A -Soberana" Praça 15 de Doveml,o�< .'
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rua Felipe, Chmidt,
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B - sâbado (tarde)
9 - do���.·;

Farfuã('ja' .

Vlt6�
.� FarJtltc1a--VItórla: '

,

'FatnmcJa Esper8llça
Farmácia Espetança.� •

Farmácia Modema<
. Farmácia Modema

, : ;.

,Praça. 15' de- NO�bró; 27
Praça 15 de Novembro, 27

_

Rua Conselheiro'Mafra
RUá ConselheirO' Mafra

\

15 - sábado (tarde)
lf - domingo

22 - sábado (tarde)
23 - domingo

Rua João Pinto:,
h'ua João PiJlto

:lq - sábado (tarde) F '.

.armaCla S. Antônio R. Felipe Sc'.... l·�·t, 43
:,0 :- domingo F'·

i""""

..

�

armac1a S. Antônio 'R. Fellpe.,SchmÍdt; 43
O se�'vH';o noturn� 'Será efetuado I f

,.

. -
'

na e Vitória, situadas .�� ruas Felip �ehas./rmac�a8 ��nto �ntônio, Notur- :

Novembro, 27.
.

e c mi t, 43, TraJaDo e' Praça 15 de f.
O plantãQ diurno c

.'
.

,.

pela. farmá(}i3 Vitó�ia""
oll)preendldo entre 12 e 13,30 horas será.. eietuad'O..

"
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:.C', il1ilS onde cada palavra or",
.

, .

va l; o seu peso, onde d con, .

há uns trinta' anos um cedido mais de" uma vez' o

;'jl�nça no próximo é a base·' mpazito louro e de olhos
I '.

!:e bem cavalgar". l�:l;\ida da comunídade. Es-: claros .Ó. montado' em "pelo,. I"

"Deixem-se ce brincadei- 'l:; confiança é também o' num 'dos cavalos rústicos de mente mais, jovem, não di-
" " .

F'rit T'dI' ,

I ,.
"In, D, C, 1'1' , QJra. -' rr Z 1'1e emann [!.e,men.{!.._ess�ncla lUIs re-

i seu pai, lavrador em Wed- minui os seus ruérHos. A.VEHIF�CA�O'FINAL '.::.::....� com' Cei\tez�. no idia do seü
"

lnções. ent�e Fritz Thiede- dínghusen, 'perto 4e Heide, equitação alemã perdeu du- .'

.'''nccnheiros ·e
_

oientistas I ,40,.0 'anivers�'rio, qUe se ce- mann c. o seu cavalo "Mete- o coração de Holstein, trans rante a guerra Os seus ele-
.' . "iazem as veríficacões finais Jebra nos. pr-imeiros. dias de ,I. -; a quem eTe trata amigà punha um obstáculo depois mantos de maior valor, 'lais

" .

"CXPÉ' ''';CA�A\1:ERA���:-:7:ü'c:-:�; :�le \�le�tr�� i,l;S-' junto aos instrw.�entos de I Março, f'alando na língua ':clmente Ic:e "gorducho". do: ou�ro:. Nessa altura

Fl;i_,
como Hànko von

_

Langen,Flórda - O' satélité artifi- ralados no ::até_lité têm 'por ccntrôle, no Cabo Canave- da sua. terra natal, o baixo Este par - O cavalo da tz Tr iedemánn nem sequer W h' H Stt bI '. angen em, asse e li-cial da Terra colocado em �n�-Ld.,,(de obter e. transmi-, ral, nos momentos que pre-j il!emão. As' suas palavras região, vigoroso e rel�tiv.a- r,09suia umas ealç;1'; ,de
1 ....d f Th' d' ;' .

'

, .
'

_:. )eu 01' . le .emann nas.,.óroita . pelo "Jupiter-C", l�::: quah"o tipos de informa- cede,ram ªo lançamentó do i't.'rão acompanhadas, 'sem ,r.en'�e pesado.; o cavaleiro montar; para proteger as
ce

.

d'
.

d t
. . I .

_. u, por a'SSlm" lzer,.··o 01'_foguete lançado, pelo 'Exér- ções. Temperatura na su- satélite' norte-ameriCano, dúvida, por um sorriso sim_ lnérgico, com' músculos � pernas, calcava meias de lã _
.

cito dcs Estados Unidos em _jt:'rfzeie do pr.oJétil, tempé-I com o foguete Júpiter-C. ,:�tic(). Na casinha construi ;:el'VOS' de aço _ renuncia, bem compr'ida;. Entre os .ralo natal, U�1_ talento nadtu-. ,

"-' I
.

,ra numa regu!.O em que es_,Cape Can,averal,.. está co- ,'atura interna, éros�o. pe a ,li' ll') estilo regional a dois por isso a toda e qualquer .�ove filhos do Tio Thiede-.' , A'I de tempos remotos cavalolhéndo e transmitindo in- ,}Oe11':1 cósmica e a\fuós. sô- ')"'S�,os. da pista de equi'ta- "encenação". Nos torneios .:·'1Inn, FrLz era aquele que
.

". -

,;.
.

I

I desempenha 1 papel de reie-formações que. são' distri- bre 0,5 raios-cósmiep.s.: ! ':;o_de EI!ushorn n,ão escas- (,no se deixam conquistar .nais se interessava pel9-S voo Atraindo os jovens fa-b'..:idas entr€
.

tôdas as,na-
' Dofs" �,�raw>missor�s·.· en- '�.Í'.,l'i,o ncs-se dia as flores e pelo nervosismo que as gran :�n-alds. Essa camaradagem I

'.
,

'f
-

b"
" \',' .., .

. . zendó escola, Fritz Thiede-ções que participam do.Ano V�<l�11 as m ·oi·maçoes· .�., kr" 'd'S' fele.grum,as. T.udo isso.ê (les' massas in'adiam e exe- .:om' os cavalos levou ao'a e o·f'ís·i'c o' Intér�acion'a1.' d�;i�»l unld;;lde niais púde':' 't ""Llnil·i,o �o "génié de Thi' ct:bm o seu prog�ama com !Jrimei!'o êxito na Semana
mann reatou a tradição na

'A'UI)
,

: :.;'Ú��",; ;b1)é�;a numa fl'equ.ên -

equitação ·alemã.(' .
. <>,"', . � - "de:m;nl1, sempre modesto � I

li T)1esma natu·ralidade com Verde em Berlim em 1938 eDenominado "1958' AI-': ::;;1�d.q 108 megaCiclos e tem
.1"eS!30 às manifestações i llle, pelas man�ãs costu- confirmou-se inúmeras ve-pha", mede 2,03 metros, d�' _'�:'!� (pctêntí� ?e.?0 inilivá-

._ .. __ .. _,_' ,n:idosl1s. Talvez seja por; Illam dar um passeio pelos zes 'c'urante a guerra, nos

'��ml'l'imento �;.or T5�24 -cen,_· -"'-. M"I('-S-A-��D-E- ,-:1 O -A-N--I"V-E'RSA"RIO, I :sso 1�1esmo que Fritz Thi��1 campos, pI:ocurando obstá- campos de batalha do Oci_'�ime1ros de dJametro e P�-., J li: " �8$...e"•••••••••••••I)••••••",."."..... I
.

iq" -13,952 kg.' A secç�o, . 'COMAND�'\NTE .Jb,ÃO SCHNEIDER Congresso' das Jestemunha�s de' Jeo"2 �i�:te deo �:.:t:' a;í�:l:s�r::: I_':4!aI1SFiortadora çl'o ins�:ru�,\
.

E�t;;ôsa; fiÜío�> g,ellro. �

e n<?ra, .ainda çons_terl1ados ..:
I

'

.

,." ,

_,..�ta' com" 8'e� kg'"'�' (') �ú'mA'w,�alec:iment'o, 'efé,',l.Se,ti� (14eri'd'��ç:hetll JO�Q·�Gl}p.eider, ,), . �ej}1:!r4�1:-s-e-� �'1,' ci-d�l�,ê de' :lAbguna, no (l:lu�be 'Anita de Elmshorn" a�_areceu nas,,"u '1, ., , ,. ". 1"""
I "'t.,· R C Ih' l' d' 21 22 23 t'

- .

t
. .

.':('st� 'io "rinà:f dó -':fd ete'; ·C'r\;lil:dal11'.é0 tOiqQ;;'-s,e;tTS pUlí:mtes e pessoas de sua,;; 1': �- C,;,l'lui1J �, .U.l} O'llse., ��r� d.Jamego, nos las ,�e eompe lçoes III el'naClOnalS •

, .

ag
d..' �, c;5es, para 2 Missa de 1�, .Aniversár!o que em suf�'ag'�o ;0 ;-�l'l'ente o GRA_N DE" CONC:RESSO DAS TESTE- alguns .anos depois da guert -Ulll 5,73 k"" .pe;rcorr� a

de sua boníssima alma .in'lndarão "rezar na Igreja ce ...,;,IUNHAS DE JEOVA, onde serao realizados varios ra. Os Jogos' O-límpicos emúrbita comei
.

uipa úhica �.' l.ntonio, às '.7 hôras do 'dia 17 do cGrrente..' ríl'ogr;>.m3S instrutivos e edif.ica�tes. sôbre as SAGRA-,

S f" Helsinqui foram a confir-·L.ai.dade.
I ..... : I A todos, que cO�:l1pare('�rem a eS':e ato de- fé cristã, DAS;;(�S?RI.TyRA e. os �l1e!Os maIs e lcien'les de pre-

O instrumental e o"equi- �.mtccipaIl1 seus ag'radecim�ntos. .�'
c I' ó: E\ AI\Cl'ELHO DO REINO DE DEUS. mação da sua classe 'excep- ,.'1Mi....",y.;�1IIII"1IIIíII".

_ .. _�.

R·I T Z -- H O J E
----... ---.--- .. -. .

��':':>�-'---'--_-'-' HOJE-:: (INES Ã O
A UNIVERSAL - c_

apresenla'

. ��- -. - - _-- --- ..

.
'

• ..., 1"
'" ....

::. ."
. <...: _'.

o � -," '.;",; "q '<,c," , " :-;.: i.�·--; c; "
-

''''" � '.

i

;bitâ;"t)0,r:lmam Sât'êl i te '

tis. Ao que :� acre,dfta:" sa

,

,

',' .

.

undade continuàrá trans-

. ;ú:;,,:h c!'úi�;nte ,l;�'Ías du�: '. ." .

',��G��t::::o�r,:gun-
'-

'U 'I"'m'� ,'� ':, n�v,� '1·,.1'. O� g:r�I:,::��::�:I�:��::;
'unb l;ot[:ncia de 10 milivá- • ,�.:�; inda recentemente, em-;'. is., Seu tempo de cperz Lisboa. Nas cornpetiçõss ,
. )l.;e'v�sto é de dois ou ��

;os Estados Unir'os Thiede-
'mêses. Hamburgo Todos os cdernunn só tenha amigos. "dos náturais e sentindo-

rnann foi um digno repro-
. ',nv[\leil'os de relevo do O cavaléiro de renome ,i(' com parte da natureza.

sentant., da equitação ,ell-DÉz estações de, rastro-: "
..

.nun o, sã'o seus amigos. O mun: 'ial é um filho do seu Fritz Thiedemann não fes-
ropeia de tão velha e hon

teja rá ruidosamente o seu
rosa tradição.

,

. .

"O ESTADO" o 'mais antigo Diário de Santa CatarinaFlorianópolis, Sexta

.JlR-un, filho c\e um.lavrador
,ie Holstein, talvez seja' ho-

'" j :

jé o maio!' perito d:a "artê

1 ido um pouco menos de

'minitrack", mantidas ejn

funcicnamento pelas fôrças
, �

::::·mr.dé1s dos Estádos Uni-

,'C'U' nomj, é conhecido 'em

.o dns as. 'partes do' mundo

m'd'f} hajü entusiastas da

quit.ição, Fritz Thiede-

·ol'l'â.o nat a.l que represen
!:1 dignamente todas as suas

:10s,
.

acompanham os mo\'

�"'1en;ts do satélite e .re-
,

�.'

'�.n51�1iteI'1l as informações
-ccebidas . ao Laboratório
'Iavdl� de. Pe�qu'i:�as e a u-;

.

�entro de Computação Di
-;ité'l, ambos em Washing-

enr:lctel'ístlc·ll,S. E' a, região
onde os homens falam pou-

40.0 aniversário, assim co

lHO" não deu sequer notícia

da 100.a vitória de "1\1e-: e-
O fato de Thiedernanh ter

sorte no ano passado e.1e1·.

primeiro lugar a Hans GÚn
+her '"WinkÍer, consideràvnl',

Eike Lundholm

J O S É - HOJE /

JEF(irM_lfR
_:,em ��

Frenesí
·

de 'Paixão

INTERNATIONAL

JOAN CRAWFOR'D.

P-ela primeira vez na téla IS aventuras de TARZAN em

cõres e cinemaScope

.'(Te c h n i c.o'to·r}·
UM, LIVRO FAMOSO!. • '

••
' .,,'

, ..

,
", :;':._,

'UMA PEÇA ACLAMADA. '; .•
',AGO�A, UM:'fILME INESQUE(�VEtt��
,l6"�üi'1iiãSSO EM dNEMi'Srr-"

-�.

"1 IN'T CIVEL
Jt�"", ��'''':.�,' " ... k..' ...

�'"
''_

1'::"':" :T'i ':, -

,','. ,"
,
",'

,

'

J O A N':
_

·C-.O t"ll: N S,' - :D: - R:"(;''C<H,A R':.D B,U�. T O N
_"""�ji ri

.
A ai' _J4i .. dilt:""':�WS._��";:""�ÍIJ_•.•

'

11.,i!i!!!i!!I!·.·Sl_II..1!I.m·eIl5_.....�����iJ�IV�-�Â�_IIlIIl-
S

.

Ã O' J �O ,"S, E I (A R.� I A .l . D O -�� ,l A ' i
. ,

-

A's 3 ,é 8' horas. ' Jeff Cha�1(1Jer _;_ J'o-ftn
.

A's 8 hOl;à,�
(Sensacional)� "ó',priméiro' Cl'awford, Tony Martin'�um super

filme de TARZAN em I FRENE�I ,DE PAIXõES

Ci�emascope' t No programa: - 'Atuali-

TARZAN.E A EXPEDI-' c1ades Brasileiras -

ÇAO PERDIDA .! NaCional'
com: - 'd6rdon :Scott -- -,-_ Cens.: até 18 anos .-

Clyde Ef,atty, '::-;�·B�t:��',.�>";.?-' .. ,.� ,._' .. �,: "
..

;::�rq�;a�a\�(�;��sI1��te m.·BiS:l·:
na Tela ,,- Nacional- '.' "", .

..,.. :',.' .

':';_' C1ms/ 'iifé' 5;an�s,�, I' FECHADO· :eÀRA.
-

.

, '. -. > "REFORMA :'

, ,
.

... '� j � •

GORDON SCOTT BETTA SI. JOAN

Cineroa�p'e -
Filme

SÃO -JOSE DOMINGO

Ántbony"Quinn -. Jiulieta Massima'
----:o!---- ----:0:----

Na Estrada
, -

. , do ..

Vidá
o MAIS PREMIADO FILME DOS

ÚLII. o !

i/", 8 '11oras'
D�d1 'Dailes - ,Ginger Ro

-- David' Niven
'���'lVOS DE MiNHA;:

,

� )
'_ ,; :',::.:--'3:;j;.� \lo13··"�: ,\��:" �,.�
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•

j. I
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.

...
"
,

. ,,:.
; :,;.

e pro- que Os tricolores, presentes :•
flssíonaís, em. núniero de também � reunião, desejam �.
�ete, e que são Avaí, Fi- abraçar o profissionalismo. ti·r-ueir Paula Ramos, Ü retôrno daquels qua-

' ••
.

,-
, Bocaíuva, Atlético, Guara- iro clubes à disputa 'do

'

••
,

, ...•'1.l e Tamandaré, convoca- Campeonato da cidade. ri""'os' pelo presidente da F. C: quez' dizer: que não teremos::.

'., sr. Osni Mello, estíve-: reprerentantes no Cam- �:..
am reunidos naséde da àl- l:l€Onat-o �atar�ense da. 2'�l":ídade; terça-feira 41tima, Zona, pois deliberado fICOU'í'uando se cuidou da reali- que um ou dois clubes da'!
-acão do próximo Campeo- Capital ir�o � disputa, � no!l�t�,C�tadIDo de' FUte�1. caso fi campeao e o VIce-X
3M OU ,DOIS NA OIS- campeão, o que nos parece):
PUTA 00 CERTAMÉ uma femnuÍa acertada e que1�

DA 2.8 ZONA talvez seja posta em práti- ..I...
.

1\,;10 que ficou, decidido, cá :p;ela� Ligas de Joinville; �.;:t�il-í, . F�gu�jrense, Paula Blumenau e ltájaí, pois o .�

:j�nos e Bocaiuv,il retorna- ohj�t:�, é reduzir onúme<t'�,ão,à disputa do, certame da 1;0 de eoncosrentes para oi..

t�tldàde que, assim . voltará to ou �ez. _

4::�:�r �e concorrentes, po-: . Na próxima- reunião da' II

i�tl(lo esse número.ser 'u- F.C:F.}icar:á decidido sôbré.
rí:,íentado para oito com a _ 3Sl>uato, bem cemo Ck .irt-

e EM R'EVISJA

tl·çoe�'S� 'de' 'Blume I' a'D'
--2���'!.1���::I·�!e Andrade Tl"�::�\�� Carne·il·o_:.c:a Sil-'-}.'.

".
: .

. [futuros compromissôs este-
\ -,' ,,'

-

'

,t - Caravana do Ar - 1,35 va -Caravana do Ar :t BING� MONSTR� fve treinando ontem, à noi-

Jr.J S,1!l0 cm Distância: 1.0) Carl Heinz Dressler Z, O AVAl F.e.,'patrocma,- te, o Avai com seus �uadros
ui. i..iliúse Cordeiro - Ol impi- Olímpico �rá no mês de maio, um sem.. 1iiulai:e suplente. A prática

.,auro Soncini, enviado da it.et.is deram demonstra Caravana �o Ar - 19" <:0 - 4,66 Máxima de Andrade ;�cional .BINGO, nos -sar- decorreu movimentada, a-
ACESC ÓC',·; de estar em pei'fei�as Salto Triplo: Romualdo 2.0) Máxima de Andrade Cara.v.ana do Ar

.

· ...s do LUta T.C., visitando ,�dando a' regular assis- _

A piSt:l :'0 Gl'êmio Espor- .on içôes de brilhar no cer- j'Bonnemason - Olímpico - - Caravana do Ar - 21,31 �lív�a Costa - CaraVall:l '�'�Q.3SEgNlr ;nwnerár�o, ,;para tência presente ao C�po
-i\'o Olimpico em Blnmenau, :lme bi'asileiro. 13,08 - ú�ico concorrente. DECATLO -do ...A.r , r montar um grande �squa- ,da rua Bocaiuva:
'roi p�lco das eliininatórias Forr,m' os seguintEls os

-

�L'!'emes�o do Disco: 1.0) '. 1.0) �-sni, H9ffmann LilTôse, Cordeiro� pliin-
.

1 d�ão, digúo mesmó de s'Qas
'.' _

.

(lO a.letismo, no sentido de .'esultados das provas: !OH0 BatIsta de Souza - 0limpico - 3.'134 pontos .'pi,cQ _ " � I n1.aióres traâicões. Para tan! N,AO VIRÁ O GRltMlO
(:lJ.e S�,nta Catarina possa Pt"Ovas Masculi:nas: ,:1'Í��ade - 3�,11 ". I '�'?,! '1�eo(�orico n6êhaJ':_;_ ."]�le�hu,·:ga_.-�r�diZinSk..� lt,� n,eeessita

d�sde já do a�., O Grêmio de Porto 'Ale-
i'artieipar ·do ErasiJeh·o. a 100 metros: 1.0) Bernar- 2.0) Ivo Clarmdo - Trll1_ Caravana 1'0 Ar - 3.404 ,,9:1i-.mpico

'

,poio integtal, da gran* gre, estava eom uma' tem-

/01' realizado eni São pal�lo; �o João da S.ilva - C_al'a-
-

l�,de - .29,3.0 -

pontos. !o Christa Alice Altemburg.: Íamma ;lvaiana, ausen� :porada "engatilhada", por
�os próximos dias 21, 22 e; ;n:l do Ar. 12"2-10: Al'.re.YleS�o -dõ Dardo-: 1.0) Com Os l'êsu!Ldos verifi- :- -Olímpico .

..

nêstes últimos tempos -a,s- AOsses gramados, durante o

':�; de março. OS ailetas de 2.·0) .. Walter ,Muller - Ca,rl Heinz' Dressler -

__fados nas .e,lin.1Íl!atórias,:1. iSGl:eil!;a Lallte-rJ.ung _

"I'suas lufas, .as qúai� te� sJ- 'mês corrente. Acontece _po-
.

r.orLn.:'l"olis é Blumenau rrindade � 12"4�10 Cli'r-npfc;ó ..::_ 5O;8jr�
._ -F\i1eração A'�lét.rca· Catal-l- OUmpico

.. �� gjgantêscas para c.onset-: .rém., que o� clubes interio-

-.l..;:;'1b{;:�l:,_('....-,:;"I!;', •.M: 'meü-t� 2ÚO metros: hlemieio Si 1- . ;·:_2;(:i.l�·: Nil'�dn jla:-&iIVa :...:,..' l'i�nse seleci�l1Cl)J.�:��gU:�Ili'" Alem dos aHeta's acima .var. �g�.enw, ,0 nfit�el ranos �� Barroso, Olímpico
�t:'.""';��11:;�;'-i.Údã�� a 'e�� il\, - TI'indacle --'2'5''',1-' ·q'(IV:'llj.. .lo- �l'7""'" 51i!;26 f�g àtlet�g.·para'''l'�rticip.a- rel.allionados, (:) pr:esi.dent�.. :tra�bcl.ol'l:al dG clube m�lis e Het:cílio Luz, responde-
,L,tiVas.. Nalta' -l1'le110$ d,e:'�Jel - únicó concorrente. .

. Al1r&l'l.1eSSO do Peso: 1.0) rem do Brasileiro fie atle� I dla'.FAC ·sr. Osvaldo Meira, lvitm'ioso de Santa' eaiar�.:.1 )1�, negativamente, a� c�n·
'�'i'l.fCO retords. catarineusé�! 400 lYle)'os: 1.0) .Eloisio CaN Drcssler -, OUmpico tismo: Horst

.

Bonnct -, completou a delegação da na .. ',
A" _ 'fV1�e" f,o�u.1a.do pelo oa�Vl-

'f.o.i'.W1·éspt;!taculal'�nte su-: 'da -- C"l',W:l:l:l
. .Q_o Ar�, ._'. 10,76 Qlimpico seguinte maneira:

"

Os premIos sao dos me-; anil cLtadmo. Em VIsta

. l,áaf!os; coci� :t�ml!éirl �rlê�' 55"2-10 2.0) ()rivaldo Horst - Eduardo Silveira _ Trin
I P�esidente da �mbaixada � lhor�s, como sejam: um

I
disto, a diretoria "azurra",'

::2;,:;,ete atletàs conseguiram' 2.0) Idemieio SHveil'a Trindade - 10,59 . fJa.de
'

I Amauri Pacheco ...,- Presi� Ref�lgerado� G:�. de luxo,:.resQlveu cancelar a tempo-
'atingir o índice estabeleci- ri!! ·t.de - 55"4-10 4x100 metros: seleção Raulino Manoel da Silva dente da Liga Atlética Blu- 8 pes, um l'CJ.lllficador, um"r-ada .

dos comandados de

,:0 pela Sonfederação Bra- 300 metro.:;: Horst Bonnet }�polis-Bli1menau::: Bernar-: _ Olimpico , I menauense Delega�o junto.' �o�ão ,a gás .<\lf�, uma m�-rFoguinho a Santa Catarina.

"j:eir�1 de Desportos,. asse-, - Olimpico - 2'9':'10 - dmo - Muller - Souza e Waldemar Thiago de Sou ao congresso da CBD: Ca- =lu.na �e post�ra �Grosley'l .•

,�; �,i'fll1d? deste �odo �. par-, ,jIieo concolTente. .�oares - 49"7-10. I za - Trinrl,ade I i1lbi AI;ves de Almeid::t
. Uilua a),cerade1ra Amo, uma INTERESSE INTER

.. l-O') 't 1 \ ur I 4x400 metros" sele"ão S'I' J
A •

d S I T" P f A
bieicleta Monarck, além de' 'MUNICIPAL!,i"itM�ão' de Santa Catan-i .U \ me res: .o} na - . y I VIO ovencJO os an- ecnlCO: 1'0 essor lTU- .

\

F I· BI H t ·vários oab'ós prêmios me- Dia 29/ à noite, a convite
I!:�, no magno certame do ·em,·,!' Thiago de Souza 'po IS- umenau .01"S - ,tos - Caravana do Ar i da Salomé

�'

. .'.

Id
., .

, ·pores. do Avaí, estará se exibindo1::::;s11. Entre Os atletas que '! !:'dade - 4'15'''7-10 � emlClO ...;_ Souza e Eloisio Eloisio Costa - Carava-: Ma..'isagisüt Souza de Blu- I _ -

'3'43'''5-10 I entre nós, a valo:r:osa equi- "

'.·;veram destaque, podemos _;,:Ol'd catarinense.) na rio Ar I. menaú
Provas Femininas

. I O EINGO lVIONSTRO, pe do Cruzeiro A. C., de2.0)' HOl'st Eounet

-,
Bel'llardino João da SiI-, Cronista Esportivo desig:.. '�erá .realizado às 20,00 llO� Presidente Getúlio, Campeã.

.

1 C d A ;11·!-r',[ll·'·U' - 4'24" . .

100 m,etros: 1.0)' Olivia " Cal'a"olla (10 '\1' n<ldo 'pela Assocl'a"a-o ..30"�:�;1 os! (O arava!l-a 0_ r,' .)01 � '" - , , :.. , ,J.'" ." � te ,.� .l'as'elO &� '2D de.maiD, CilS- da l.ig"l PJosulense de Des-,.
.

I 100l\O' .!)'. 00't1',"'l',·1'0,'-.' (�teepl�. Ch�,l- . ('o.sta - Carâv!.l.na do Ar - .

Id'
'.

. . 'S'l,'el'l:a Tl'l'n ,I "'I'onl'stas Esp·or·tI'voS de St� ""
C!ll-e na, pi'GVa,( e'· . '" me- � �".J -'

.

4" ,/
emlcJO �. '.'

- \,
.

.

'.... "� tando cada �artão. a impor- portos, ·para desempatar a;'t�'o�,;_nlais' uma �ez'�onse-, ,: ,�,:.. l,{J) Orio_n Tonolli -. l .

dade
..".. i Ca'tarinâ.

.

.

.', -t?ncia de Cl-$ 200,00, cuja ric� taça ".1>r. Aderbal Ra ...
. " , •• ,.,;·.·,'.\j".. ,:,·,o - 11'4'"''

. '�2.0" }�uth Ra�lthemb:erg J
-

B t' I' d S a X 'X X '
.

.. '�.;'�1i�",\,en:·cer·o .;campeo'tHssl-. ,--" I oao a ISc!.!. e, ouz -;- ,
..venda será iniciada breve- mo� dá Silva. CQlllP se sabe.'

,"

d' '<) �)'N'lt 1\,r h! .,Qfim!)ico - 1A,'.'2,-lO ,ii',:),
' .W..ll!demar ThragQ, 'e ,'.,.()·' .• ·I.on �v�ac a( o, .:- :;t;�' 'mente.' no- cotejo re:ali�do naquela.' '; '. (rincl':,de - 12'

.

200 meU'os: ;.1.0)' Olivia VOLTOU A 6 "EAR O" OLARIA. :::oH,z:r; <Lo Tdndàde, na dls-"
...,

A diretol'ia "alvi-celes- progresSista cidade, em ja-.

I I 5.000 met"os: 1.0) Wal- Cbsta-CaravanadoAr-i'uLl !'l,�is sensacJOna (as

'29"6-10 Escreveu: E, Quadros tida com o escore de 4 ten- . te", espera o apôio de seus neiro últiJ,no ·.houve um

f-limi:1:ttórias, ',onde fize- nemar Thiago de Souza -:-
.

ogaram domingo ultiino tos ai 1 a seu favOl·. Depois 'associados, simpatizantes, e emPate de 'd01s 'tentos. Daí
A •

tA '; i d
'

l'-'5""
-

10 2.0) Janete Gonzaga . �

. . .

.

,l'áffi vibrar a boa aSSlS en- I.U, e � ;) 'J !)-
•

-

J " " às fDl tes equipes do Ola- do quarto tento o Olaria não
"

,torcedores, para esta cora- -? neceSSidade del'ta part�-.
'. '(:(\l"e 't-Irinc.'lse Tllndade - 31 1-10 . . ...

t'
.

d 'd' '.

dll<t QUe compareceu ao es- .. , ,.

__ . -ria·F. C. e do Fluminense se preocupou mais com o

'l'lOBa
ill1C1a Iva, V1San o au- a, -qu� se anteÇJ,pa as

I I' 1 OI'
.

O
' �.ol t\r:ill'flo Baukn,d SOe/barreIras: 1.0) Edel-,

d"f . 1 .

'b'l't
..

+_ t A�I, 10 C o Implco. pro-
-

, ..... �F. C. co Pantanal tendo por marca or., enr u!!ro•.que poSSl ,1 1, e p m�ls m_reSSafl es. mes-
.

\V
'

. o

,'>'!Lde' - 13'18" ')Urg:l Brodlzlukl - OlImpl-

r
"

G 1 '. d
.

1 b .# h' .pno . aldem:'Il' ThJago, nas
'o _ 1é4, -,lO

.

.
local o,gratpa�o .�o Ahd�o > ,�o ea�am par� o 91an�

"

I>I:..ogresso o seU cu e.
�. ma, >ser�'eJ!Il _oro.

enageín ao

]ll'ova's de 1.500 e 5,000 ill,e- '.'10, UOO :netros: 1.0) Si!- '

- de Menor,es '. rDilzt>n' 2, Mâr�o e C.arlinhos I. ' Dr. 'Aderhal Ramos .da' Sil-
u'os, edabeleceu novos re-! J� JttVêltdo' dos,.,SaÍltos -:-

'n ��O) yalterli�� Bati�ta -
f

A P3rtid� prelimi�ar en� 'sendo o tento de honra 'cÍ� L '
·i'R�INOU.o CliUBE " va";: ·J1'.afrono �'do -tl\Jadro

! -,� ',r��\dli.:t((oAR-34'55" ,rll1dade-155-lO, "

FI" f' 'Pd' Pr d tU':\�::;:: :::::�:�;�S�OC�I��:: 2.IJ) W:lldeeL'r Thiago de A�reme-s:s� �o Dardi): Lo.) I :::n��ouse:�;!;�daq�:�:: deu::��:.eA:l�:;o:q�p:: . :-�U���fOI�M��·�A,'�i:��i-:i'��-I'-'-IC.'--J<V""··A'''.'''S·':·___I,ico: Raulino' Silva, do :1\1Z:1 - Tri.ndade - 35' Ci1.nst� AlICe Altemburg --:- bep.to, continuando assim o jogarruh- assim f(:}rmada<.:," '.'� '�',.�r:'u
'

I
.

) E' OlImplco - 3278 - record '
.,. OLARIA' L·' Alm'

'
-

�Trindade; Soleika Laute-· 20.000 me-.ros: 1,9 nu-
.

'

IOlarla ,nvlcto em dez par- . -;- YI<Z, 11' �.' Segum para o Velh.o para que vrutasse ao ·ring e

J'lun:r, do Olimpi"co; Olivial .n<M SÚve'ji'a � 'ífi:in�aéle 'E-at. ,'. '" '.-�' "�''',' .

.

tidas'.
-

O qua'dro do Olaria _'�ebalos; ";::tlter,_. Alcides e�.
�

MJ.1�do.o Canto do Rio� Sua lutasse com Floyd Patterson
"t ..... ,. d Ad" .. 11.17'14'" d "tal" .2.0) Solelka LauterlUng,.. . t d' A 1'e"'tem' B'eto WIlm"'r Ma .,. ,

dI' 1
>,

d I d
Ivo.s·:1 e luaXlma e n ,ra- �1 - reCOI" c:.. 1- '.. : Jogou aSSlm/�orma o� n-. ..

_'. ",I _ '. �, ", estrela está marca a para o pe o títu o mtln ia
.
o pêso-

ce, (lJ Caravana do Ar, fo- l'ense
- OlImplco - 28,01 : tonio, Toninho e Virgilio; rio, Carlinhos e Dilzon.

'

dia 27 ali Barcelona. É ain- p�Sadó.
.

I'pm outras atletag que d�s- 2.0) Raulino Manoel da Arremesso do 'Disco: 1.0) I Claudi'o; 'Edévirf<:in e Ha- ·<FLUMINENSE': '-7' AMo, ::da desconhecido o númêro 1\ pl'Ôpóstá!fói' feíta ontem
t:H.:\I'am-�e nas r�ov..a� em ::-::jt\.;\ ;:--' Trind:lde - 1h17'- Christa Ali�� Altemburg milton' Abelardo Manai:" Zézinho e-Côco; Tatá,Nel- :de pelejás que o·grêniip ni- à noite, num programa de
c;;:;c .sã� especializadas. Des 20" '.

� Olimpico �. 2?,33 I
nho, 'Irap�an,. 'Careca e son e Silv�o;' Nestor, Pé� teroie� fará em grall1.a(los rádio, pelo e,mpresário de.

:1 mnileira Santa Catarina 110 e/1Jarreil'�\s: 1.0) J0ão 2.0) rua Itner - Olimpi- Newton. No Olaria somen- dro, Maui'o, Tabela e Nil-,' europeus. box Jack, Kearns, o qual
rQ'�((:1 ser 'bem repr��énta- I 3athtl\ ,ic SO\1Z<'l - 17"6- eo � 24,S6 te Virgilio e Claudio esti- son. Apitou a :p.artida o co�. X X X predisse .que uma luta dos
eh no CampéoQ.ato B���s.ilei-'Il.l '.' A�'remesso c�o Peso: 1

..
0) j veram 'bons, os restmites nhecido espO!·tista lVfan'éco� A Federação Metropoli- dois gigantes renderia en-

.
.

• '. ç,,, .

2 N'lt '\".
.

. Solelka Lautenung - OlIm fl'�COS cem bom trabalho t· .J Fut 1..-1 t t' .

'lh- d1'0 de atletIsmo, POIS�P.�osso�! .0l • .J on enS$lmO

-I .'
_, .. ,

I
'" •

:. "', "

•

•

-, anaue· euu es� reu- re· cmco e seIs-mi oes e
-,,-"-�"'" <,;--:-- -' .�> ., .

,------- ..

"'�c-:__:. pICO 9,44 - ,recolJ ca-
_ �a 411artlqa. pr.lncipal ,- .; nida ia i.e.ira últi1'lia, 00 d0lares, incluídos os direi-

P��lME�RA1 ESPORTE' CLUBE I tarinense
,

'

.. pera:va-se (�u: o JfJwni��n-
- ---"

.. :1 decidido. sôlwe o próximO! tos de- televisão.
C O � V'O C A ç Ã O I 2.0) IlIa Itner - OhmPI-! se, f�sse eXlgll' do Olana o I, 'ALUGA-SI

'

..

/�m��at'(} C.ar:ioca. Para Mas Marcian�, q��'�,en-
Fkt<!!l os Srs. sódõs d(lste Clube convidados a com-

I c04 070,55 _ , ,mr�lmo de s�us esforços, I _.'

,t
s;:u 'UlIC10, fOI .. marcada a contra em LOUlSv.Ue c�

P�H'C,;el·C:'.l à ASSCúlb!éia Geral Extraol"din�ria, a reali-
.,

xl seleçao Fpohs

I
ma;s tal não aconteceu,. ' :' ," ,T, •

,- ,.> '"I
data d'e '6 de 1�0. mestre-de cerimônias de um

',:\I·-S.' di·) 21 do c')ITente, às 20 h1oras, na re"id-êneia do B��menau - Edelbu.r�a -:- r;orque o. Ol,?ria COI�. �ma I UM�:. _COM��RTA VEL,. ' X X 'X l>r�i�mà esportivo, disse
�'ss.()ci[\do Sr. Joce1jno de Oli.v.eira,' à ri.1H Antônio Ca�los Llhose � Ruth e OlIvla -:- defesa maiS firme e �111 ata-I' GASA, A �UA\. OONSE)::-., t" LOU�VlLLE, 11 ·fUP.) -qtje,

.

'€mbora
'

sentindo-seFCl'1'cil'a S/N, para deliberarem 'sobre' assuntos de ur- 57"1-10 '

, que infiltrador noo teve LHEIRO, MAERA 71-A. : _ Rocky Marciano recusou '''l'isonjeado'' com a prD}X>s-gentes intel'esses sociais.'
'

,. I . l,-
de 1958 ; Salto Altura: 1.0) Solei- muito trabalho para chegar. TRATAR NA MESMA:

. hoje, cortêsínente, Ú1íUl. o·-'1a, 'it�Q 'tinha ,nenhum de-FloiignÓilolis, 11 de mal'çó ,l· .

'

,A COMISSÃO ka Lauteriung Olímpico 1 facilmente no final da par-t 'ÍeE�' 'dê l,25a..OQO.' d.Gl.ares: s�( '" ,:V<l'ltar..ao bo.'C:�.,
-'"'c >i"( /)!�," .'

.:'. 'o<' J'�\1é.,,;' "", ':',

.,
_..
.t.
'.:.
•!\
•*.
"l•
•l.
•

•••
,.

•: T.

:rREIORttO ÓÓ AVAl, FltiUEIRENSE, PAULA RAMOS E BO(AIUVA (AMPE10 'E TALVEZ, .;.

:1' TAMBÉM O ViCE-CAMPElO NA DISPUTA. DOf»1PEONATO ·DA 2.a lONA O CAMPE1(�
:f AMADOR QUER INGRfSSAR

-

M'O PROftSSIONALlS,MO"
'

,

.�
�

,I ,'.' '.. ,

I, ': '� !
� • • ., • " • •. • • • .. .. • .• • • • • • • • .. ::. + • ., ._.. .. .' .. '

.r M:' ••� r....: ., •....:...�..::.....� .M.& ..
oe ,

I>••H iJ �.;> � � "'••u.,..•• '
..
,.••_.,.. ".w.� .,.�� ��.'YT:. ��-.;or 'YT.'YT� � � �.. '.

.

-
c:;;J,

3< .

• ATLETISt1D·REn

•

CIífi

..... o< _ ---_ .. _- --- ----

( i t:ll' Silvio Juvêhcio dos

�- .

.

""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



vel mal. '

Tão' Jogo êle apíirec® no Em nosso Està§o'�ão são

Brasil, o Ministérili,� :Saú;" ,cWlhecidas" :qua.��l- prp;
de providenciou a aquisi- vidências do govêrno para

ção de, vacinas Salk, que se suprir' dessa vacina.
. passaram a\,.'·ser fornecidas Enquanto outras unida
aos Estados. que as solicita- des da Federação manda-

':- 'Ór •

•

,.

ram ao Rio seus Secretá
rios. QU Diretores de Saúde
e conseguiram, de logo, um
serviço de· vacinaçâo de

larga envergadura, em San
ta Catarina somente algu
mas associacões de classe e

�.

Institutos têm aplicado
remédio imunizante.

o para que consiga, o quanto
antes, grandes quantidades
de vacina do Ministério da

Daí o nosso apêlo ao go- Saúde e inicie o serviço
vêrno para que dê ao as- premunitório. E' êsse o seu

sunto, a mais urgente e a dever, no qual, aliás, já es

maior das s�as atenções, tá atrazadíssimo,

.t\nda. pelo Brasil, .COJ;ll de poliomíelite, ....Aqui em

caSQS surgidos em qüasl;':.:tJ:-,. Santaij Catarina, exjJ. vários
dos Os Estado" .um.," ;�itrt9.i mupiCipios, surgiu,":o terrí-

�._-- .-_-

Luta "� nlre Fmil 'Gaillar� ,e o Parlamento �a FraD�a,
PARIS, 13 (UP) - o tó na "próxttna' terça-feira, menores, ontem, o primeiro' ausentes durante \O voto de maioria absoluta de votos.

primeiro ministro Felix na Assembléia Nacional. ministro não compareceu confiança seriam considera- A adoção do plano Gail

Gaillard, arriscará-seu pôs- Replicando, prontamente, a hoje à Assembléia. Seu pe- dos como votando a favor lard cortaria, de fato, as

----- -....
.... aprovação, pelo Parlamen- dido desencadeou uma do govêrno..: Além '. disso, asas da 'Oposição, pois teria

i
to, de uma emenda constí- tempestade de protestos. qualquer projéto de lei se de reunir uma maioria ab

NOV,A ':DERROIA· tueíonal que amplia seus I Conforme,
o plano Gaíllard, daria {!Dt aprovado,' a me- soluta para 'll. moção de

'�','.. '1
'

M:;:·A·'1'0''R�IA' ;'c. l,própri�sA poderes, � che�e lOS deputados que estivaram nos que fôsse derrotado pOC' censura, �entar um
. do Governo anunCIOU esta contra-projéto e designar

*.�' 13 (V, A,) � Já co�' �����.:::�j;;�i��,����: E'st·l·a'ge"m g,er'a Ia- :�i�t��d��o v:ta�r���:�
.a s!l�. nova.Mesa quas� com da e a adoção de seu pla- � da do govêrnb. ,

pleta .reumu-se aCamara ,:' .' d'
..

.

• M 1

pa�a completar a eleição da no, �Igado a, um v�to' e " •

I .p 'b'
as, ,Jnge de aprovar o

vésp�ra, pois nenhum C!0s. confla�ça que . �4u:a �o mi n· O na arai' aPlano' Gaillard, a Assem-

c��dltlatos. a quart8. .secre- Parlame1i}to. �. deeísão da .' bléia adotou por 281 votos

tárío, havia alcançado o· -Assembléía foi um revés contra 210 uma emenda
"cuorum" . regimental. Eram para o .primeilro

.

ministro, .modlficadora. Assinala que
f>iE)s{%r.ês;·�i}..'sr. :NestôrPei'ei-, JOÃO PESSOA, 13 (V sentido de que lhes sejam poderão ser formuladas,

.

.' ""a
. que e s t a, precisamente, Ia

ra, do:P..RP. gaúcho, a maio-. tratando de diminuir ospo- A) - Notícias procedentes fornecidaeajuda e trabalho moções de oonfiança O'U de
ria, que' tõra sufragado por d d Est d

. nn.. b d
-

107 deputados; o sr. Pedro deres do Parlamento. Gaíl- o interior o a o m"l""
- nas o ras os govêrnos es- censura somente em assun-

Braga,' da UDN, por 95, e lard entrou em dificulda- mam que ondas de famin- tadual e federal. tos de política geral de go
Aurélio ,.Vianl;l.,"dQ PSB, pOr des .quando a Câmara. pas- tos ameaçam a tranquilida-: O governador de Estadj: vêrno, trabalho interna-

62A 'ê�s.l�.;ag"u.n.;.�.�'.f,..c.e$c. rÓtf�i�,. :��iJ;l a consi�rar,seu reque� aé da pop.u�adçã6 dOIS mU,?i-, fGêz :eunir no,' Palácio do cionais, rendas, e gastos do
,

d
"

. � �.
r-. ... mmentó; de .um !póyo regu- cípi�s atingi �s pe a estlda: I' overno secretariou, díre- govêrno. Logo que se lnteí-

'

80 po erI�!ll'i� �C()ri.corr�r "'� q,$ ., . .�. M eno e '" t d '

f d
dois mars- vot·�oS';' e ãsstm, lamente 'para o�, "'\rotós .de gem; assas.

.

rm s,
t or�s os serviços e erais qou da novidade, Gaíllard

com o arastariíênto.. do sr. confiéú')ça e de censura.' trabalhadores invadem as a fim de acertar um plano compareceu a Assembléia
Aurélío ...Yiau\l, as possíbílí- ,._. :. . cidades procurancl.o

.

casas cO?junt? para enfu-entar a e anunciou que ,exlgIra a

d9,des do . sr, -Pedro Braga Estimulado pela adoção I
de políticos�' PrefeIturas CrIse crIada em 1bdo o Es- I

rejeicão da' emenda em um
ti.nham f'atalmente que au- de l'efO,1'.Jl1aS constitucionais MI,tnicipai§, apelan�o no t tado. I voto �de confiança.mentar, ao se congregar em

�;g��;���:�i�fg e Cr$ 1;3 :·trilhues o mo,imenfõ� ban�
e'i.ms deles, na suj'l. cabala, '.

.

I b I d
'

.

,

��l,�ra;p.��!�::i:�� �car g O
.

a, o pais em 1951
As' 15 horas o sr. Ranieri

. RIO, 13 (VA) - O fQ(}- "caix�" 60.55� milhõ�s _de la:;;, taxas�-de ..;U% e' 3�%, lhões (34% de aumento) à
Mazzili abriu os traball:ios, vjmen�o 'Pilnéá:i:'io� çlo : J3r.a-

.

cruzeIros· 371.879 .mllhoes enquanto que �o tipo 'hi:- lavoura de 6.577 milhões
tendo ao seu ladó o vetet-ano sil, ena '19$7, registrou um para a de "empréstímos" e potecários", registrou-se I (31% de aumento) à pe-
ndenista José BonifáCio co- total de Or$ � nara a conta de "depósitos" um decréscimo de movi- cuária.
mo primeiro secretário pela 1,228.393.000.000,00 contra I d 1 d 348076 t d d d 501.
primeira vez, e esse fato deu

o .e �va o va or .e, . men o. a ,or .e� .

e ;0. :N!o que diz respeito à con

por certo m�ior interêsse à 'Cr$ 1.008.321.000.000,00 em ffiIlhoes de cruzeIrOs. � A dIstnbUlçao dos em- ta "titulos descontados'"
sessão, .sabido como é que 1956, acusartdo assim, um Esses saldos,' em_c?nfI?n- préstimos em conta corren- convém ressaltar os valore�
há dois -a,nos a oposição não incremento da lordem ('te to com os apurados no a;1O t�, s:gun<lo a}guns benefi- que se referem às ativida
fazia parte da, direção da 22� - anuncia o Serviço de .1956, �cusam os acres-. ClarlOS, de acordo, com os des econômicas como se-

ca:���o antes das 16' horas d: Esta�íst!ca E�o�ô��ca e cimos respectivos de 60%, saldos ocorridos em 31 de jam, comércio, indústria, la
o ,resultado J'á era anuncia-

Fmancelra do MmlsterlO d� 3�%. e 34%.
.

.

dezembro de 1957, acusou voura e pecuária que apre::-
Fazenda' I .'41,;..--' d t ." � t' d' 87860 'lh-'

,

do 'e recebida a vitória do '. _. " .,,,,,}J:recI�� o a con a e�- c", to aIS. e . mI oes sentaram, respectivamente,
udenista marànhense (an- , Nas sua� prmcl�als con- presh�os " na�.· s�as ,�es de cruzeIros

_

(aumen�:) de Os �ontantes de 62.353 mi
tes pessedista) com uma tas: �u seJam, c��a, em- It\:J�a�!d�des, , I�tO,,�" em 72% em relaçao a 1956) ao lhões de cruzeiros (incre
ca���::a:lV�ode ��lm��'dro preshmos:� deposItos, os c/c, hipo,�e,carlOs e sob a governo Federa'l, de 28.729 mento -de 28%) 56.174 mi

Braga 150 deputad.os (vota-
saldos verIÍlcados em 31 de forma de tItulos des�on- milhões (10% de aumento) lhões (incremento de 34o/c)

ção igual à do 'sr. Ranieri drez�mblp de 1957, apr�sen- tados", concluimos �ue. hou ao_ comércio, ?e 43.386 m�� 12.063 mÚhões (33% de i�-

I
Mazzili na, véspera) e no sr, tdram-se com os seguIntes ve a':lmentos na prImeIra e �hoes (,12% de aument�)', cremento) e 4.047 milhões
Nestor Pereira 67. . ,resultados: Para a conta de terceIra, representados pe- mdustna, de 21,222 mi- de cruzeiros, com um in-

Despede ..se de nossa capital oembai· :;�;�€;;;���:;�a :��::

X dor americano
-

,.' < ':' EM N���II�DI�ÃO � �I,; i;:�E.�:;C�;t!�E::
H�WII� n�XiNOOR .WHIT�, _A�ml UI EMB'IUDIIIRI�INI rr��::f;�:��!�;��;:

Após alguns dJas entre jaí de.oÍ1de irá para Joinvile j Briggs, Embaixll<lor dos Es- esteve em nossa Redação em evoluiu par,a 91,4'j( em
nós, seguiu hoje para Ita:- e Rio do texto o sr. Ellts o. tados Unidos no Brasil. I visita de cortesia, 0!lde apre-. .957, para 92,4% em 1957.

B b d dr
,

Estas declarações nos fo- I
sentou Seus

. agr�decimentos qJi "depósitos a prazo"

um
'.

ar' ea a a
ram feitas pelo sr. Howard j pelas .J?-0�as llls�ndas,e� �s-

,

'

;"-lexander White, adido da te dlan? alUSIvas a VISIta apresentaram um aumento

,
.

.' .' ••• embaixada dos Estados Uni� d? EmbaIxador a. esta Ca- relativo de 1770; atingindo
. . ct dA" B '1 mtal. 31 d d b d 1957

(Cont. da 1.a pág.) " comunicado' do exército, os a menca no
.

raSI, e_ -

. . .

'

em e ezem ro e ,

I indonésio publicado ontem. I que acompanha S. SIa. I Aos Ilustres VISItantes nos- o saldo de 26,336 milhões

nés,io que os dil:igentes da Dumai en!!ontra-se a qua-
O sr. Howard Alexander EOS votos de bôa viagem. de cruzeiros.

SOCIedade petrollfera ame-
t renta milhas marítimas '8.0 Iricana "Caltex Oil Compa-
I
norte de Sungai Pakning.

ny", por sugestão e a pedi-!, Por outl!O lado almirante
d.o do govêrno indonésio,' SUbiajakto, chefe' do estado
efetuaram a' retirada: provi- ' maior da 'Marinha indoné
�ória, para Singapura, das !'ia, 'e o vice-marechal do Ar
famíli.as do seu pes�oal, quer Suryadharma, chefe do es

estrangeiro, quer indonésio, Lado-maior da Aviação, con-
q?_e se encontravam na,s re- ! f?rencia,ratn hoje com o pre-

(Cont. da-l.a pág.) um 'bando rebelde calcula- cêrcá de 48 kms, a noroeste

glOes de Sungal Paknmg e Lldente dó Conselho e mi- O Exército e a FÔrça �:} em 150 homens, que se de Santiago de Cuba. Acre-
Dumai.

.

: nistro da'Defesa, Djuanda Aérea estiveram hoje pro': disse ,estava operando na dita-se que os rebeldes es
Recorda-se que Sungai Kartawidjaja. Acredita-se curando in s i stentemente zona te Palma Soriano, a tavam se dirigindo ràpida

Pakning, situada na embo- que êsses dois oficiais gene-
cadura do Siak, a umas cem l'ais tenham relatório a res- A' 6 R A D E 'C I

mente para seus esconderi-
milhas marítimás ao noroes- ,peito das operações navais e,"

.

M E N TOjOS nas montanhas de Sier-
te de I?ingapura, foi "limpa" aél'eas empre�ndidas contra i ra de Nipe: e em Si'erl'a

F IjaJI- com�o
diz a

gFiria?,.
de trqpas rebel�es,

Isegun-
os rebeldés de Sumatra.' E, M I· S S A ������ct�r;::�!:�:�;e�t��

a,CU' , '_,
"

e, e,
"

a.r'macl'a·· e' �OD'tolo'Dila Ner:Ua��ldOli�:;r:n;:m�:d:r�ee���ra� �e�r:O�;d�:���� �� ��oif!�d��:s d;e ��:�
.

Linnemann, "General Eugênio' Trompowsky Taulois, Soriano, mas abandona'l'am
Daura Paranhos Pederneiras e Sara Klüppel Pedernei- seu plano quando foram en

'ras, filhos genros,' nóras netos, bisnetos e trinetro' da viados reforços para a re-

Vencendo inúmeros obs- I etapa de um plano bem ela- contar com 2.6 unidades pa- científicas� , \ inesquecivel.
'

glão. Não se deu conta de
tãculos, este estabelecimen- borado, a fim de evitar,im- ra prática. Nós, que sempre temos AVELINA FRANÇA LEITE PEDERNEIRAS encontros entre as t:rbpas�

"

to de ensino superior, vem provisações .sempre onero-' Em virtude dós fabrican- aplaudido as bôas iniciati- falecida no dia 10 dêst�' mês, profundamente c<)nsterna- os rebeldes" mas se disse

prosseguindo nos trabalhos
j

sas e insufiCientes. Poste- tes não terem podido reme- vas nos regozij�os:' com
i dos pela perda dêste ente querido, agradl;!cem as pessoas que os ,bombardeiros da Fôr

de construção de sua futu-", riormênte, nessa . estrutura ter êsse material ria época stes auspiciosos fato� e fa-I amigas, que os confortaram nésse doloroso transe com- ça Aérea atacaram o que

ra séde, à rua 'Esteves Jú- de três pavimentos será ul- prometida haverá um natu- zemos aq�� os �:c"sos me-I! parecendo. às cerimonias de en�om�ndação e 's�ulta- parecia ser esconderijos nas

nior, n: 93, onde' os seus· tima�'o O primeiro,_pnde se- ral atrazo no início de seu lhores augurios a Faculda- mento, aSSllll como, as que enVIaram flores, coroas e montanhas.

problemas encontrarão so- rão Jnstalados laboratórios funcionam,ento.. de, na pes,soa de seu' dinâ- mensagens de pezar .0" presidente F:ulgêncio
lução definitiva.

, para" o Cur$o êle F'armácia. '. Deste modo vái' a nossa mico e criterioso diretor, (' Aproveitam o ensejo para convidar as pessoas de Batista nomeou hoj.e Vicen-
�� Estão ta:mbém sendo ins- Faculdade de Farmácia' e Dr. Biase Faraço, para que, suas relações para assist�rem a missa do sétimo dia do te Cauce Carranza,. minis- .

Dentro de mai��ª,1guns talados quàto�ze 'gabinetes Odontologia, embora com jUJ)to com seus dignos com-I seu falecimento, que em intenção à alma dêste ente que- iro de Educacão. Substituiu
dias será 'fundida' a "tereeira dentários, cedidos pelo Go- : enormes lutas e sactifícios, pf\nheiros ,de mag;sté\rjo, rido, será celebrada,no próxima dia 1& sábado, às 8 ho- j José Perez C�brera que re

lage, na est����: d�ff�:r: vêmo do �$�d�, atende�-, contando com professôres possa_l.eva� avant� ·a �an- 1'as, na Cate�ra! Metropolit��a. _
nunci<_>u ontem à noite, por

creto,
.

conf®.{!lbnaría:á:��, do a Up} apelo do corpo dlS- a b n e g a dos melhorando I de asplracao que e a msta- Por maiS este ato de fe crista, antecipam agrade- motivos de saúde. Cauce
e,rn. s.egujda � �iimteir.á,· c:'q.n.i cente, cpm, o que a C!ínical suas instalações e adaptan- lação· deflnítiva desse esta- cimentos.

.
,

era direto;'de Educacão do

;� 9:�e ,���,r;,i-�iÚ'�i,��,,���,Unl�" OClo�tológica'1,;i��sa�:�,i ,/ -'9:�
, nova con, lI�sta$\'lbelecim�nto. Flºria;'lóp�I_i�.}3 de março de 19�8. Mihistério.·

.,' {.',
'Cê' '"

,� ..
, éi�:il; �)_.. .I!: �'

'

_""""""'1;0;1

Florianópolis, Sexta Fei�a, 14 de Março de 1958

RIO,� 13, (VA) _:.. A. pro- 'lítica cambial e cafeeira.
pósiqo de insistentes rumo-

'

·Entretanto, 'estão certas

res espalhados ontem sôbre as .autoridades eeonormcas

a exoneração .do ministro e financeiras que tais boa
da Fazenda, apuramos, 'no tos não mais alcançam des
Gabinete daquele titular, prevenidos os homens de

que tudo não passou de negócio tanto no Brasil <10'
mais uma. onda de boatos, mo nos .Estados Unidos, de
articulada com a tentativa sorte que não terãomaior
.dos grupos especuladores influência sôbre o mercado
em fazer .eonfusão e provo- do nosso principal fpdu
car a baixa de cotação do to de exportação.
café, Como -se sabe, a saí
da

.

do ministro José. Maria
Alkriiim da Pasta da Fa
zenda significaria um re

cuo do gcvêrno na sua po-
--_----,_" ,-----.

RIO, 13 (V. A.) - O 'Di-
retor Geral de Aerortáutic�
Civil, brigadeiro D a r i o

.I\zambuja, vem de assinar
portaria homologando o a

côrdo firmado pelas empre
sas de navegação àér�a atra
vés do qual o 'bilhete d.e pas
sagem adquirido p.uma' com
panhia tem validade em tô
das as demais.
O acôrdo, que foi firmado'

por rodas as empresas fi-
. Hadas aO Sindicáto Nacio
nal das Empresas Aeroviá
rias, instituiu também uma

"Câmara de Compensação",
cUja finalidade é a de pro
mover, entre, as empresàs
sIgnatárias, ós acertos :qas
tliferenças por acase' exis
t.entes nos valores das ',pas-
sagens.

.

/

A medida constitui grande
vantagem para o público
que viaja em avião, de vez

que os bilhetes emitidos com

valor declarado, tanto pe
las tal'ifas normais como

com os descontos autoriza
dos por lei, serão aceitos in-'
distintamente pelas. empre
sas.

Na data de hoje,' trans
corre 0_ aniversªr�o natalf
C�Ci da exma. sura.· do' Alaide
$ardá de Amorim, mUI'dig
na espôsa do nosso prezado
amigo sr. Egídio Amorim,
alto funcionário d& Acôrdó
Flo�stal.
A distinta aniversariante,

que durante 'mt,lito tempo
mili�ou no magistério cata

rinense, goza agora de me

il'ecida aposentadoria.
Em t;lOSSOS'meios soCiais

e culturais, goza de vastíssi
mo círculo ,de amizades,
que, na data de' hoje, 'lhe
l·evarão seu abraço sincero,
Os de O EST�DO,. asso-.

cial'l�('),"'se' às homenagens
de que será alvo, formulam
votos de perenes felicida
des.

Busca-pés
,A, 'jb1prensa 12alaçiana

se abriu tôda para contar
.

porque- o Více-Presiden
te do Diretório Nacional

, do PRP, govel1ladjor Jor
ge Lacerda, vai. comba
ter, em,Joinville, o can

didato desse 'Partido, e

apoiar o candidato adver
sário, da UDN. ;

As razões são daque
las que a própria razão
já conhecia: a .servidã6
clt> governador. ao parti
do da eterna vigilância.
O governador �ã'a pre

cisava de tanta farofa
pára engrossar o revira
do. Podia engolí-Io. em

sêco, como já era sabido
que lO faria .

Amanhã, MlJTATI
MUTANTIS" fará o mes

mo quanto ao pleito pa
ra o Senado, argumentan
do da mesmà maneira pa-

.

ra ju.stificar o seu iFres
trito apôio ao sr.' lrineu
Bornhausen contra >Q sr,

Plínio Salga"o.
. Essa atitude, aíias, já

está sendo preparada.
Querem a prova? Ei-Ia:
o "Diário de Notícias", de
11 do corrente, publica o

seguinte telegrama que
lhe foi daquí enviado:
NÃO APOIÁ: PLINIO
SALGADO.O GOVER-
NADOR LACERDA
FlorianópoÍis, 10 - Cír
culos ligados 'ao 'governa
dor do Estado, sr. Jorgé
Lacerda, nos informaram
que o chefe. do govêrno
catarinel'lse, antes mes

mo, de ser dada·ao conhe
cirp.en�o: do público a

\apresentação da ,candida
tura Plínio Salgado ao

Senado por êste Estado,
declarou, que' apoiaria. o

candidato da 'UDN. Rea-
firmou-se êste . pronun
ciamento quando o �o
vernador estêve na' cida
de Joinville para p!'esid�r
o ato de lançamento da

. candidatura Henrique
Mauer à Prefeitura da-

, la:C!i�'qe, 'em"contraposi
.ção -ao candidÇl.to do PRP,
sr. Baltazar Buchele, que
está sen�o' apoiado pelos
pessedistas. : • :'"

.
X·X X'

Não ESTA' NA CARA

.j

Sus�en�a� em �n�ias...
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