
cretário é de uma displicência. permanent�,
nula, portanto. Evidentemente, está êle deslo
cado no cargo 'eompreendendo-se a sua ·insis-
'tent� permánêitcia apenas por íMotivos políticos.

I
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Eda �usnru-d - Dulce Piazza) -;- dupla de� acordeõn
Sobre o Ar.acdris ::_ Blue Moon - O maior eSpetáculo

�)'..
,

.s.,..,..,

da terra UMA MAQUINA. FOTO::....". ',,:,', ,1 ,,_
•

". ','�,-, ,_" _ _.G_G",_'A,�.�

'.- �,Delegado Fiscal. '

E1isà M. Piazeria _ no�ero de piano G RA' F I C 'Á --:-"RÓLLEr..
� ': ,/�FLEX':, LÊNTE' 3,�: CÔM

E N-( O N'I R E O (A'( H O'R R O decl;n;�:po de criançás - Com sua Maj,estade é assiln FOTÔMETRÓ, ULTIMO, � ,,_'
,

,'o, <-

N E S'C' T E D E S E 'Nl�H O Zaida Mansur --:- cánto,
� TIPO, PO,R

-

ÂPENAS Cr$ .....
"

'"

, '�, •

I

"

Cleide Bru-bi - numero,s de piano e, de acordeon ,20.000,90.
. -,'C�" A-�D-

-

F--R"�-j'-E�-T'�":_'_A���'�Remeta urgente ou. a,presente-o pesSloalmente e habili- Maria" das Dores Gevaert _ O Náriz'-:--', TRATAR PELO TELE- �
�', '

te-se .a ganhar um lote na CIDADE; SATÉLITE DA Edeltrudes Dutra _ canto, acompanhado-de violão FONE 2114 DAS 12 'AS 18

NOVA CAPITAL: FEDERAL, BRASILIA inteiramen- Um grupc< de crÍanças .:_ Bota aqui o seu pézinho HORAS, EXCETO AÓS, PERDEU-SE a Caderneta d;:t Cajxa Economica Fe'-

SABADOS CO'M' O S'R
deral de Santa Catarin�, sob N: 2�748, da l.a 'série. Pa-

te gra't,is. Aos primeiros que apresenta:rrem,' ,êste "cou- (�o,lclore·),
'

-'

,- '. f
'

,
ra os e eitos ,legais é feita eStil' publicaçãÇl, ,

'

pou", distribuiremos lotes a título de pl'Opagan(lra me- Marlene Bittencourt Rvbei:r.o _ canto RICHARD, .,.,.,-_,�- . ��7srr'=--��" -"

diante pagamentti) apenas das despesas de e'xpediente, lVIaria José de Souza - canto'
> comissão, etc..

,

Um grupo de· crJanças -.o céu é tão lHÍdo - b�ilado

Mendonc� & Miranda Imóveis Lida .' .' Elen- Maeder :".,numero ide acordeon,. I
.' ,. Um gruPo de crianças, - Aquarela do, BrasIl ,I

Cárta Patente n.o 165 ANIMADORA DO PROGRAly.IA: - 'srta. l'iivea Mar-I,Av. Rio Branco, 185 - 16.0 andar _:. Grupo 1.601
ques Nuiies"locutora e rádilc�"'atriz da Rádío:', _, "Diário

RIO DE JANE�RO da Manhã" -,Hoverá sortei!os ,de prernlOS
Atos variados. :- INGRESSO: ,Çr$ 5,00."

'

,Prezado, SeIÍho�:
.

De ord�m do sr-! jil�e�id�ríte, tenh; a satisfação de
levar a'Ü' c;nhecimento rde V:S.· qüe ém Assemblé"ia Or
dinária, realizada a 21"c:k; co::rent�" m�s fo� eI�ita- {em�
possada a seguinte dil'�toria, que regerá 'os destinos dês
te clube no período de'1958 a 1959:

Pr.e'sidente de Honra ""':Abdon ,Fóes
Presidente -' Francisco Silv.a
Vice..;Pr-esi·de�te ..:_' Gilberto, Maes '

\ - -,

1,° Secretário � Moacu' Olivéira '

2J Secretário - Walr:':H'lT ,Angioletti
Por motivo de viagem 1.° T-esoureiro - Kalef Morgadro'
1 Acordeon de Marca 2.° Tesoureirlo - Mauricio Z'��uiniSca,ndalli de Fabricação' - ,

,

Orad.'or - Dirceu NogueiraItaliana de. '1-20' Baixos tipo
modern.o_ p'e)r p--reço die oca- Diretor Social - Joel Cesar Pereira
sião. - Tratar na Rua, B'ÜI'" CONSEl.lHO 'FISCAL: "

caiuva, Tr·avessa Hamonia. ' Dr. 'Paulo Malburg Filho, Hibe Zattar, EugeniQn,o 2. N.o 10 G6tlçà,lves� _ ,

,

Nesta oportunidade, apreSento à V. Só, os meus pl1O'
testos de a,lta estima' e elevada consÚlé'T'ação.

.

� Atenci�samente- i'
"

'

Fiorianópolis, Sábado, 19 de Abril de 1958,
--��----�----�--------------�--�--

Dlterosa
AS VERDADES DA

'-.,

HISTóRIA
"

- Uma gozadíssíma sátira.
aos costumes políticos' de

B O D, A S D E O, U R O O S V A L n O M E L O nossa época - eis o que é o

Comemora, hoje, entre as alegrias de seus ·familia.-
-:

magníríco conto de 'Eduardo
res, suas bo�as de ouro o distinto' casal Luís -Solon dá O' BOI E AS CIFANÇAS - Sobraçando Úvros � ca- '. Zamacoisa, figurando, sob
Silveira .- Zlll):nira Silve-ira, elementos lie destaque em. demos escolares, um grupo de criançae, saía da escola, aquêle título, .nas paginas
nossos -meios sociais,

.
' ,

rumo a casa. da 'nova edição de ALTERO-
São filhos do casal Asbel, casado comi Anita A. Sil- Alegres, 'sorridentes, já pensando em Pablito e nas SA', ao lado de uma série de

'

veina; Robélia, �asado com o. senh(;); ,. Agenor Póvoas; figurinhas de' engodo que tanto as �a-'Stám dos estudes, "reportagens, artigos, contos,
Topázio casado com Lína .Silveira; 'Ivone casado com, os pequenos de quando em vêz' faziam uma parada para variedades e, mais as seções
Manoel (Zilo) Si1v�ira; Moacir, casado com Lourdes as trócas Idas fígurinhae que são no momento, toda a sua especíalíaadas L. tudo isso

Silveira; . Dilma das Dores casada com Fernando An- maior atenção. formando um conjunto des

drade, Foi quando um dos garotas,' gritou atônito - tinado a colocar os' leitores

,

O casal, na opcrtunídade de tão grata efeméríde, "Olhem, vem um boi".
'

em dia com a atualidade.

recepcionará seus inúmeros amigos e admiradores, em E estava perto, numa desabrida correria, acuado ,"O Miguel Angelo, da Mú-
sua residência, à' Avenida Hercílío Luz, 25, onde, te- por um cavaleire que pretendia laça-Io, si�:{!_.", "Màchu Picchu", "A

mos certeza será muitíssimo cumprimentado. F10i lá na. Pedra Grande, à tarde. Nova, Fa.s,e de Shorley Tem-
, r' ,

Os.de O E;ST,ADO, se associando às homenagens de ' Recuou a turma dos escolares espavoridos e cada ple" (artigo e reportagens),
que será alvo, formulam votos de' perenes felicidades. qual tornou sua posição de defêsa. •

"Gente do Norte'" (conto), I

[fB:� "
Alguns entrichelraram-se por detrás, de arvores, são outras "fias numerosas t

A N I V E R S A R IaS - Vva. Nair da Cunha O animal passou com furta e lá perto do jardim atrações da nova edição de!
FAZEM ANOS HOJE Freitas r M 11 f"

,

Lauro u er, oi laçado. ALTEROSA para esta segun
- dr. Ronaldo Antonio - sra Fanny W'anderley ,

,

Salum
i Santo

i

Havia fugido e era brabínho, da 15 de abril, da quel
i

_ sr. Osni Mdol _ sr. Alvaro Tolentíno i I De quando em vêz o fato se repete e quasi .sempre- dnda, mencionada a nova

- �:v;'�i:!!r;:ton Sízenan- ,:...:._ dr. Manoel Nóbrega na�uela:s imedi:�ões. .. " i
' I e, j� v��ori��a se��o",h�mo-

..,- sr. Júlio de Andrade I Como se nao bastassem porcos, cabras e bodes pe- rístíea Tal, o.nottcíãrío de
- sr, Alcides Hermógenes - sra, Izaura Silva 1

.'

h I t lí
Ferreira sr. Alcides Ferreira

os camin os·
'

, ,a ua idades do "Panorama

_ tenente Édmundo Meira ( ,

'

É, o caso da IVPT colocar por ali, a sinaleira. de _:-I do Mundo" e a nova apre-
- wdr: d.�·ernando' Emílio V E N D ,'E _'_ S E "Cuidado, Escola". A q�estão é que os animais de thoje sentação de "Páginas da

en nausen '

'

não são aqueles dos centos d3.j Carochinha. História".
....,- :�,��i�:mando Filonie- Por m?tivo de' viagem

I,
' Não sabem ler, nem falar. -, Cada uma dessas refe-

T /'1' G d Ar
vende-se' móveis, estilos Devem 'sabe-lo, entretanto" os seus donos. . .

rêncías é uma .razãõ parà o

= :;.aS��� P�at: _

aujo mexicano e Luiz 'XV -, UM CASO QUE ESTA lVIE-RECENDO A ATEN- sucesso da "Revistá 'da Fa-
- sr. Mareio Paulo.de ali, Tratar com o' capitão AR- çÃO � Dentre o batalhão de menores que enxameiam mília Brasileira", cujo exem,

.veira Dias MANDO FRITZKE ná .rua .

ido ar
. B 1 d dí 1

.- 'd' plar é vendíd em todo o
_ dr. Eros Clovis Marlim

'o Jal im rverra e o t 'e la e pe' a noite a entro, en- I" o,
14 de Julho 230 Co-, d b

.

'

Bras'l h 10
_ srta. Zélia,Bessa daVei-.' graxan o sapatos e rlgando' todas as horas, ha um po-

. 1, por aJ:-lenas cru-

ga
"

,

\
quelros.

,

br'e rapaz que .sofre desde ha muito tempo� de violentos zeirds, e cuja 9 assinatura
- srta'. Adelaide Trindade 21 ataques· epilépticos. anuál pode 'ser obtida me-

i
,

i
I

D'aS h' ", f r
. ,-

d d diante a remessa de nome e

Delega.tia Fiscal do Tesouro Naciona1
i

dois �

1

a:é ��:mat��:�: �: ,ee:aç���u;u:a:c�::�. a e

cnderêço à Soe. Editôra' Al-,

TABE�A DE PÂGAMENTp DO M1!:S I I Cai sôbre os gram�dos Jdo: .jarldim e até"no passeilO>
t:erosa Ltda. -"Caixa, Postal

, ?' ,DE ABRIL DEi 1958 ficando ali estatelado, quasi 'sempre com a boca n.a 'areia 279 �
i

em Belo" ,Horizonte,
ABR:r.L DIA 22 M" t" d F 00 P di , I

- d'
,

c.lcompàÍlhados da imJ>or-

J�diciário; TriÍ)U�al de-Co��I:' e��nis:éri:ze�a �;u;iç:� f,e�, c:�v�;�:sn:�X::a�;�,ov_idência foi tomada em fa-
tância· dê 220 cruzeiros (24

Catedráticos' da Faculdade de Di.reito. vor �áquele rapaz., '
, t

números). ,�

DIA 23
.

- Ministério da Edução, Algricul_tur'a, O ,fato. es�� se ,�t;?rnando d.��si�d.am�n�, deshti:
---.".....,--.'---,....--

Trabalho" VIação.
-

<
- mqn'O. � ; r " 0:_ �

"

,

'

DIA 24' - Ministério da Saúde
..... '-'}-s autotida� clc�J?ete�teS\,,;'c�be� recol�er aquelr �

DIA 25 - Ap'Oisentados Definitivos doente, parla tratá:.l-o, pOTqU'e; afina;]. é um ent�fhumano
DIA 26 - Apose:ntado's provisórios e salário fqmília ,digri.-o de piedade e da-atenção da 'assistênda �fici<il. "

, "" ," �
.. �

.' .�..\
.

DIA 4.8 - Pensionistas militar.es e provisórias
DIA 29 -- Pensionistas civis
DIA 30 - Tq'd!os Os qt.ie: não receberàm- nOs dias

'PREÇO DR. OCASIÃO

acima.
MAIO - DIA 5 ,ãi() - Todos os que ,não receberam

LOCAL:
'

Salão do, ébrigo 'dos Menores
'

._

DATA: Domingo, dia 20 de Abril, à� 15 hóras.
.

", ...

PROG:ftAMA
nos dias tabelados.

Delegacia Fiscal dia Tesouro, ,Nacronal em Stã. Catarina
MARIO SALEMÀ TEixE]jRA COELHO"

20

\
.I

A Moda Mas-culina" Para
-

Êsle-Ioverno
.

-

r ,"

Nome ..

S'i 8, moda feminina sofreu um desvio treme:r;ido das

.
linhas clássicas, _a moda masculinà apecleiçoolÍ.-se no

cumpriIl}ento da Cictniodidade e do bom 'gôstõ.
"

, "'I:Iá uma pequena predo�in�ci�, nêste 'inverno, 'd:ôs
":,'" comec:fó"s':pàle.lós,'-esporte, �rn t;aidos macios 'e tonaHda

,�

de� daTas, 'acb�pa11ha:du:s,-"qu�si sein':pr>é, de calç�,t errr
tecido mescla; ,110 tom de chumbo, ou' grafite.

Também os. tem!CIS da Ducal,' da W:ollens, dei Ches

ter -ou dã'La SáUe, são de uma sóbr'ia tonalidade e,apri-:
morada' .�i€g�cia.

'

Ainda ontem tivemos a, g,I"ata" oportunidade de apre-
r.' �

ciar un�a bel<i 'variedade; -dtos ârtígos Citàdes;:,;no it? -an-,
, . I'

. '" '

dar de A Modelar; onde, aliás," d� dIa 'para dia, aumenta,
,�- pI'ocura tanto dos _a{tigos.· para ca'_1a-lh�ircs como pa:ra
vapa;z·es .e :meninos: '

_

A,ó lado dessa coleção de: ternos, paletós, calças, etc.,
existe ruma grande v.ín'iedade de camisas,' das, mais co

nhe,Cidas mafcas pulowersi gravatas, nieias, capa�, so-

bretudos 'etc'- etc. '

'

,

'

,', ,,: ':,� -
'

"

"

\

� A .propo�ito ·de s�ob.retudois:" jâ� vj."r'!�m !�S m:Qdelos nfF'
�

, côr pr.eta da legíth�a lã'-vicUl'Í�) C'hega-do� para',6 cft-átd:;

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

VENDE-SE

Endereço '. '. �

Ci�ade o');
•• . ... '

-

. .:

.-.. j

"'0 ESTADO" o mais antigo Diário de Sflnta Catarina
-�--- - - --�-'---�--�------

,.

Agora a técnica dos Zagalinhos - não �ossem '

êle:; Zagalínhos - é imaginar a exploração e atri
buí-Ia a mim.

Não posso, à mingua de te�po, desmenti-los a

granel, no varejo, pois quanto maij, desmentir eu
, l

mais mentirão eles.

\
Desminto-os, assim, por atacado, valendo o de8-

mentido para o futuro, o presente e o passado.
Que êles são mentirosos já confessaram de pu

blico, quando tiveram que' engolir os .próprios con

ceitcs sôbre "mentiras cabeludas, que' desmorali- ,

.

zam".. J

-

Que almoçam :e jantam poto,�as, te� sido 'Pro
vado a, cada instante.

'

,E. ,p0l� mal, parelho, além de insaciáveis no re

pasto, de patranhas e petas, ainda, são surdos.
-,

,Foi do apetite deles que :eu faLei! '

* * *

<?s telegramas de congratulações ao sr- Jorge
. Lacerda pela "vitória" da Mesa' da Assembléia são

, todos mais 'Ou menos -iguais, venham dos extremos
SuL ou Norte, Leste ou" Oeste do Estado.

Trata-se d'e 'mais uma das conhecidas "enco
mendas palacianas".

,

E por que isso?

Falando, logo após 3.i eleição da Mesa. o sr.

Acácio 'Santhiago, disse sem meios termos que o,

CASO DA M�SA fôra coordenado po!!.' êle e que o

P.T.E. passaria a liderar ii política como liderara
aquele movimento.

Essa declaração foi punhal agud\? na vaidade
,

do glolVeTnad�r. -.'
_

- E daí a enc'omenda Idos telegr:amas,- que estão
chegando uns iguais aos outros!!!

-

* * '"

Na M�msagem de;> sr. Jorge Lacerda há con-

frontos dos seus dois anós de govêrno com lOS. seis
anteriores - dos quais cinco foram-d� sr: Bo�rihau-

-

�n!
- H�, mais" alusões sibili:i1as a' �e�tas :re.aUzaçõe�'

do seu' antecesso'l'!
- ,i Sem lcontar"na propaganda:>' que �está faze�do'

, sSbre a ·cctrreçã.o do carissimo fiasc�· da 8erra do
I Rio do, Rastro!

",' .'

* * * .'

O I?r. Jorge Lacerda, na sua mensagem" põe em

.

relêvo o seu oferecimento ao Presidente da Repú-
blica ... par'a colabo'l'ar.

,

.

. Mas 'es�onde a colaboração do Presidente. Jus
celino: 125 MILHÕES PARA SANTA CATARINA
,'. ,

.

- ,

.

JA RECEBIDOS E CONSÚMIDOS!!! ,_'.

'�,B L 0- ( O "D-O S xx
Recebemos:
ltajaí, Março de 19-58.

CIRCULAR 1/58
."�'� � .....�

"

"

,I. _.

•

. Moach' OiiveÍra ,- J.o SecreÚ.rio.

�GM �BALtONISlA;,'-MO,ÇO
Com prática de vendas,
'necessita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para Evitar Panicos
•••

'. � I •

• - -Ó, '. :- J: .
",

. -

".
I .... "- ...

�, _. �
_

•• ,.If :
-

.:_:� :', � _
.» .1".,' �

.
.

E bem-bom que todus saibam, logo, tràtar-se de preços da)
. \

' - ,

'_""""""""41-'!' (" -e- " �

: '

•
•

' •

r- •

,
' ", -

-,
•

•

< ,'- -'_:, ;... -', 'IlJ-i...:.::J:ió:' ;r}""'-� ',-', < � � .: .. : I '" � ';
� .:" �

•

•

I !, �

\
.

_ �

,
•

_ �'
�

tJ -L .�. � � F� lJ': � l' �

popularíssima e ii famosa GRUTIN'HA (no sub-solo de I Modelar
COMO -TODOS SABEM A GRUTINHA NÃO FOI CRIADA PARA . GANHAR DINHEIRO' E SIM, . EX-

CLUSIVAMENTE PARA \SERVIR O POVO.
\

'--

DAI OS PREÇOS ABAIXO:

PARA O
Cr$ 44,00Fronhas, par .

Toalhas de cretone,' bordadas,
com guardanapos a .

Toalhas cJe matéria plástica a . .

Toalhas de fustão grandes. para

Cr$ 110,00
Cr$ 59,00

lavatório a Cr$ , 35,00
Toalhas de. rosto felpudas; boas,

de .

Toalhas de banho félpudas a ..

.;Colchas de solteiro brancas a ..

Colchas de sedas, para casal,
Núbia a - Cr$ 249,00

Colchas de seda, para' casal,
Leila, valendo Cr$ 45Ó,00 a . 'Cr$ 298,00

Colchas de casal, ótimas a. . . .. Cr$ 165,00
Cobertores de ótima qualidade,

bem' quentes,. para casal a .. Cr$ 298,00
Idem, idem para solteiros a ...-. Cr$ 235,00

Cr$ 29,00
Cr$ 69,00
Cr$ 110,00

. -

NESTA

PARA SENHORAS

\
\
\
I

P A·R A C A V A L H E I R· O S

-
.,..

PROGRAMA DO MES

. -

Casacos de malha, pura lã a . . . . . . . . . . . . . . .

. Cr$ 159,00
Grande saldo de casacos de malha, valendo 800 .

a Cr$ .1.000,00 por . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 525,00
Grande saldo de blusas de' finíssimas malhas -

de Cr$ 500,00 a 800,00 por
-

.

Casacos de nylon, preto e marron, 2/4 a : .

Casacos de pura lã (cassemira) 2/4 à .

Cásacos compridos, pura lã, lindos - modelos
para meninas v , Cr$' 215,00

Anáguas d e jersey a '. . . . . . . . . . . .. c-s 59,00
Soutiens de seda a � - '.. Cr$ 13,00
Combinações de seda pa�a meninas. . . . . . . . .. Cr$ 155,00
Combinações de seda a /. . . . . . . . . . .. Cr$ 49,00
Combinações de opala a :. . . . . . . . . . .. Cr$ 34,00
M�nteaux de lã, valendo Cr$ I � 500,00 a'. . . . .. Cr$ 715,00'
Pijamas de opala a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.

Cr$ ''126,00
Camisolas de méía a '. . . . ..

. Cr$ 119,00
Blusinhas bordadas, tamanhos42 e 44 a . . . . .. os 29,OQ
Casaquinhos de malha, pura lã, a . . . . . . . . . .. Cr$ 119,00 �acacões lindos, para bebê a " Cr$ 49,00
Quimonos de fustão a _:_. Cr$ 149,00 Blusinhas de malhas de lã, com
Quimonos de pelúcia a : .. Cr$ 279,OQ frente de veludo a .. �

-

Cr$ 175,00
Calças de meia a ',' ',' ',' :

. . .. Cr 13,00
'

Capas plásticas para meninos .. Cr$ 152,00
. Capas plásticas a :......... Cr$ 169,00 Capas plásticas para meninas .. Cr$ 149,00

É P O C A- D E A L TAS (O N .T í NUA S E C A- 'R E S T I A L O U ( A,
,

Preços· co.,.JtJÇidla bem· que parecem milagres
E são possiviii�>ti' :.1 1 GRUJlNHI De a· MODELIR

• Ternos de Cassimira, pura lã a. Cr$ 435,00
Pulowers, pi lã, mangas ·comp Cr$ 395,00
Cintos de couro a : , Cr$ 35,00'
Terninhosde brim para rapazes,
c9m calça comprida a . . . . .. Çr$ 83,00

Camisas a . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 163,00
Calças Koringa para rapazes.: Cr$ 90,00

. Calças Koringa para homens a. Cr$ 100,00.
Capas plásticas a � , Cr$ 183,00
Meias espuma de nylon a, . : Cr$ .59,00
Meias de algodão .. ; ..... i • " Cr$ , 9,00'
Calças de lã a ..... '.' . . . . . .. Cr$ '165,00
Calças de lã a . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 185,00

-?

P" b" $ijamas, ons.............. Cr 175,'00
P" 'f'

.

C $IJamas, OtImos a . . . . . . . . . .. r 197,00
Cuecas, boas a . . . . . . . . . . . . .. Çr$ 35,00

, PARA (R I A ttç A S

Cr$ 350rOO
Cr$ 985,00
Cr$ 320,00

PERDEU-SE'

Dia 19 (sábado) - Soirée pró construção da Ala
.

Jacintha P. Oliveira, do Hos
. pitaI de Caridade; Grandioso
desfile '''Fábrica de Rendas e

Bordados
-

Hoepcke".
I

Dia 27 (domingo) - Tarde dançante juvenil -
Início às 16 horas.

'

MAIO - Dia 4 I
� Apres.entação da extraordí
nária orquestra "MARIMBA

CUZCATLAN", com seus
_

cantores Delia da La Serra,
Carlos GonzaIes Pinto e AI- .

fredo Amor e espetacular
rumbeira.

Maria Sônia Soares de (lraujo "Miss
...., •••'I.lar ;. Elegante Rangá", Numa corlezia' da Cru
fllll [lUlUIII: teiro do Sul,T_AC Transporles ,Aéreos Cala-'

(IILY"••)· •
.

h "b d
-

C I"�N� Ttt..... nnense, ç egara sa a .,. a - nossa apila &

.

�_.__.�-----

DO ZÉ· MUTRETA

. TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

I RMÃOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • -fONE )IOf

ANTIGO D.EP6sITO OAMIANI

x x x

PRECISA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·ESSNROMA - A visita. do ín- Ministério de Obras Públi- firma Krupp tomará sobre- David steínmann apresen- ta ilha, 4e restaurantes, ca- de Messina. transporte de um automóveldustríal ai e.m ã o Alfried caso tudo a seu cargo a constru- /tara um projeto rejeitado fés e uma �mpla área de
I

Até, a data, o financia- do continente para a Sicília,KJ.:upp significou para os Participaram. na elabora- çâo da parte central da pon- pelas autoridades italianas estacionamento. Na constru- I mente do projeto ainda não a sociedade construtora daitalianos prova evidente de ração deste plano geólogos, te,.A ponte de Messina' porá por ser demasiado oneroso. ção da ponte devem partící- está completamente. assegu- ponte cobrará apenas umaque se construiria efetiva- seísmólogos, e �écnicos íta- i t:�mo ao i�olamento da Si- Steinmann projetara a pon- par cerca' de 5.000 técnicos e rado. No entanto, os' cons- t�5'a de 2.000 liras.mente a ponte de�5,7 km, que nanos, em estreita colll:ba-, cílía e dara rerte impulso à te integralmente em aço. O «peráríos. Para garantir que trutores 'confiam no ' alto' Segundo se, indica, parti-'transporá o .Estreito de Mes- ração com os especialistas I
economia e ao turismo da novo projeto prevê a cons- a ponte não seja destruida rendimento da ponte gígan- ciparão no financiamento osina. O plano, de estabelecer alemães da firm� Krupp.! ilha que até agora. esteve à .rução de dois troços em', por abalos sísmicos relativa- tesca, A construção requer Governo da Sicília, os Ca-e�ta Iígação direta entre a Esta cooperação deve 'pr9� I. sombra da evolução ec6nô- cimento armado e, no meio mente frequentes no sul da 600 milhões ge marcos, ou minhos de Ferro Italianos, oSicília � extremo meridional I íongar-se por mai;, cinco I
mica da Eurõpa.· ".

"

do estreito, tres ilhas artí- Itáliii', o. projeto foi analí- sejam 90 biliões de liras, so- grupo Krupp e provávelda Península Italiana' foi ano�, 'tempo e�te que a exe-I i HtJ: _.ires anos'o engenheiro ficiais,
.

entre as' quaís se sado por cientistas das mais ma esta' quê se distribuirá mente também um bancoentretanto apresentado ao cuçao do projeto requer. A i americano de orlgem alemã construirão 'duras pontes variadas disciplinas. Segun- por cinco arios. Para a amor- americano. Para os cinco

�""�"""����"_�"�i�""����������I�"��ooci����������������������=.c_'------!i-"--' '�3 I
de comprimento c�da uma. á ponte suportará abalos estão previstos apenas 15 cília a construção da ponte

"':�.'--�"- :�I. \ , j'..
.•

I
Enquanto no plano de Stein-I sismicos dez vezes mais 0'1'- anos depois de terminada a representa a esperança de

,

I , , : ,mann se esquecera � discre-l tes 40 que o' terramoto que
I construção. Enquanto hoje um futuro melhor.

E pâncía entre a área do dólar cm 1908 destruiu a cidade se pagam 5.000 liras para o I Walter Hermsdorff: e a área da Tirá, os peritos . __ .. '._
_ __ . ..

el italianos e alemães entende-
-! t am-se melhor em relação ao

I cálculo do custo da obra .

.
\ :
:

.11 :�;;:e;ã�s .;a�=�e:lt�::n�:�,
üântícos poderão passar por
baixo. A ilha central, abso-

i
I
I
:
•
••

!
I
•
•

I
•
•
•
• ,r-------------------,
..

•=
• IRMAOS BITENCOURl
I 'I· (AI-S BADARO . fONE 3S�2.

.' .·ANTIGO DEPós-,ro OAMIAI'd

...." "."".,,"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1· _-

---=

F'ior ianópolis, Sábado, 19 de Abri!' de' 1958
----------,--_.-'-_---

V EN D E -.S E'

I
...

As duas pontes pensís ele-.

""
1.1 lutamente redonda, terá um'

diâmetro de 150 m, Está

prevista a construção, nes-
l.

MAGAZINE Das lojas '�ELETRO - TÉCNICA
: ' /

'" _.:
, ,:. -

,

. '_'
.

Por motivo de viagem
1 Acordeon de Marca

Scandalli de- Fabricação
Italiana de 120 Baixos tipo
moderno por' preço-de oca

sião. - Tratar na Rua Bo
caiuva, Travessa. Hamonia, I
n.? 2. N.o 10

T�do' em· suaves preslaçõel mensais'
\;. .

LOJAS "ELE.TRO-TÉCNICA", em FlorianópóHs
"' _

.,
w

FORROUMA ORGANIZAÇÃO AS SU AS ORDENS

"O ESTADO" o mais antigo Oiárió de Santa Catarina

.I

RUA. GENERAL DITTENCOURT, 48

G 1 Ó R I A -:O:�·�rH\OY·Ei---
__'o

! "1·'" e RfaxllJ' i@EMASI Ib' -" I SÃO . J o SÉ• • •

1 3 a F·> S
-

d M
• Às 3 - 7% - 9% horas

1 elr�. essao
»:
as oças I Jean PLerre Aumont -

.

\

•1 • Gisel1� Pascal - em

: MADAMOISELLE

•1 I DE PARIS
• Cinemaêcope

••• Jf·U MA" -N O I T E N O R I O" I EastmanColor - .

Censura:- até 5 anos

'1' (Technitolor) i
I Carmen Miranda - Don Ameche i'IM

.

*17.. mEi' .I! 1,1.
-

'. . �� .-

j PllOllMA SEM'ÁtU IIi '. Nal "King" Cole •

I uN O U M B R A L ( H I N A", i '

\_BA_'RB�AR�A_'�DO�'RR!I!I!0W�fiII.!!II!I!I��_�-V!S-TA_V_ISIO_N__TE_CH_N_ICO.,..LO_R_1 Pa�;;�T��-;;' Moo�'''' I __'llQ
CINE RITI:,. PRÓXIMO DOMINGO' i 1,1- "O SÓNHO' QUE.· EU VIVI" l .

t!.�ARE��asDO IN-

I. S E N S A C r O NA. L ! I.: (CinemaScope _ Technicolor) !. �!!N� �ic��� R:;t��:.
- RIO VERMELHO - comb

•
a I •Outra vez o Oéste bravio. .. os am iciosos,: ; -10.1- . -: John Wayne - Joanne Dru.

I I I • 1

.: e Montgomery Clift.
• A VOLTA TRIUNFANTE DE •

J C II· K Ih M • o CÓDIGO- SECRETO -os aventurei�os .'-..
_
covardes e heróis, J-luma I I oan ,O Ins -

.
- enne . oore I 10.0 e 11.0 Episódios.

-

I I "TRÊS HOMENSs.. 'E UM BIKINI" I � Cens.: até 10 anes -

saga inesquecível, desenrolada nUl1l cenário I p, A B L I TO' C A L V O I· I \:
, I' (Tech�icolor) II
O PEQUENO HE!tÕI DE i _ I i"MARCELINO, PÃO E ·VINHO" : • --.A's 5 e 8 horas

• tE, .WW��AGWaWi6iii1 f!t I Carmen Miranda _ BandoI
P R O' X I M A. S .

E S I R E' I A S I·
.

da Lua � Don Amecho e �

•1 -

Alice
-

Faye - em••
'

em
•• • UMA NOITE: NO RIO

: Vagabu nd o I "EM :BUSc�O:DEOURO" ·.1
: � i·IMAIS PM TRIUNFO DA TELE-FIL!'fES,

-'

e I
••.

,

I. E �� RS���i?S�O:E���� ':��AE ! Charles Chaplin - Paulelte Goddard

C .·LN E SÃO J'O SÉ --:0:- DO,·" I N G O
.

DoS' FAMOSOS E BELOS PICOS DOS ALPES fR1N(ESES, CHEGA�NOS

" AGORA, COM 'IMPRESSIONAftTE. REALISMO, A NOVA VERSÃ9"

. DA TRAGÉDIA DE CAíM É -ABEl!

Maldivão' da Montanha
-

� t ....
__

"

A
.

i

.

SPENCER ROBERT WAGNERANNA KASHFITRACY

, :

de

FORIA e AMOR!
:. .-

Stewart Granger - Rhonda Fleming

'0"- -

'Todo Filmado na . Beleza e magia do

CINEMASCOPE eMETROCOLOR

Às 4% _:_ 71/2 - 9'h horas
Arthur Frans � Beverly
Garland - em
o PôRTO DA VIOL1!:NCIA
Censura:- q,té 14 anos

Technicolor

Carmen Miranda - Bando
da Lua - Don Amecha e

Alice Faye - em'
.

'UMA NOITE NO -RIO
Techinicolor .

Às 8% horas
Censura:- até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" o mais antigo Didrio (le Santa Catarina I

r-------------._---,.---.. --- ..---�-..- ......-------- _1.--- ..--------

., ,Em prol da Ala JaCinlaJ!er�ira..,Oliveira: �ealiza�..se -a sábado a graf:lde l]fuada de EI�egan�ia "CARLOS �OEP� CitE S" �." R.OS salões ,do ,_,
,

'. Clu�e Doze ..
de Agosta. Uma orgalUZ8faO do cronista social Zury Machado; com a presença de J.hss Sanla Calarlna, MI ss ParailR, Mlss Elegante - •

• '

' ' -\ ,.,� i_ t .I-�·l ,III' .' 'Bangú do Rio. r'. !
----------------------------------------------�-_ ..�--�----

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

_.
,

f

16.O DISIRITO RODOVIARIO FEDERAL

._----'-� -----: ---- ----,'_---,

Boletim Informativo,
, )

VISITAS AO DISTRITO
Estiveram em visita ao 16.° Distrito Rodoviário Fede

ral ós engenheiros Adolfo Morales de Los Rios Filho e,

Ismael Coelho Souza, respectivamente presidente e mem

bro do Conselho Feçleral de Engenharia e 4rqui,tetura.
PONTE SôBRE O RIO GOIABEIRA

Já foram iniciados os serviços de construção 'da pon
te sôbre o rio Goiabeira, na BR-36, trêcho Lages-Joaçaba,
contratados éem a firma EMPEL; - Empreza de Paví-,
mentação e Engenharia Ltda.

CONCORRl!:NCIA'
Sej:á realizada no dia 26 próximo vindouro a concor

rência pública para a execução de serviços de pavimenta
ção no trêcho Florianópolis-Biguaçú, da BR-59, no valôr

-

de Cr$ 25.0000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros).
SERVIÇOS REALIZADOS EM 1957

Durante o exercício de 1957 ficaram concluídas as

terraplenagem e as obras de arte correntes em 95 km de

rodovias, sendo 49 mk na BR-36 e 46 km na BR-59, cor
respondendo a um volume de escavação da ordem de
3.370.000 m3 (três milhões, trezentos e setenta mil metros

cúbicos) ..
VIAGEM DE ADGOVADO

O advogado dêste Distrito, dr. Francisco de AssiS,
viajou para Tubarão onde promoveu a "imissão de posse"
de terrenos atingidos pela BR-59, no trêcho Tubarão-La-
guna.

.
, PROPOSTA DE ÁCôRDO

Face os pareceres .constanteg do processo n-? 9.540/
58, o Sr. Diretor Geral _indeferh�' a proposta de solução
amigável feita por Oscar Schweitzer para a liquidação
da indenização à qua.se refere a' certidão dê sentença,
proferida nos autos da ação ordinária que 'o referído
expropriado promoveu contra a Fazenda ·F-ederal" no

,

. juizo de Feitor da Fazenda,
VISI'tAS AO DISTRITO

Esteve em visita- ao' 16.° Distrito Rodoviário Fede-
....

ralo CeI. :':a:igino de Barros 'Lemos, Comissário MHital'
.rla Rêde ,k ocasiãol em que foi amplamente ínformade

sôbre os serviços -em execução por êste Distrito nas

BR's 36 e '59.
CONTRATOS EM GOR

Em 31 de Dezembro próximo passado, os contratos

em vigôr para a execução. de serviços na jurisdição deste

D.istrito alcapçavam a .importâncía de Cr$ 544:451.685,30
(qúi'nlwntos�'e quarenta' e quatro milhões, quatrocentos
e' cinquenta

\

e um mil, �i:Scento.s 'e <>itenta�'e ê..i�o .cru-
zeíros e trinta centavos},

-

;!' -#, -,

I
-

CONCORRENCIA NA B-R-59 -:.

�alizou-se no dia 26 do correntaa concoreencía

para a execução dos serviços de pavimentação do trêcho

Florianópolis - Bíguaçú, da BR-59, no vaI&- de Cr$ ..

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) ten

do saído vencedora a firma Construtora Gibraltar Ltda.,
que apresentou proposta com uma redução. de 20,% sô

bre os preços da Tabela do D.N.�.R.

'�p A-'Q,l',t (.1 P A ç Ã O
Tenente José Mauro da Costa Ortíga e Senhora,
Participam aos parentes e amigos o nascimen
to de seu filhinho José Mauro.

Rio de Janeiro, 15-4-58.

'" '

Federação d,as Indústrias. do. Estado
de Santa Catarina

TREINAMENio' DENTRO DA -INDÚSTRIA
Aperfeiçoamento de Superviso,es
pélo. Método de Supervisão TWI

I

o Esérttórto Regional do T. W� L, em Santa Catari

na, O'rgão da -Federação das Indústrias do Estado de

Santa Catarina, com a colaboração do SENAI E SESI e

a Comissão - Brasileiro Americana de Educação Indus

trial (CBAI), vem apresentãndo semanalmente o Método

fie Supervisão T. W. I. (Training - Within Industry)
Treinamento dentro da Indústrta) , que visa em suas 3

fases: '

I"

1.0
�

_ Redução �o Pe:íodo de tr�ini1mento d�o pes-

._. soal nas empresas, através do emprego de

um Método seguro, denominado "O ENSINO

CORRETQ, DE UM TRABALHO" .- 1.a fase.

2.0 _ Redução dos problemas humanC)s' nO' ·traba

lho, bem como o tratamento dos _ mesmos

através do emprêgo de um Método efici�nte

de como obter "RELAÇõES NO TRABA

LHO" - 2.a fase.
3.0 _ Redução do tempo para conseguir rryaior r�n

dimento -e melhOr qual,idade de pro!!J,tção,
através de "ME'TODOS NO TRABALHO" -

3.a fase.
,O reinamento é 'destinado a pessoas que conduzem

(J tl'uba:Iho de outras. As reuniões tem duração de duas

hora,;;, de 2"a a 6.a feira, pa,ra cada fase e são apresenta
(:as semanalmente nos próprios locais de trabalho e na

séde fio Escritório Regional do T. W. I: em Santa Cata

rina silo à Rua Visconde de Ouro Preto N. 58, tel.. '

3586 nos períodos (manhã, tarde e noite) de escolha das

interp.ssados. 1 "':�.
Informacões mais detalhadas e inscrições poderão

:-:el' soiicita(l�s no enderêço acima, no seguinte horário:

Das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
{

-

'

Esses cllrsos bem como os demais 'serviços dêst�

Escritório, são i�teil'amente gratuitos.

Fiortanópolls, Sábado, 19 de Abril de 1958
._._- ---_._---_

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

,

Aqui
•

" .��:'
, .

narlo

a beleza no seu lar. _:
a técnica em suas mõos !

'

Veio quê perfeição! �\A

Qutlntos' recursos novos!
Quanta -belextl!

�,<>-. "

I

.s • ·'i' ,;,��fif.
�

"

;� ,":!..;,�" •

/

�.

Queimadoras reguláveis "Ec:onómic"
De alto rendimento e econômicos - duas graduações,
Em fogo brando, consome � · ..êzes menos !lás. '

,
-

Botões e puxadores douro":os "Golden Look"
Práticos e seguros [os-crionços nõo ccnsequem movê-los).
Com aplicações de' alumínio anodizodo dourado, 'os

botões e puxadores "Golden Look" SÕO, um detalhe' de
beleza do seu VisoramLc !

Visor Penerêmiee no fome com Iyz Interna
Bosta pressionar o botão ... e V. acompanhará otrc
vés do. Vi�or fanorâmlc? - sem obri� o po,rta ?Oforno iluminndo - tocas o s eiopas oo cozrmenro.
Economia de gás.

o r
Visoramic é em côres
Cada fogão Visorornic apresenta uma côr .distinta,
moderna e agradável, poro dor à suo cozinho um
realce novo e mais atraente!

Pingadeira unitário
Cada pingadeira recolhe a gordura, �rmplific,a.ndo 00 máximo o trabalho
de limpeza,'

Visoramic é um produto da Metalúrgica Wallig S, A de Pôr to Alegre
- uma tradição de 54 anos AO fabrico de fogões,ft FOrno' super-dimensional

'V
'

Maior que quclquer outrc - permite assar dois ou
meis bolos de uma só vez. Tem ainda duas prateleiras
com vúrics graduações e luz interna, Assadeiro
Coniugada com um só queimador, poro V. assar e

cozer no fôrno c o mesmo tempo.
.

�'., (Mostre ao seu marido êste resumo dos extraordinárias qualidades do
fogão Visoromíc , •.

'

e êle concordará com o seu entusiasmo!)
,

'O
Base-de proleção :

'

,

'p

Poro pfote@e� o fODã.o dos bC!tid�s' de pés. CONHEÇA VISORAMIC NO MA�AZI�E' HOEPCKE

.E mais ainda:
Isolado totttlmente com lã de vidro
Poro evitor o dHp.erdício de cclor e assegurar, com
o máximo de economia de l�ás, um cozhnerrto muis
rápido.

-

Totalmente esmaltado
Interna e cxtcrl�..::lrflcnte revestidü de (:smoll� de
porc€:'lcno.

CIRlOS- HDEFeKE S.'a, Com. e Ind.
MOttiI em Fiorio<lópolis

Blumenou, Joinvile, S. Francisco,
Lajes, . Joaçobo e Tubaráo. �

F iliois: em

AfndustlianoRioGrande'doNorte
.

.. .

"

Cêrca de 500 estabeleci- anuais superiores a -um bi- pesquisados, e êles se ori- (o dôbI1o, do total de junho) e simila,res. Não menos im

mentos corripõem o parque lião de cruzeiro--s- (1.266 mi- ginavam ..
,cêrca de nOive dé- e entra- em declínio a par- portante' é, no entanto, o

industrial do Rilo Granae' lhões, �quel€ ano). A mé- cimos do valor da, produção tir de J.aneiro. movimento manuf_atureiro
do N t N

'
I
d' d

' . -

d 1 1 d d' or e. esse numero la ,e operarIo:? -era, êntao, esta ua, avu tan o a con- O ;principal centro indus- e M'cssoró (1�7 - milhÕ'es
não _estão compreendidas '__pouc-o inferior a 10.000, em tribuição do paFque t,êxtil, trial, do Estado, quanto ao de c_ruzeiros), com pred'o
as ;pequenas unidadles (que

I

sua maioria distribuídos que corresp'::ndia a 59%. A valor de produção, é o mil- minân,ci� têxtil (139 mi
ocupam Jp.enos de ci.t:lco

t
pela indú�tria' extrativa p:in�ipal ativIdade têxtil é nicípio da Capital; em 1955, lhõees ,e da extrativa Ínine

pe.ssoa_:s). Segundo uma �u-l miner�l (3.175), de pl'lCdu- o_beneficiamento de algo- Natal estava pr-oduzindo ral (23 milhões).
?hcaçao �o IBGE relat�va I t�s �h�entares (.25.72) e dao.

_Obs�rvan�o-�e as flu- 202 milhões de cruzeiros de

Ia produ�ao manufatu�eml. texhl (1.313). tuaço€-?, do operarIado nCs- mercadorias, diaS quais 79
do Est�do ,em 195�: o Rro I De resto, nesses três se- tqi�'tima c'o!rrelação com as I milhões n; setôr de produ-',
Grande do Norte, Ja e'stava tores se concentravam 324, safras; o número de operá- tDs alimentares e 58 mi
apresentando r e s ti ltados t dos 499 estabelecimentos rios, mínimo em dezembro

I
lhões no de curso,

•

CASOS DE MllOElRIl
IRMÃOS 9ITENCOUíd

S,a,OARO • rON( 3801

AN 60 o I.Pps, T o o A .... I A N I
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Fiorianópolis, Sábado, 19 de Abril de 1958
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Telefone 3022 - Cai. Postal 139
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_ I.
Dias - Wp!ter
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�
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/ .

S. Paulo Rua Vitória 657 - com. 32 -

Tel. 34-8949

Serviço Telegráfico dá UNITED PRESS (U-P)
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CASA - Vende-se ou Troca-se .

Um �erreno com duas casas. de Alvenar!a em

otim[..1localização sendo que a da frente pOSSUI 4 grandes
quartos, sivisita, s/jantar, cosinha banheiro comple�o r-----_�---......

aquecedor central de ag.ua quente .e telefone; 3; ,de tras

,. CAFÊZITO
c/3 quartos gr-at;ldes, s/Jantar, cosmha e banhel.ro. AGORA COM N"""FAVer -e tratar a Kua 'Souza França 20 - �ntlga Ser-

t
\J Y

vil�ão Studek, proximo do Campo da Liga. l
EMB
__

ALA
__G_E_M__--,

INDICADOR PROFISSIONAL
NA;RIZ E GARGANTA

,
.

(UNICA DE OlHOS • OUVIDOS
do

Dr. G U E R R E I R O DA F O N S E (A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital.
de Florianópolis _ Moderna Aparelha- -

gem Suíça 'e Norte-Americana para Exa-
me dos Q'lhos. Receita de OCu)dS por
Refratar Bausch Lomb. Operação de
Amigdalas por processo moderno

CONSULTORIO RESIDENCIA
Rua dos I!heus Vi casa Felipe Schmidt 99

FONE 2366 FONE 3560

DR. WALMOR ZOMEU
GARCIA ..

Diplomado pela Faculdade Na·
cional de MedIcina da Univer

sidade do Brasl]

DR. NEWTON -U'AVILA
CIRURGIA GERAL

1)oenças de Senhoras - Procte

Iogía -_Eletricidade Mé'dit'a
'Consultório: Rua Victor Mei·

relles n. 28 - Tele.fone B307.
Consultas: Das 16 ho;as em

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua ; Blumenau ;1. 71.

ll:x·interno por concurso da
Maternidade - Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex·interno do Serviço de Urur·
• ela do Hospital i.A.l'.E.T.t;.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade

e da 1rf.aternidade Dr. Car-los
Corrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -

• PARTOS _, OPERAÇOES
PAItTO SEM DOR pelo método

pstco-profilâtico.
Cons.: Rua João Pinto n, 10,

.

das 16 00 às 18,00 horas
Atende com horas marcadas
Telefone 3036 - Residência:

Rua General Bittencourt n, 101.

DR. AYRTON DE OLIVEIRA
DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE
Consultório .� Rua Felipll
Schmidt, 38 - Tel. 3801.
Horário das 14 às 16 horas.
Residência - Felipe Schmidt,

n .. 127.

DR. JULIO DOLIN VIETlU
MÉDICO

Especialista em Olhos, Ouvidoa,
Nariz e Garganta - '!'ratamento

. e Operallões
Infra-Vermelho· - Nebulieução

- Ultra-Som -

.

(Tratamento de sinusite sem

I'[)eração)
,

Ang lo-retínoscopía - Receita de
Oculos - Moderno equipamento

de Dto-Rínolartngclogle
( único no Estado)

Horário das 9 às 12 horas -

das 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Victor
Meirelles· 22 - Fone 2676
Residêncta - Rua São Jorge,

n, 20 - Fone 24 21

DR LAURO DAUltA
CÜNICA GERAL

Especialista em moléstias de Se

nhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções agu

das e cronicas, do aparelho ge

nito.urinário em ambos os sexos

l!loenças do aparelho Digedtivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h às 12 e 2% às 6

horas - Cnnsultórió: Rua Tira·

dentes, 12 - 1.0· Andar - Fone:
3246. .

_ Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara dI) Espa·
nha - Fone: 3248.

DR. EWALDO .SCHAEFER
ClInica Médica de Adultos

e CrIanças·
Consultório - Rua Victor
Meirelles n. 26.
Horário das Consultas - das

16 às 18 hs. (exceto 80S sábados)
Residência: R"a Mello e Alvim,
n, 20 - Telefone 3866.

DR, HENRIQUE PRISCO
PARAISO .

M É I) I'C'O
Operações - Doenças de Senho

ras - Clinica de Adult�s
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mar�4no de

Andrade).
Ocnsultas- - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 16,80 horas em

diante no consultório à Rua Nu
nes Machado 17 Esquina de 1'. ra

dentes - Telef'- 271\6.
Residência - Rua Preardante

Coutinb o 44 - Tel.: 3120.DR. L Ll1BA'l'O
mHO

. Doenç8s do aparelho respiratório
TUBERCULOSE ORo ANTONIO MUNIZ

.

K

RAQIOGRAFIA E RA];)!OSCOPIA ARAGÃO
DOS PULMOES CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Cirurria do Torax .

Ortopedia
Formado pela i'aculdade Nacional

Consultório: João Pinto, lS _

de Medicina, Tisiologista e Tísio.
C lta: das 16 às 17 10ras

. 1- d Hospital Nerêu onsu a.
..ctrurr ao o

aiàriamente. Menos aos sába.1oJl.Ramos
R idê

.

B' 136
.

.

l'
- ela ,eSI encla, ocaJUva, '.

Curso de �specla isacao p. i
Fone: _ l!. 714.

S. N. T. EX'Interno e

Ex.aSSAI·1tente de Cirurgia do .prol. Ugo
Guimarães (Rio). DR. CLARNO G.

Cons.: FeliJle Schmidt, 118

-I GALLETTI
For.e 8801·

_ ADVOGADO
Atende em hora marcada

Rua Vitor Meireles, 60.
Res.: - Rua Esteves Junior, 80

FONE: 2.468
'_,Fone: 2294

o

•

I Florianópolis

110 Iri I

- ,

)I'ilial "A Soberana" Dlstrftv do Estreito -" r.Bt..
� "A Soberana" Praç� 15 de novembro - esquina·

.

rua Felipe Chmidt

EDITORA ·"0 ESTADO" LTDA.

VISITE A NOSSA LOJA

Rua Deodoro, n. o j S - Tel. 3820

V EN D E-S E
Por motivo de transferência, J Sala de Jantar, mó

veis diversos, 3 bicicletas e algumas aves (Rock bar

rada-,e New-Hampshire).
Enderêço: ESTRADA COQUEIROS 771, a

. qualquer hqra do dia.

• PROFESSOR DAS CRIANCINHAS
Tua Páscoa será dia 20 de abril às 8 horas no

Colégio Catarinense.

._----,--
-

PROFESSOR APOSENTADO!
Tua Páscoa será dia 20 de Abril, às 8 horas no.

Colégio Catarinense
.

"Ô ESTADO" o mais antigo Diá;io de -Santa _Catarina

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de esplêndido para motor. auxiliar de barcos 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
35 HP "

103 HP
50 HP " 132 HP
84 HP

GRU.t>OS GERADORES - "P E N T' A"

" (direita e esquerda)
"

"

"

-

Quaisquer tipos par;i entrega imediata _ Completos - Com
motores DIESEL 'ópENTA", partida elétrica _ radiador _

filtros _ tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire
tamente com flange elastica a Alternador de voltagem _

trifásicos 220 Volts _ com excitador _. 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarinas prontos para entrar em funciona-

, menta.
REVENDEDORES- AUTORr�ADOS PARA O ESTADO DE·

SANTA CATARINA
MACHADO & CiaSIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 -- Enderêço teleg: "P R I M U S"
Cx. Postal, 37 _. Fone 3362' _ FLORIANQPOLIS

êCT=ê�·.ê..........

@--.r-r=êêElr3é1r#lr=J�r#lr§_Tj§�ê'!=e��ê
.,

ói:iA"mMf�Tõ!Di:·�DrFüiiiiêA-IPlanloes de Farmacias �

MES DE ABRIL
4 - 6.a-feira (dia santo)

/"

Farmácia Catarinense Rua Trajano
...

5 - sábado
_ (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano

6 - domingo Farmácia Noturna
/"

Rua Trajano

12 - sánado 'tarde) Farmácía Vit6'Üa Praça 15 de Novembro, 27
J3 - domingo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro, 27

19 - sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra
.

20 - domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

21
.......
- 6.a-feiTa (feriado) Farmácia Moderna Pua João Pinto /

2(; - sábado (tarde) R. 'Felipe ,Schmidt, 43Farmácia S. Antônio
Farmácia S. Antônio R. Felipe Schmidt, 43

27 - domingo

(J serviço noturno será efetuado' pelas farmácias �;;.nto Antônio Notur
na e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e' Praça 15 de
Novembro, 27. ' ..

O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,30 horas
.pela_ farmácia Vitória

\ ESTREITO

6.e 20 - domingos
.

Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1627
Rua 24 de Maio, 895

Farmácias no cxxro

13 e 27 - domingos Farmácia INDIANA
t) serviço noturno será efetuado pelas

DIANA.
. .

P. pr-sente tabela não poderá ser alterada seno prévia autorização dê,i(:'Depart-ime
'

D.

D. "I. P., Ja' I:

Rua Tiradentes, 9
Só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS

DO
_

,R Á PlD O rr SUL - B R A S I L E I R O rr

FZorianópoli&. - ltajai - Joinville - Curitiba
....

Agência: Rua Deodoro esquiM :',
Rua,Tenente Sílveira

(OMLAVANDO

Virgem Especialidade,
dá (ia. WETZEL INDUSTRIAL- Joinville - (MarCà Registrada)_

.

economiza-se lempo e dinheiro·
.s�6Ã� yIRci.�•••
Esp ECJAUDt'.DE

----�. -- ---_._---_.--,.----

SABÃO
/

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OMPR'OME'�D!(O" -OS JOGOS COM ITAJAI, A F.C:F. DECIDIU NÃOI PROM 9-YÉR A TEMPORADA DOS IRUBRO-NEGROS � OS\CARIO(AS
Em dias da semana pas- cento .e cinquenta .míl

'

çru,,- HAV'IAM- AC'E:1TO A CO'NTRA' PROPOISTA DA F ( F·. 100 M'IL POR PARTIDA" I c. F. promover tal tempera-

•

da -recebeu a, Federação zeiros livre- de despesas de ii" -

,

'

• • ••

, .' � I (Ia, devido. aos comprom.is,-
atarinense de Futebol 'um �stada e, transporte, cio as datas de 20 e 22 do" veio. Aceita o clube maís' .':". Osni Mello, encarregou- responsavers pelas seleções sos assumidos com a Liga
r-ec'in{ento da diretoria do. Achando que-as datas es-

/ corrente, oU' seja amanhã e ql1erid� do Brasil a contra- se de da-r a resposta o se- de Itajai e Florianópolis
t Itajaíense..

lube de Regatas Flamengo, tavam muito próximas o que -te�.ça-eil'i,'.' �úa 'â\reà'Hza- (lroposta do mentor efeceea- cretário da entidade, dr. para dois . jogos entre as nesta forma, por enquan-
o Rio para duas exibições �,\ão' pel,�itirià un,ia boa- .cão dos jogos, ÍiI�diante ao, mas depende a confirma Saul Ol iveira, que também mesmas, amanhã

-

e dia 27, to não teremos a nova tem-

o çonjunto do rubro-negro," pl.'opáganda dos 'jogos e airi- .vem mil cruzeiros por, par- �iío das datas, é o preparador da seleção pois já.,fl'e tinha 'a execução porada '-dos -rubro-negros,
m os convocados para os .da achando' elevada Ia. pro- tida.'

'
.

O cabograma do Ftamen- citadina.' cio Flam�ngo 'como prejudi- Não haverá jogo .amanhã no

é'inos'do scratch brasileí- .posta, o presidente- Osn i Respostaefavorável go deu entrada' na séde- da O dr. "Saul Oliveira, di- 'cada pela demora, da res-. estádio da rua .Boeaíuva,
, nos dias 13 e 15 últimos, MelLo .cabografou ao presi- A .resposta do clube 'r�-I Ti'. D. F. quinta-eira,,� tar- J,nte dos entendimentos que posta dos cariocas;- de"cidiu I

visto que o primeiro encon-

cdíante a importância de dente do Flamenge, propon- oro-negro .. demorou, mais de. Ausente da Capital o -:�e processaram entre os cabograéar aos mentone.; da· tr.o entre Florianópolis e
.

'... "'O«llliS-O, agremiação da Gavea dizen Itajaí será efetuado nesta
de da- impOssibíÚdad� da F.I última cjdade� ..

,'

.

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

VAI·, (OME'ÇAR O "DUELO"
PJLAS POSiÇÕES

E' do cronista Helio G. aproveitados. Quatro otimos
Curti, da equipe da "A Ga- valores e q,ue irão disputar
zeta Esportiva", de São com "unhas e dentes" um

Paulo em, Poços de Caldas, à lugar na:'·seleção. Quer· nos
r-arecer que, Zito e Roberto,
pela -

expertencia que pos�

suem, deverão ser aprovei':'
tados, Mas Díno pela sua

ca tegoría, está credenciado
também:
Como médios, l!êcuados,.

quatro, são os' 'cand'idatos,
s-endo que, daí dois sobra
rão. Formiga, Jadír, Orlan- ,_

do e Zozinho irão a campo

para tentar as suas perma-

FUTEIDL·TENI5

�I ,I] I:_ 5
�

��--��----------�����

� ·ATL-ET"SHII·RE"

E a Temporda -do IDterDacioDal�-
': E�lamosna segunda quinzena do mês Je sôbre o assunto nada· se fala ·,m Pôrl� A'egre - Que,

é que 'há,c(eceu ! -

'

:,

.

c rônica. abaixo:

"Inicia-se amanhã a fase

aguda do tr:einaniento do
"

. '1

selecionadrr nacional, com a

real ização do primeiro exer

cicio coletivo, que terá por

local o campo da' Caldense.
Vicente Feola irá colocar
cm campo, dois quadros so

brando ainda'mais onze ele

mentes que revezarão com

:'8 titulares durante o perio-

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

1. o turno,
- vencedor' :dQ _2.0 _d� uma riJ.an�ira de estimu-
'� .

turno e inais 4 c()ncorrentes ,la-r a elevação do pll,drão
que melhores clas.sificações ,-técnicÓ e melho-res cond�
...obtiverem ness�s dojs p'fi- ções financeiras, e dispos

iros turnos; -tos até a obter uma regula-
3.a -' 1 turno de classi- mentação dos, níveis sala-

escolha do,s 6 dais dos jogadores.

"empresár ío" Ceceu I disputar três jogos em San- cena do mês e nada se sabe· gauchos .em nosso Estado. :c'igir-\he uma "pergunta :

ornes, há semanss asrás ta Catarina, o poteqtíssimo 'em Porto Alegre sôbre tal' O Ceceu não mais nos pro-
I
Que. é que há, Ceceou ?

eu-nos uma notícia que esquadrão do Internacional, temporada dos colorados j curou o.que_nós força adi-I.,,· r1.0 do treino. n encias no quadro'. Se For-
d ti f

. " �"d tit I
.

, /,
� O "duelo" das posições' miga. estf'ivesse na melhor'-ncheu e sa IS ação e con- o maior papa0'. e 1 u os

Um- p'oueo so"-bl'ie a "C-oupe Jules R'llm-e't-"
- -

,r J' se tornar acirrado POI'S" f d
.

!>ntamento os aficionados "0 ut1bol .do vi1nho RiD -

I' l ,

.

'.
'«.', r.:e sua orma, po ena con-

Ío fu_tebol catartnense : viria Grande do Sul. .todos Os jogadores estão' quistar o posto. Mas, oEscreveu: em van'tajos-o.. Mas, o assunto já está
t d·· n I E t da quin bem e com. muita disposição zrande I "nivô" palmeirense-� a segun a

.

qUInze _a,
_

"

s amos na segun ' 1 Réginis Proc'hmann, Ve,rdade seja dita, doa a mais d:o qu�e batido. Disse- "
'-
P'

.

,/
'

. J-- '. elc> conseguir um lugar na está em,fase de recuperação.

DUlS PÃRTiDAS-OO AMERJeA-DO:.RI,O-: doR!::�i�m qtl�:n:f�Oat:�·:'·,��,:� p�:ecl� :o�r:c:ro�:::: :a::a:: ��;: :: �:�ei�a:; ddegação-qlle seguirá para Daí. .. 'Zozimo, talvez, seja
8. Sueci.a.

.
o sacrificad-o, ocupando o

.

EM SAN'TA CAIARI'N'A·..." 'veio, convocação -dos. joga-, E,fetuado, desde 1954, até nlai� que se grite, ges!icule, QUATRO GOLEIROS'.
. .'

"

,dores, discussões; entrevis-' hoj'e,' côrii relaç,ão a' dis.�:h se diga ou braveja, tudo _

outro lugar o medio Jadir,_
'\ Para o arco, temos na,da c,uja forma' é esplendida no

I·pos dois comp,romissos no tas' em choque, 'viagens de p:ina. O -que é de pasmài.�, conÚúuará n� mesma. Os ..

,- menos do que quatro guar- momento.' Finallmente, ,01'-Anuncia-se no 'Rio que a l.Rio Grande d,o Sul. Qu�m experiência, ·enfim uma sé- em se considerando o ,espe- erros de sempre,' o Btas,il. .
--

,
, dlões, :todos eles credencia- i:'\ndo ainda está sob cutda-r.

..quipe, go América fa.Tá do_is I' serão os �dv.ersários 'do
_

'i:ié- ae fatos, circund'ant-ei:) do- �á�ul0 dado ,pelos jogadores desClassif.icado,. uns atiran-
'� dos;- Gilmar, Ernani_, Cas- cos medicQs. ATACANTESJogos em nosso_lEstado, a- i quadro de Leollldas·, ? esporte, caractérizaram es- nacionais,' em. gram�dos do a culpa sôbre os oütros, - ",",-';- 'Z'

. ", '",-
,"

"- -"�. �', �,-' tnh��e,..�rnan�!.. c}.iijo 1:l��e- P;ira
.

a êxtrema direitã,. I
-

,ta última chamada dos.va- helvéticos. Ainda -h:Qj.e, a' não"- -rálffi'n:do -e: fóg1c9;"":'às' �,

SERA' UtSM'O EM DOIS -TURNOS O .' "
, ". nos 'pal'ecer, à primeira vis:' figuram Garrincha e Joel.

,I'U;;.
I.

.' .', ,lores a defender o Brasil, iniprensa' do, .VeI'ho',Con1ri- clássicas- - choramil1gações. _
.

,

,', . , \ ta, que' Gilmar terá o seu ? titular, já se sabe de
,

_
,C'A.M"P,EONA.TO CARIOCA

�o próximo campeonato de nente, não tendo mais por Por tlm, "queÍn' pag.àrá o pa- 'd A I,
- posto garantI o. 'uta ma- anie-mão: será mesmo Gar-futeb01. eride a.tacar o BrasH, ,ao to da' má figura, será o '

'

/-ior, será travada entre Cas- -rincha, que oi a figura de.Rio 1,8 '(V. A.) - Os primeiros có-Iocados, que di"s O que realmenté chama me.smo tempo que não se �niz. (Querem apostar?). .
, t�Nio e Erna.ni, cujo dese-: maior d-estaque no time bo-

,

membros da Assembléia Ge- "utariam o campeonato em ,.r atenção, de modo gritante, fnxerga, comenta ruido'sa-' Enqua,nto isso, embora não -

,. ,:ho poderá ser empolgante.
ral da FMF estiveram reu- _� turnos e os 6 clubes res- é o fato da indiscipHná' ter- mente o caso. Os árbitros 'a apI'oveite nunca, o fti'tebol

Alberto
'

(:arlos vai fazer
nidos; a fim de examinar a "antes um campeonato pa- �e reac:endido, no futebol de lá, já,. pisam o gramado brasileiro re'ceberá mais � d'f' '1' t tI iorça,- mas 1 l�I men e e- berto Gomes Ped1·oza". Co-
l)Ossibilidade de ser idota- raleIo, como preliminaI;'es, n adonal, a semelhança de com uma certa prevenção úma, lição. . . I '

"h "t t' i'a c ance en re a ca e- mo só füram convocatlos
tom participação p,ercentual_ L',m "momo", durante o car- em rela,ção

.

aos craques --"--

goria tecnica dos demais. dois para essa pOSlçao énaval; o torneio "Roberto ,ml-americ'anos, embora se
OS ZAGUEIROS ., '

, ce�to que Joel tarnbem irá.Gomes Pedroza", que o diga. tenha qUe reconhecer a sua

,Fundada a LfFE . Pt· t
'

,

ara a ,zaga, emos am- .Na meia direita, temos
Livamente; Estabeleceu o seu l'einado, maior m.a.nha, ,do que, a de

:lém varios, todos dentro de Pelé, Dida e A"Imir, três jo-4.)1 - Três turno:s, dispu", ° que não ,deixa de ser .la-_ :'Ieus colêgas da Europa. Por um grupo de servido
/'

" -

11m certo equilíbrio �ecni- Vti1s jogadores que irão lu-
�a:n'ú) o título os vencedb-, mentável, o tanto quanfo' �Ademais' conside:t:.e-se que, res públi'cos do E:stado, fun- ,n,O. Uns pos'suem maI's clas-

' .'

, '

tal' com todas as suas or-
co sistema vigorante, 'resol- res de cada úm dos três tul"- g-ritante.

_

OE: mesmos juizes são euro- .1ou-,se, reçentemente, a Li-
"e, O-UtI'OS sa�o maI's VI'gOl'O-. " /" ças para galgar ao posto de

"eram os cluo'es iniciar o nos; Parecem não avaliar- o peus, e, 'possIvelmente que- ,ga Ésportiva dos Funciona-
�'S. Na late'I'al dI'r'eJ'ta' apa-, I - v

. titular. Cremós que Pelé jáestudp das diversas órmu- ,5.a -' Três turnos, dis- :oe, u,
significado -denho do

l-l'erãO
veT- a hegemonia do, rios'

.

Estaduais (LE.FE), (('cem: Dj'alma Santos, De e'stá in c-1ui-do. Pà'ra a reser-
'jas ma'rcando uma réunião rutando Os dois primeiros futebol a fim de que se futebol mundial, em seu! eUJ'a inalidade é promover a, ' Sordi e Cacá. Está ná "ca- va, Dida e Almir dispufa-
rara o dia 28 d.o corrente, 0S 12 clubes e o tere.eiro os 'rrbcesse seu bom andamen- ContÍJ}ente. Os nossos joga-. j')rática de esportes e�tre os' ra." gúe ,os dois primeiros !'ão o posto. Para nós AI�
ii", 21 horas, na sede do 6 melhores classificados, em :0, os dirigentes ·e, clubes ,. dores deveriam ser prepa- funcionarios das reparti- -.,eI'a-o O" qt1e cont'l'ntlal'a-o os...'

� mil' é o mais- credenciado.Fluminense, a fim de dar turn0 e -returno; nas preli- brasileiros. E' uma aber-' l'fldos para' atuarem de m,0- p."ões subord.inad'as 'ao go- . -

' .

,

Lremainen.tos .

e disputarão No comando' da ofensivatforma às diversas idéias e minares os 6 restantes, tam- n.ção não há dúvida, a mar- do tal a n,ão provocar cenas, vêrno do Estado. .

d t't 1 C
" -

:,1 pOSIção e J u ar. aca e Mazzola, Vavá e Gino são
homologar a que melhoT bem disputando um troféu cal' como ferro em bi'asa, r.ois, isto só lhes preju,dica, A diretoria da LEFE es- I'.. ."

I
.Jm bom elemento, mas ain- os

-

indicados. Dois, Os ,ptl-
c. <i)nvenha aos interesses dos e um título, com renda� per- nma discrep,ância lamenta-I' e ao nome das suas camisas, tâ assim constituida:
f� '.la muito �'verde" para che- 'fY•.eiros, com classe e val.en-Jupes. .

. centuais; J,)!,']íssima em tôrno do atuall PO c.onceito, !ntern._aciona.l,. ,'Preside.nte - .dr. Ivens .-
t

- -,

_

Rar a conqUls a�' o posto tia. O ultimo discreto tec� <, �Na alta do presidente e 6.a - (Proposta do Bon- tJ abalho
. çebedense, e a Se bem que nao seja POSSI- Lms; VIce-PreSIdente -

,eI_l'ante de' DJ"alma S·�ntos e'
' -- ,',

,... nieamente, mas possuindo,·do vice-presidente da FMF, sucesso) - campeonato
....
em merecer um�fim imediato, vel ganhar um jogo pór W�Ite,r ,Moritz, 1.0 Sec're- a'é De SOI'dI·.o um espifíto de luta inco-

]:50 poderià a as'sembléia 2 turnos cl.ássicos, com elimi por se constituir num mal boas maneii'as, se o júiz do tario -_ Hélio Bittencourt, N
�.

t Ia zaga cen ,l{a. apare-
tomar q�alquer deliberação, M'�ção do último colocado basico; se bem que as fa- mesmo não o quise-r. Mas, 2.0 SeCl'etaTio - Walde- cem Be-lini e M�uro, indi-s-
pelo qUe'foi transerido para (de(le�so). lhas costumeiras novamente mesmo neutro que seja o mar Barbosa, 1.0 tesoureiro, '�utivelmente os melh�res rlade de condições com. os
o dià 29: o exame e apr�va- Foram, aí-nda apresenta:- aconteceram, leve-se em arbitro, com brigas similes - Sad-i SiIya, 2.0 tesourei·ro lIE:sta posição. Tanto um
t'i10 da tabela'" do. 2.0 túrno .' <,as propostas IpaTa a dispu- conta o estado. em qUe se- 'às dos prélios,lCorinthians -- André Vilain, Orador - como out�'o possuem -c,reden-'
(lO Campeonato carioca do. ta do campeonato em 2 tur.. �-lcha a organjzação futebo- x Flamengo. Corinthian-s x: Antônio de Pádua Pereira, dais. pa:ra._ �'hegar !lO 'post'o
h110 em ,curso.. :-lOS, e, em seguida, uma lística d'a CBD, e dentro América São Paulo, XI SaIl- DiretOr de esportes - To- dE: titulai'.,

. ,:.Moacir'; '·sã<,>. os' avantes en,;CAMP1:0NATO EM 3 competição do tipo da "Char ãêste prisma' não se pode- tos, Bot'afogo-x'Vasc.o, ',,:,ão 'tio Ferreira Conselho Fis- N 1 t· I d' , ,
.

, :e", a a era esquer a, sur- c[,rregados' de éxecutar o:TURNOS ·les Miller", erltre Os. 4 me- _!-ia deixar de l0;tvar... a�mes- iremos além das oitavas de cal - Jo.sé Carlos Carneiro" gero Nilton Santos, Orepo.e trabalho de lig:ação, Didi
_As fórmlil-as apresentadas • !hores classificados; !sU- ma, pelos esforços ell!p.reell�, finais, podém crer, pois:fu- 1\1ilton Pais de Faria René Alt' Q d

'.

\
'. alr.· uase que esneces-: Rllrge como o candidato ao'

par_a 6 .cam.ne_on."ato em 3 pressão do campeonato' de- ,(lidos em outros setores que' teho-l desde qUe seja um es- Machado e Edú 'Pais de Li- . .

'" sana serIa a convocação :do posto de titula'r, isso não há
turnos· foram as seguinies: .r;spirantes: disputa do cam-I não seja o disciplinar, para port,e não é uma guerra, e,. ma. d" d' FI' Ome 10 . 0_ ummense.' duvida. Moacir, em que pe-La -:Mesma regulamen,-, 'peo!lato de juvenis ora do que o Brasil desta feita, se pata o seu bom andamento Domingo Pas-sad0 efetuou t'

.., r
.

.
.

'

,.
' ·]'los O mésmo vaI 'ser--dispu" �e a

..

,

sua
..m,ocid.ade; a!ndataç.ão já adotada no� aIJos' j)eriod9'" db c.ertame de pro- apresente de maneira con-' deve-se -óbedecer' as regras q LEFE o torneio <'initium", tdo enbre ,Nilt6n Santos e HssÍiq..: ,poderá ill!�lant�r pde 1954 _e 1955; fissio�àis, fsto é:-de março \'incente. Porém, no campo formuladas pela "In-terna- do Campeonato dos Funcio:' O"

"

< '

,

\ ,reço. prImeIrO com mais seu, poderoso' contendor.2.a - ·Terc,eI·I'O tu"no",', dI;'I>- 't, maio. da obediê,ncia as regraS- ,do tional Board", orgão com- l:.,'oi:i'os· P_ublicos, cUJ'a deci- I O
.

t'
..

'-' ,
•

- , c aSi?e. ou XO, maIs rbvem, N t -

d
"

Cl.:.utado com o venc'edor d'o Estão' OS cl,ubes estudan- es_po�te, lião houv� '-qu:ase pe.ten,..te. Não -será difícÜ pa,- são deverá
/

. a ex l'ema·esquer a',' a-.
. , - "

'.. ser' con�ecida }rá, éolQÇú em ação a sua nh-o�ejrQ e Pepe sã,o os mais"nada ue pos-itívo,. Atente-se.: ra uIll'-juiz_ eu·rópeu, expul--:-. JIOJe, com a péleJ'a entl;.e os 't'-l"d" d
.

l'�d'
.

,

. -';1 a I, a e, 'a Ia a a: tecnicá 'ná' d'i" 'd 'd _.

t
'

para o fato de qu-e se aban- sú tôda uma esquadra
..

sul-:- finalistas que são Imprensa . �','.
I t

J I,ci't O's;, 'evel1,' ('l. �_ r�f
-que re.a men e possui. .D_ara' a �isputa !ia PQsiçã�,'Lficial e lf. iscalização da MEDIOS

'. '

D llQn�eiro Zagal0.
-

Fazenda. A intermediaria, terá co-
'

�is. aI.• em s�l!tesé, o' <rue-FelicÍtamos os paredros d' 1
. o.:

mó me lOS vo antes: Zito, sera õ "duelo" pelas .posi-da entidade . .adma, deseJ'an- J) I" D' R b
'

. a-mpo mI, mo e o erto. eÔes, �ujo início está mar- '_
L!o-lhes promissor uturo. Diicil apontar os que sera"'o

.' ..
cada para amanhã'.'.

tafoguense, pe,lo menos até

a metade do Torneio ":&0-

Verificada a impossihili
uad,e legal de modificação

nas -rendas, em caixa única,
vara ser distribuida equita-

da, ainda no cor·rente ano,

a. fórmula de disputa do

Campeonato Carioc'a em 3

turnos.

mum. Vai' -disputar, assim,
a posição, com c,erta igual-

demais. Quem vai ".sobrar",
não se s-àbe.
-

N/a ll1leia - canhota� ·P}idfi,.,:-

don,.ado, o-,s<:tor "discipl�a"; americana de c'iün-po, se es

mudará para :fator negati- ta resolver brigai, dentro

normalmente

do mesmo', a· ex_émp-lo-
_

das

equipes paulistas e:'ca-riocas,
no torneio Ria - São Paulo.

vo à Seleção, o que não odei-
e

xa de ser ca.lamitosQ, visio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COQstrução __
do Pôrto de Florianópolis'

IV Conferência -Naci,onal de Jornalistas
.

; ,

�HEGJM BIIJE J E�TJ. �lrmt� I� ��8�DENnOIE� DI IMro�TlN TE �oN�tnK
1.0 á organização dos traba-,' da Confeitaria "Chiquinho", \ apôio

dos governos Federal,
lhos do �on,gresso. '� fim de serem tratados ím- Estadual e. Muni.cipal, pára
Amanha, as 15 horas, pre- portantes assuntos pertinen- maior brllhantll�.mo desse

sentes esses jornalistas, reu- j tes ao Congresso, que além importante' certame, que
nír-se-ão todos membros da I de congregar , para mais de marcará nova fase de prodiretoria do Sindicato dos cento e cincoentas jornalis:, : veitosas iniciativa� no am
Jornalistas de Santa Catari- '\ tas do país, ainda contará bito �a vida do Jornalismo
na, em sua sede, no Edificio' com a .decídída �ooperaçao é catarmense. .

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

, SUCESSÁ-O CATARINENSE '.--

�l�t,lMI�: "EtEI�ÃIJ II ME�lU 1��BMBtEIl NãO �IGNlfl�i i�OI�O DI rT8 .��M '�IN"
.

tado, assim se manifestou o nador F. Ganotti (PSD). ierenâum. da convenção Es- ,-:: R�aflrmo que a �om�o-"

Senador Saulo, Ramo$ em - Pelo mesmo protocolo a tadual, ? nome do: senador siçao .da Mesa d� Leg.l�l�t�vo '

entrevista ao' Jorrial Ultima Aliança Social-Tt:abalhist.a Traba.lhl�ta _ Carlos, Gomes C,aAta,pnens�" nao slgmflc/a
neira do Rio de Janeiro: deverá votar, no próximo de Olíveíra, que, pelo s�u acordo POlItICO. entre o ��B
"A propósito dos últimos pleito, no candidato do 'PTB p.assa�o e .1�ald8;de part�da- e a �DN; fOI composrçao

acontecimentos, políticos de ao senado.. I, na e ídeológíca, e o candída- �eramente eventual, espec�-
"eu Estado o Senador cata- to natural do PTB ao Senado rícamente para resolver a

;inense S�ulo Ramos pres- _ Vários Diretórios Tra- da. RepÚblica, quaisquer q�e eleição. da atuãl Mesa. _

tou à imprensa, as seguinte balhístas Municipais já in- sejam .as C�.mpo3içoes polí- con��Ul o Senador Saulo R�-
declarações: dícaram à reeleição, ad re- t�cas vmdollras. _

mos.

irii��t.4!� Irreea,do,u:,�se, �I'mais e, gas ...

na, entreo PTB e UDN, rea- ,

lizada no dia 1.0 do corren-

t·
,

I
"

'

'19'57�eãoéd�e;:::ft�ea�ve;����� ou�se menos':,"�,em"pleito de 3 de outubro.
_ Acôrdo político do PTB RIO, 1S (VA) � Foi UlU" Tudo ísso., porém, mes- de suas' contas correspon-de Santa Catarina só existe trabalho Longo o relatório mo que se lhe acresçam as dentes ao, exercício deum, firmado'para os pleitos ..l. Ministro Edgard de Ar- ressalvas que' pusemos a 1957, pelo que, nesse sende 1954, 1955 e 1958, me- uo

diante protocolo referendado ruda apresentando ao Trí- vários aspectos:da gestão tido é que v-otamos, com a

Acêrca do momentoso ca- pelas Convenções (PTB e bunal de Contas do Distrito financeiro-patrimonial do, consciência pacificada pe
so da sucessão em nosso Es- PSD). Por êsse protocolo, a Federal, no qual apreciou Exmo. Sr. Preféitc, Embai- los esforços com que tudo

DIA ,DO' INOIO
Aliança Social-Trabalhista

e se manifestou sôbre as xador Negrão de Lima, não perlustramosyo perquiri-foi vitoriosa, com a eleição d tã d se erguerá em óbice in- mos, DO afã
'

de servir' a'dos Senadores' Nereu Ramos contas e ges ao o pre- •

e Saulo Ramos, em .1954, não feito Negrão de Lima. O transponível à aprovação causa pública".
- HOJE.;. tendo entretanto logrado voto do relator,' aprovado.

� eleger o candídatoalíancísta por todo o plenário, comRIO, 18 (V. A.) _ O "PI'a Go
A -

"'t d I Sno verno e" a ua � e-
exceção dQI ministro Ivando Indío" será comemorado

Co
'.

dicom 11 inauguração de uma P ri d I d Lins, ocupou cêrca de 90, .RI?, 18 (VA) - A - cionistas ispõem-se a co-

exposição sôbre "Indios das O a ' e en ra a páginas datilografadas. Exa rru�s�o P�lament&' de �- operar, segundo se depre-
Florestas Tropicais" no Mu- , minou lOS diversos aspectos quérrto sobre processo elei- endia ontem das declara-
seu do Inctio.e a r�alização, ,para Ch,ina· Macau .da administração m1,.mici-1 !oral instaI.a-se no dia 28, ç@esdeváriosdêles.em todos ,os ginasios, de ' ,.

paI, explicando tudo ,quanto. as 15 horas, segundo acer-, Q líder da UDN, sr.composições sôbre o tema MACAU,'18 (U. P.) _ Esta
se relacionava com a recei- taram ontem os seus mem- Afonso Arin'Os, tem reco-'do indlgena, devendo as província teve um anq nor- -

d d
.

dmelhores concorrer ao con-I mal em 1957. Não se deram ta e a <Íespêsa. Falou quase bros.. '.
men a o a partIpiéaçã�o

.

o

c�rso, cujos vencedores se- quaisquer acontecimentos', três horas seguidas, assim O sr. Leite Neto, cont�- partido, no noV'ol órgão,
�'ao conhecidos no dia 15 de c:specialmente significativos, concluindo: nua em contato com pro- -a,pesar das tendência$ con-JunhQ. sob o ponto de vista político "Na espécie, sem emb8!- ceres �a Opclsição.paraof��' tariâs apu�;adas ,na últ'imaO aluno primeiro c�loca�o ou econômico, nessa pequena d e er UDN Ice preSl reunião'do diretório nado-�10 co�cu�so de redaçoes so- província portuguêsa que, go aiS apr�nsões para as r c

.

a ,_a v -I,
,-

ore o ll1dIO, ganha!'á do D�- pode considerar-se uma, das finanças municipais, sob dencla do orgao e para es- nal. A seú, ver, a, retirada
partamento de Educaçao portas do continente chi- cujo clima som�io foi dis- tudar a proposta de des- da UDN seda desastrosa e
Complementar da Prefeitu- nês cut.ido e- sancionado o pro-- dob�amento das -funções de determinaria qúe o órgão'ra uma passagem para ir O comérci� de Macau coo- jéto de 'Qrçª-lllento para relator.

�
de" inqúéritJa' fundonasse \

ver, p�ssoalmen�e,. os indios �idera o ano ,de 1957 o inicio tomando como ponto debrasileIrOS, re�uzIdos nos de uma hora de' prosperida- 1957, convertido na Lei n.

P?stos do SerVIço de Prote- de. Isso trouxe à província a 883, de 6 de- dezembro de TRANQUILIZADOR .

partida dos seus trlabalhos -

çao aos Indios.
esperança de podér recon- ,1956) a verdade é que o A atuaçã.o do futuro Pre- os Est1ados onde Os gover-

GUANA-BA-R-A--:. pôr-se do golpe econômico exercício financeiro trans- sidenté dá Comissão está nadares sã.o udenistaE. Es-
que representou o embargo, 't sendo 'considerada Gomo se Arg.umento está calandoeshl.belecido pelas Na"'ões correu, com supe;ravl na

.-

ti
Y, receita orçadá e muito me- tI'lall1quilizadora! e os OpolSl- junto aos reheldes da UDN.

goveA.'r'n'o' colegiado,
Unidas aos ar' gos a expor-

II tar para a China continen-' nos dispêndio' na despesa
tal. fixada. Os efeitos financei-
As notícias agui Chegadas ros e patrimoniais pTlo,vede que o Goyêrno encara os nient.es do exercício já fomeios e' a forma de trans

formar Macau numa estân- ram por nós acima exami
cia de turismo foram recebi- nados,e.registrad.
d�s com otimismo pelo co- Pelas razões tambem ex":
mércio local 'que cop,sidera o postas, muito não confia-
ano de 1958 feliz ponto de I..l- '

partida para considerável
mos no sa tw ()Lrçamentá-

melhoria' econômica da pro- 'rio que se diz resultante da
v.íncia. execução do, Orçamento.

Conforme já foi ampla- Hoje, pelo' avião da Cru-
mente anunciado, alVa Con- zeíro do Sul, chegarão os

ferência Nacional de Jorna- jornalistas J. Costa Pinto 'e

listas, de acôrdo com o que Aristeu Achylles, da Fede
foi definitivamente. assen- i ração Nacional dps ,Jornalis
tado em Cldianta, realíaar-se- -tas do Brasil para entendi
á nesta ,Cl!;pitP:I, dias 1 a 10 mentes dirétos com os Ior
de setembro dêste ano. nalistas catarinenses quan-

2Enlâte 'DELA,IIY, -, 'VILELA,-
.

. �.' �... ..
,- � ,

Realiz��se hoje na, residência dos pais' da noiva, ,à:
rua Crispim Mira -75, às '17 horas, civil e religiosatnente, o

:
enlace matrimonial· da gentil senhorita Julieta Branco;
Delaity, dileta filha' do. sr. major Romeu Delãity, oficial

.

"'da reserva da Polícia Militar e de sua exma. espôsa, d.

Martinha Branco Delaity, com o nosso benquisto conter
râneo sr. Narbal Vilela Filho, contador, servindo na Con-'
tádorla Geral do Estado, e' rüno, do nosso estimado con

terrâneo, sr. Narbal Vilela e de sua exma; sra. d. Rosalina
Vieira Vilela.

O 'ato civil será testemunhado por parte da noiva,
pelo sr. Evaldo Michel' e sra.: no religioso pelo sr. cesar >

Corrêa e sra. Testemunharão por parte do noivo, no ci

vil, o sr. dr. José B�ião e sra.; e no religioso, o sr. Harol-
do Vilela .. -e sra.

, �
-§;>

"O E,stado"- cumprimentando os distintos, noivos, al
meja-lhes crescentes relícídadeé, extensivas .a seus ,extre-
mosos geríítores.

,

, M E N E 6 H IE.T T I 'faz greve da fome
em São Pê'ulo

'. mêses, caso durar até lã".
S. PAULO, '18' (VA) -

Gino Hamleto Mehéghetti,'
atual ocupante dar cela de
numero seis da Casa: de De
tenção, faz a greve

-

da fo
me, II que se entregou desde
la tarde de ontem, quando BEM HUMORADO
foi in.tei:r.�do," -�través do Apesar'de tudo, não per-.
notícíárío veiculado, de qus deu o bom (humor. Embora
seria indiciado em preces- acabrunhado e sem muita
so de expulsão do te:r;ritó-- vontade de falar, de mons

rio nacíenal. O jejum' de trou, no ligeiro contato que
Meneghetti, contudo, não manteve com a nossa re

apresenta nenhuma atitude portagem, que não perdeu
deliberada, ,ou ostensiva a serenidade, tanto assim
contra -a décis.ão adotada qu.e, de certa feit� dlsse:
pelas autoridades- judiciá- "Justamente agor!!,
!fias de nesso 'país, pois o que ,estou com d passaporte
famo!SO delfuquente' respei- p:!Ql1to para o outro'mundo
ta '(), pronunciamento, in�- é que estou ameaçado de,
gro dl()�ut()res da sentença expulsão. A m,orte vem aí,
"que lhe pesa sôbre a caQe- pois caminho para, os oiten
ça. E' que, chocado com a ta, gesto, cOmo se, ,quisess�
notícia, não tem apetite e fazer um cálculo)", que,
não faz questão de, ingerir 'atingirei dentro tie q�atro

alimentos." Daí a" virtual
greve de fome a que está
entregue há mais de ,24
horas.

'

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

Clube Cultural e Recreativo ,1,.0 de
, ,Maio
CONVITE

Hoje, a partir - das- 22 horas, terá lugar nos amplos
salões do ,Clube Cultural e Recreativo 1° cJ,e Maio, (Bar
reiros), animádi�ima soirée, que será abrllhàntada por
famoso conjunto' de nossa Capital.' Para tanto, estão con

vidados todos seus sócios e exmas. faniíiias.
• A DIRETORIA

,C A f E' 'f M M,A:R'Ç,'O

RIO, 18 (V. A.) _ O pro
fessor Bartlett James, antigo
1.0 secretário da C,âmara de
Vere.adores, propôs, em en

trevista aos jornais, que com
a transferência' da capital
federal par-a Brasília, seja

A exIstência de café, em Financiamento entregou a formado com o atual Distri-
,

'to Federal o Estado dê nua ...31 de marçO dêste ,an'O, in-. diversas firmaiS, oomo inde-
ilabal.-I\, que, seria governadoclusive nos portos '�a-, niz�ção d(>.s danos c��sados por um êolegiado., � �sclaré

zéns reg�ladQres e·em ú-ân-
'

pelas enchentes verIf.Icadas �eu em sua -proposta:, "

,

sito, era de 12.960.000 sa- em Santos (safra 1.956-57), "O poder executivo da ci
caso nà mesma data de 1957 sendo 16.000 de café de sa- da�e, fede.r�� da Guanaba�a,'. A ." '

,

"

serIa ex�rcIdo. ,por upt cole-a e�enCIa era de 5.874.000 ,fraiS velhas, 20.050.000 da
gio de ;cinco". ;IÍl�mbros, re-

em Igual data de 1956 e1;'a, san:a e� cu.rso e 1.�00 de preseatando os çinc�, partide 10.3�09 de sacas. I cafes revertIdos aos mer<!'a- dos .políticos ,9ue obtivessem a

Segundo 'Os da'lios <1,0. Ins- . dos.
"

,

InalOr v��a,çao gl?bal.para a

rftuto :Brasileiro do Café

l-
'. A.ssemp�eIa .L�g1:Slatlva. OsI

,. . _., "

unco ' primeIros colocadosera a. segumte � poslçao es- � cons';l�o no
.
mesmo

n,essas eleições in,tllgrariam o
tatístlca dlQl caft: em 31

..�e �Modo (Julho a ,mal'ÇOl) COlégio, ,el,ege,!ldo_-ês.te, entre
março último: saldo ven!I- fOl de W.786.000 SQ,Cas, seus membros e todos os

caidl() em 30 !le ,junh.o ,.....,' sendo 10.159.000 para ex- ,t'.Oos, o ,,!?'overnadQr. Com;-
3 673 000 s à c as' s e ndo portaçãO ao e x t e r i o r, pl�ta�ia esse. arcabou?o a

. .

.
"

'
,

."
",

d cnaçao de sub-prefeIturas60.000 á bbe�ar e 3.613.000, 255.000 ao co,merCIo '. � �a.- administrativas para a des-
em estdque dispãnível, nos ,botagem, 55.000' destinadas centralÍza9ão da máquina
portos. ,ao conSUmo no interior e burocrática, com .va�tagens
O café registrado de ju-' ,industrialização, '312.000 evidentes par� as zonas !l1e-,

,lho a março montâV'a Ia para rer consumo nQs port� ���" desenvolVIdas da cIda-

23.746.000 sacas, Onc1u�n4o e 5.000 sacas de café reti-
A verdade é que até agóra

os cafés que a Comissão de radas dos mercados. : nenhump, providênCia ofi-

CAlDAS .,DA IMPERA,,iRlll.� ,

���lieror cFee��i��tiuge:;�a��
. para enquadrar o Rio de J'a-

COMERCIO 'E' I"DUSTRIA s. A. �!!�u�e���â d�r�a;aa c��a�
transferência da Capital da
RepÚblica, o que está pre
vIsto para o ano de 1960, de
aeôrdo 'com a lei do Con
gress(j).

, ,

ASSEMl3LÉIA GERAL ORDINARIA.
Ficam comddados ,os srs. acionistas para a assembléia

geral ordinária a ,reáliza,r-se a ,29 do corrente, às 20 hrs.,
na séde social da emprêsa, à rua Jerônimo Coêlho, 3, loja
b, nest'a Capital com a seguinte

ORDEM DO DIA

1) _ 'Discussão e aprovação do relatório da dire�ria,'
do Balanço, contas, demonstrativo da Contas L'!1C?ro$ e

Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exerci-,' "

, "
'

,

cio de 1957; .' ",.,

2) _ Eieição' dos membros do Consêlho Fiscal, seus

suplentes e respectívQ, fémurier�.
' ,

Flor-ianópolis, ·18' de abril .�e ,1958-
,

NEY ROSÀ 'BRAs_IL' _ diretor�pres1d��
NELSON ROSA BRasIL ...:_ diretor-com.
NILÊU ASSIS MACHADO _ diretor-indo

I RIO, 18 (VA) � O'ministro da Viação
fêz encaminhar ao Presidente da Assembléia
Legislativa de Sta. Catarina as cópias dos ofí
cios pertinentes à construção do Pôrto de FIo,.
rianôpolis, obra que será iniciada brevemente
pelo Depto. .Nacional de Portos Rios e Canais.

'Nêsses documentos, aquele Departamen
to

�

presta todos os esclarecimentos relativos
ào novo pôrto de atracamento, que 'virá desa
fogar consideràvelmente o tráfego marítimo
do Estado sulino.

-

�
. '::-. _

...:........ .

. COMISSÃO: início dia 28

·.Ministério das Relações Exteriores
vai para BRASILlA'

,

RIO, 18 (VA) - Para 1 forçosc re�lizados' pelo mi
tratar do plano de transfe� nistro� Fernando Ramos de

'

rência do Ministério das I Alen{!aT e reiterou seu em

Relações Ext�f.Íiores para a' penho em que os trabalhos
Brasília, '01 m._i.p.istro José I prossigam co�,a intensida-'
Carlos de Macedo Soares ,de com que vem sendo rea-
reuniu ontefu. em seu gahi� ! lizados.

,

nete o Secretário Geral do I

�l�,:,��,:':i=:.�=I�r�A� r�u Nj··
?:;:;��:�:1��: I

el"NAti" 6 jn�
.

mentos dOI MRE. D U Au URU�O ministr'O Fernando Ra-

��;am��� X:;�n:� ·DltA. �',._I:I R,;I�,Atraçãó e, !epresentante do DII80 �uJtB
ltamarati na 'comissão in-:
terministerial que estuda a

tránsferência dos ministé
rios para Brasília, fez po'r�
menorizado" rel:atório das
trabalhos' naquela ccmis
são e no próprio Ministério
das Relações Extet;iores.
Após a le�tura de'seu re

latório; � ministi·,ó Fernan
do Ramos de Alencar soli
citou ao chanceler ' Maced�
Soares, autorização 'paTa as

providências r�lativas à

costituiçãro da'comi'SSão que
estudará especialmente a

transferência da secretaria
de Est'á:do das Relações Ex�
terildres e à designação ofi
cial do representante' do
Itamarati. junto à secreta
ria e�ecutiya :do grupo de
trabalhai instituído pelo de
creto 43.285 de 25 de feve
reiro último.
Encerrando .a reun'ião, o

ministro .Macedo Soares
louvou e agradeceu os es-

I'i"','

FILME DE DUAS, HORAS CUSTARA"
20 C. R U Z ,E I R OS

RIO, 18 (V. A.) _' A
COFAP concedeu, ontem,
preços especiais para filmes
de projeção 'superior a duas
horas, fixando' a seguinte
tabela para os próxÍmos lan-
çamentos:

'

nemas cujos preços atuais
não sejam superiores a ....

Cr$ 7, Cr$ 16,50. "Orgulho e

Paixão", na mesma ordem
Cr$ 20, ,Cr$ 17 e Cr$ 14.
"Oklahoma" - Cr$ 24, ....
Cr$ 19,50 e Cr$ 16. "Aquele
que deve morrer" _ Cr$ 20,
Cr$ 17 e Cr$ 14. "Meu Pecado
foi nascer" _ Cr$ 20, Cr$ 17
� Cr$ 14./

"Adeus às Armas" _ cine
mas lançadores, Cr$ 24; não
lançadores, ,Cr$ 19,50; e ci�

.
�

-

.

- ,,�

RIO, 18 (V. A.) _ Já se
encontra na 4.a Vara de Fa
zenda P�blica 'o pedido de
opção pela nacionalidade
brasileira de Anita Leocádia
Prestes, filha do sr. Luiz
Carlos Prestes, que nasceu
num campo de concentra
ção da Alemanbà de Hitler,
quando sua, mãe ali se en

contrava. Anita Leocádia fàz
esta· solicitação à . Justiça
quando acaba de completar a'
maioridade.

'

Falando a respeito, ,o prof.
Paulino Jacques, responsável
pela cadeira de Direito Cons
ticuciónal da Faculdade Na
cional de Direito, fêz-nos ás
seguintes declarações: '

, - "O pedido tem inteira
procedência. Em face do
�\rtigo 129, item II da Cons
tituição vigente, assiste ao
filho de brasileiro' nascido
no estrangeiro, não estando,
seu ,pai a serviço do Brasil,
optar pela -nacionalidade, ao

'completaI' a maioridade,
den troo do prazo de 4 anos.
E' preciso" todavia, que fi
que provada ' cabalmente a
sua residênoia no país".

E,xtlNGDIRAM, O'MANDATO DE
JUA'N LfCHIN

"
LA PAZ, 18 (U. P.) _ PQr' hreve prazo' a realização d�

decisão de trinta e três or- um congresso' extraordinário
ganizações lnineiras, foi de- dos trabalhado�es mineiros
clarado extinto o m'andato de todo p paIs. Por outro la
da Diretoria da Federação ào;- toi solicitado o congela
Sindical dos Mineiros, a cu- mento 'dos fundos bancá
ja frente se encoritrava Juan rios p�rtencentes à Federa
Lechin.

-

ção, ,tendo sido dado apoiO à
Nes.ta Capital houve on- política· econômica, do pre

tem assembléia dos traba- sidente Siles. -

lhadores mineiros, represen- DENUNCIADO
tantes de trinta e três orga- Por último, foi aprovado o

nizações sindieáis, tendo sl- :;eguinte voto: 'Fica denun
do fundado o Bloco 'Reorga- ciado perante os trabalha
nizador da Federação Sindi- dores do país e pera,n�e as
cal dos Trabalhadores Mi� organizações t sindicais que
neiros.

'

Juan Leçhin, e Mário Torres
INTROMISSAO estão fazendo desesperadOS

Todos os représentantes esforços parà arrastar o país
.. a.ssinaram a ata de funda.. à guerra civil, para. .que cor

ção. A resolução declara des- ra o sangue dos mineiros,
conhecer qualquer intromis.... obedecendo, nisso, às' dire
são dos membros dessa dire., trizes do' comunismo inter
toria, ten,do decidido nomai!! nacional;'.

.

'-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


