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Imediata· das ProvaI,
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Se .olharmcs, a evolução do ensino j�rídico.
_

no. país" sentiremos os inestimáveis serviços
que lhe prestaram, continuando a ]lrestá"lo.s
juízo. da mais alta côrte de Justiça dos Esta�'
do.s, da eapíta'l da. República, e, do país. No Rio

G�an�e: do. Sul, e: no. Paraná, por 'exe!m,pló,
prestigfosos centres universitário.s a nomea
ção vde Dese.rn,bargailores' pára a interinidade
-das cátedras de Direito. já assumiu fór-os de
tradição, Em Santa Catarina, no- quarto. de sé
culo da nessa' Faculdade, o. Tribunal de Jus
tiça entre outros, nos. �eu mestres, da cate
geria cultural., de Salvío Gonzaga, Tavares
So.brh1_�u, Edgar Pedreira, Heracllto -Carneiro.
rtibeiru e Urbano. Sales. Mais mo.dérnainente
,e-x9êicl1te Ilfo1'esMl'es, \!IflÔOS tam Cém do Tl'i�
J '\ll_a!.,. coóperam=com inteligênéia "«-' (f,edicnç'ãli�sJ Pll trirnôiiii) ,(fé, Cúltu ra,J�1l-ré�e)itad.9: l>e:

{"�:r���'�:''''''''''
.,,"

,

f nmUOTJi1CA \

rV'?'::":;'::;A
Cx, Pos�I, 2{}4' ')1

SUPLENTES
1.0) José Zanin ".".,.,,1.785-
2,�) Roberto. Tuffi Jlf'att8l""l.431,

---------�
Ia nossa Escola. lÍl óbvio. que, tanto. a o.rien-"
tacão traçada, pur iniciativa,minha, pela co-,missão. Examlnadoj-a de 1953, como a da Fa
cn ldade de São. Paulo, reconhecendo o. referido"
título. cem o. pressuposto

'

do. trato. cem a com- IIJII
plexidade do. prohlema jurídico. não. criaram"
situação. preferencial <!)guma, p�rma�ecendo. ,o.

IIJII

�esembargado.r:�an�idat.?, nI?' !iesenv�lvimento,(Ia tese e nas provas escrtta e didatica em ..
perfeita igualdade de co.ndições a o.utro.s'co.n-IIJII
eo.rrentes.

'

..
Permite-me ab�ir espaço, para me ,refe-'"

rir á figura. ilustre e cultísstma do Desembar- IIJII
gador Hercítío Medeiros. A Faculdade, infe-" '

lizmente, nunca' o. seduziu. Já se escusou, _ ..com imenso pesar para todos nós, que tanto. IIJII,
o. admiramos - a fazer parte de bancas de ..
concursos. Cata�ineD'se da melhor cêpa, ho- IIJII
mem que �abe querer imens� bem_ á sua ter-IIIII
ra, essa. atitude - que, a num nao cabe dis- IIJII
cutlr, mas, respeita.ndo-a, apeMs constatar e'lamentar - vem prívand« a turmas de baeha
r:éis aqui dfplo.mado.s do., cenvívío com inteU-'
gência realmente pri,vilegiada. Robusta eul- ..tura j�rídica. Aeentuada. formação. humanístl- IIJII
ca. 'F{xpo.sitor claro, persuasivo.; po.ssuido.r de"
frase elegante, bem cuidada! e espontânea _ IIJII
condições que o. teriam revelado, há muitos"
anos, grande mestre de Díreíto. ,- IIJII

,\ nessa

_

Faculda'de 'no ano. pr�ximo com'
a perspectiva de vária� cátedras vagas �i de-'pendesse de mim, haveria de co.nvence'l" a al- .. �
guns Qesembargadores e Juize a aceitarem a IIJII
interinidade de uma nomeação: É verdade que"
Desembargador, ou Juiz não são. BILL de sa- IIJII

, bedorf a, Mas, via de reg-ra, quando. o. magis-',trado. chega ao. Tribunal ou ao. juizado. da ca
pital, j� ahcerçou, pe'lo-�studo índices de uma

JII
cultura Que, se não.' especiali�adà abrange �'
em, Iinh_as gerais o panorama to.tai do. Direito.:.Dal, ao. campo de determinada especialização.
dista muito. pouco, Po.rque as vigas dá estru-'tura ,estão. bem fundadas. A particularização.
da .especialidade ,virá com o. estudo, com o en-.'tuslasmo pela câtedra, com o senso. da res
po.nsàbilidade assumida, para não desmerecer"
,to prestígio do. cargo. exereído. Quando. S& ..
ip.iciaram no magistério superio.r, outra não IIJII
era a formação. de SaTvio. Gonzaga e de Ta-"
vares Sobrinho, em Santa Catarina; de Mel- IIJII
chisedeck Cardoso e Saint-Pastous no. Rio.'Grande do Sul; de Clo.tário- Po.��llgal, Otávio
<!o. Amaral e Vieira, ,CavalcantI, no Paraná'"d� Ari Fra?co. na Faculdade de Direito. ,cr:.RIO �e Jnneíro: de Abel Magalhães, no Estado'do RIO; de Edmundo. Lins e Amilcar d Ct M· . .

e as-.ro, em 11I3S; ,de Flllnto. Bastos na Bahia
e, de Idehurqua Leal, no Ceará. Não entendo"�o..,. q�e as coisas,. em Santa Catari,na devamser d. fcrentes. SeI que êste co.ment". ..'. 'arlO pro.-vocara as mars desenco.ntradas críticas e mes-
�o, veladas, haverão de apontar entras inten-

, .Çoes, Em 19;'8- 'J1oré:IIl' fo - .
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SAO
ANIVE,RSARIOS
fazem· Anos H�je
:!.WaJlér Linhifes:

..",.. �,

, 'Í';anscorre hoje mais umadata

,Íllltal�éla do Sr. Walter Línhares,
Hi1t'�r da WALTRR'.LINHARES

PUBL'ICIDADE, firma" que gra
ça� ,80 esfôrço desse jovem em

preendedor, vem crescndo dia a

.

\
senhor jozrtalislla Hermes Car- à� 3,e 8 hor.as

.
' ,

Amadeo Nazzari _ Yvonne-neiro Soares,.gerente.•da Empre-:
:'hllc ..

GráfiC:;; Grajaú. Ltda., A ani- Sanson +-cem
I

've'rsariante que é' pesso� muito OS FILHOS DE NINGUÉM
- :_ SuperViaion _

'benqui�t:a em .noSSQS meios .so-
. "

d t Cens: até 14 uno_s
r ciajs. e re lígíosos, por seus o ea

_

.

de' �oração, desfruta' de' larga'

I;
.

amizade- que nesta data lhe pres- --".W •
1

••
-

.tarão a� merecidas horrien�ge'lls. J; :)'.�
Nós, daqui, enviamos à exma. sra.

.
'

" ,
-�

às 5 e 8 'horas
dona Lili de Souza Leão Carnei-

ro Soares, os nossos votos de' fe:"
licidades.

sr. Olímpio S.' Silva
tarlna, estão mais intimamente.

_ Professora Cleusa de Carvalho
ligados.

às 8 horas
- Sessão Popular

Van' Johnson-- Walter-

PydgeQn em

ESQUADRÃO HERóICO
_ Cens.: até 14 anos _

dia no conceito dos que direta ou

Joachim Fuchsberger
Vi ta em

AS FAÇANHAS DO CABO ASCH,
.sra. Corína Cordeiro

..indiretamente estão em contato'
_ 'sr. Roberto Oliveira Filho

Cens., até 18 anos _

com agência pioneira -da publícl
dade em nosso Estado.

É uma data' assàs auspiciosa
.para, seus clientes, bem como, pa
ra a imprensa e rádio úe nossa

cidadé, que unidos por um mes

mo propósito, que é; lfIazer pu

blicidade dinâmica em Santa Ca-

- sra. Maria

Peixoto
_ sr. Ten. Timóteo Poeta
_ sra, Alda Paiva Quint Noronha

.
Augusta Garcia

às 8 horas
srta,' Jones Schmidt

sr, dr, Antonio Dias Carneiro

sr: Afonso Ribeiro Sobrinho
CORA!ÇÕES . EM ANGUSTIA
_ Cens: até 14 anos -:-

Lima
Certamente que no dia de hoje, srta, Alzira Bouzon Caminha

anunciantes, homens da impren-
_ ar. Artur Manoel

sa falada 'e escrita, incentivado-
.

_ srta, Dulce Zanon
res na sua obra,.. ql!.e também

_ menina Iv.onete Morelli
- ,'são seus amigos, irão leva} ao

_� me�i�a Maria da Graça Ba
, SI"'. ,Walter Linhares o seu abra-

tinga
- /lI'. Padre. Antonio Waterke'mp

Dna. LILI. DE SOUZA LEÃO

CARNEIRO SOARES-
Aniversaria-se hoje' a exma.

Sra. donà Lili oe Souza LeãO'
Carneiro Soares, digna espôsa do

às 8'1.. horas
- Sessão Popular

ESQUADRÃO HERóICO
_ Cens.: até 14 anos _

�--------------------------------�--------�-------"----

OportunidadeSI
i
"Lei s Pereira"OUveirat'

1
OFERECEM:.'

\

Copa laqueada
.

composta de:
1 - ples�- elástica, tampo" sucupira
6, ,cadeiras \'-1
1 ..,_ ba,lcão, cristaleka grande.,.

-, '_���'-t_:_

, '
-- - .�-".�_... ,-,

_',!... - _-,

Somente à

1'-,
.: �..[":f';'�;';:�:::'i::'<.&W.J.,":

Co.pas laqueadas
compostas de:
1 -,.., mesa elástica, tampo sucupira
6 � 'cadeiras
1 balcão, co,m Po,rtas de vidro, de correr.

De 12.760,00,

�

_,
'

Somente à vista por

Cr$ 11.500,00
1

J;)',"9;t.��,>;t;k,. �,
Quarto. casal de imbuia verniz

composto de:
1 -'- gua,rda-vestido,s 4 'co,i'pos
1 - 'guarda-casaca
1 - penteadeira cLespêlho

1 - criados-mudos
1 - cama co,m estrado d'e mo,las

De. 24.330,00

"

'

1 '-:-. QU$-to,casài de pinhó' rústico.
"

composto de:
1 -- gua,rda-v'es-tidos 4, cerpo,s
i, - guardâ.-casaea
1:;_' ,penteadeira <c/espêlho

1 - criado,s-mudos
1 - -cama,co,m estrado de motás

Some_!lte à vi,sta por

Cr$ 20.1�Ú,00

., ,.
"

De 26 :5qO,OO
,\

' Sômenti à vista por

,Cr$ 22.160,00
-Quarto. sõlteiro.,de pinho., mo.dêlo. rústico.
composto de: ,

.

1 - guarda-ro,u.pa
1 -:-:- camis,ei�ro c/espê�ho,
1,- arca
1 - criado,-mudo,
1 - cama c/estrado de molas

Somente à vista por

','
, �

Co.nsolos de imbuia, trabalhada
vespêlho bisote,

Elomente":à vista por

Cr 13.850,00
1

JL,.
De 6.700,00

5. 7-00,00 e Cr$

_\

e 5.700,00'
4.700,00

:·1
Cr$

-.-, -h,alcão. ba�, em marfim e inbuia
De 9.500,00

-

'"

Somente à vista por

Cr$ 7.500,00

NÃO PERCAM ESTA GRANDE OPORTUNIDADE
.p�l ,R' E l'R A O t ,1 v: 'E I R A
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. Uma� Catarinen, e i
No céu constelado das letras' QS mais surpreendentes @xitos ca-se. à advogacia, profissão. que

exerce com alto. senso profíaaío
nal bem como os seus pendores
e'stiéticos de escritora e poetisa.

-, "

Foi justamente nqs meios dos

ção espírttual, dico.

Com as .lições dos seus profes-
_

O assunto 'era o seguinte r:

sores e com os esplendores do

I
O Reglmem Legal da •.separação

seu talen.to de escõl, ela conquia- �� B,eriÍli �, o ,pro�lema"'da. Comu-
tou' um jisto.� e merecido desta- rthão 'dos 'Âdqu�r.jd"8. '

que na intellítualidade sul-río- ,'F,ol: . Reoja�ora Ij;1:o trabalho -apre

g;van.d.ense, ·ond.e' o. seu nome- vive sentado a Drâ. Emilia Lima Ave

cercado de uma auréola de ver- line. O -assnntc foi apreciado com
dadeira estima, e, apre-ço. A dra, vivo ínteresse. O ;plenariQ do re
Betty à constelação de compo- ferido Congresso aprosou una

nentes da ANTOLOGIA da Pon- nimente em sessão de 26 de Ju

tifícia ')igniveraidade- Católica do Iho de 1968, a tese da Dra, Bet

RiQ Grande do Sul, acompanha- tyl que vem resolver tão transcen
da dos ilustres Professores Irmão dental questão dê ordem j-ulJidica

.

Díoníaio, Drs. Guilhermino. Ce- que prendeu a atenção dos dou

zar Francisco Juruêna e Ale- tos da ciência' do_D-ireito. Eslta
,

xandre Gruszinio, do Departa-
mento. ArtísticQ; obra' pie:llaeiada
pelo Professor de ,J,.ite.ratur.a da

:Faculdade de Fflosorta da :lJni
versidade do Brasil Dr.' Jorge
Lima.

Ultimamente, a dra, Betty pu

blicou" NOVELA .PASc'AL, que, é
um "hino de axaltação à 'ReHgião
Catô lica. Nessa obra, a ilustre TaL é em largos traços, a per
p�,�'Ú�a 'põé ii 'mostra o. poder �a so.naliadde da ilustrada' catari
sua iINlginação. iluminada p.ela nense que:, no Rio Grande do Sul
Fé .. mais viva. está ho.nrando o nume de Santa
Filiada á moderna -escola ·da Ca�ina e sua nobre, gente.

po.esia livre do.s preconceitos '. Pôrto Alegre, 1958

Clá.}!Si-::os, ,dentro dos mó Ides iné: Oscar de Oliveira' Ramos
di,tos da F,orma e' do Pensamento, (da ..:\cademia Sul. Rio. Granden-

3j ,po.etis,a .s'Gube através, das suas, -se. de, Letra)

:JOSÉ,PERE'IRA
Aéhando-se em estado desespt·

raiuor, doente, não podendo tra

balhar,. solicita a quem. quiser
enviar álguma roupa, dinjteiro,
,etc, para esta redação, a fim de.

minorl!lr lIeus sofrimento.s, agra

decendo de todo ri c·oração.vaJ.o.re's de Max Sch,!lle,r, valo"res

A IVTP ERROU - SUPRESSÃO DE P.Q�TO DÊ
PARADA Um pOl1to de parada d,e onibus que· estava,
incontestavelmente certo e presúmdi:> -relevante-s-=-servi
ços er!], o que se situava á ru� Côn'Selheiro" Mafra es

quin''!. com a Je·ronfmo Coelho'-
, ..

'

Esse ponto foi suprimido vpela- INTP :q.ue«entendel-l
I' ,.

ass'im f(tz.e-lo, alegando necessidad.e de desafogar I) dô Sul;- que � urna âas 'mais' Ii-
trân.s·jto naquele local. '

das, PubTicaÇões dllquela 'Univer- Ve'nde-se uma casa,. Aqúe.Ja parada era um dos pontos .indi,cados parll. sidade' desfrutand'o alto conceito. Altamiro Guimarães 55.
recebê'r passageiros, principaJml'lnte 9S que já d�sd.e no m;io da intele'tualidade rio,- '.I:r\ltar cO,m Os�i Damiani.m.uitc. �e haviam habituado por motivos de"s,eus inte:c: grandense,' Revista "Es.tú'do.s'. e rll,a -D. Jo.aquim, 178,
resse" fazendo assim viagem mais eurta e itenerário' outras.
obrigatório.' Na eua recente obra: "PER:

'Com a "medida surgiram os protestos, qu,e fo,ram FIS de' MUSAS, POETAS e PRO
tl'àU311 itidos verbalmente' ou POr telefoJl�mas e cartas, .,SADORES 13JtASJLEIROS, a sra.

divigidos, -a esta seção,. , AIlO-IRA DE FREITAS, TA!CQUJi;S
.\ impressão geral é de qUe a providência veiu" em da Academia ..Literaria' Feminina

\êz cI � faé:ilitar, torna-r ainda pior. aquele s.erviço, em- do' Rio Grande do Sul,. ocupa
bar'a(,��ndo ,e não desçmpedindo, o trânsito, que naquela se dos nierecimentos 'Iiterarios e'

l'ua ICons·elheiro Mafra e tambem na FeJipe 'S:!il.bmidt) filosóficos. dOá dra. ,Betty, tran�-
,aprE'se�j<a uma verdadeira balburdia, diariamente.' I cortendo pas suas "llllginàs, inSe

1!:�,j"amos -c-ertos' 'd,e' q'ue a Inspetoi'ia vai -estudar- o piTadas produções' em pro.sa ,e'

�ssun;;o e po-,lo de forin�".e nas condíções' de co:rrespon- verso, e�alçando iJ. sua' cultura
der ás.n�ce�s�da(leS'da p�pulaçãó.-

'

..

,- '

.. ,�;; ..

' 'artistic'ÍI, a sua fiiÍa, orig[!làHda-j Tratar 'à rua Delminda,
AqUI fIca resposta as cO.!1.stantes ,S.obCl,t.!lço"es que de mental.

," . "

.

Silveira n.o 229'
temo; ,iJ respeito recebido.

-" -

,
..

'.
"

'CANTEIRO. INÚTIL E MAL GOLOGADO' Nas ,:C· _I\.�,U. 'V' I' T .. Eo.brac: do calçamento da part.e onde está. sendo cãnstrui--' ..u n"
do um elegante' e moderno bar, substItuindo ri antIgo' i, A ,AS"SOAÇÃO. DDS �ERVIDORES- PúBLICOS DE
'''Ga,té'' Preto" ha um cercado par_a "um pequ:eJÍo,"_ alardi":' SANTA CATARINA c"ONvítiÁ A TO'DOS' SEUS AS
nado.

' .. -
..

,I -SÔGL\DOS E O EUNCIOl'{ÃLlSMÓ" EM, GERAL BARA
Não éstá em nenhum dos ,extremo,s, e nem no, CElll- PARTICIPAR ·DA PASSEATA A ·SER. ,PROMOVIDA,

tro, mas, muito mal colocadô' pe'rto "da ·obra· ,em" qrres- PELA FRENTE "-'---�·OPERA'RIA .::;_v-ESTUDANTIL,
tão. -

' ..

f QUI�T� F_EIRA� DIA 6 Dl!J NOVEMBRO, EM PRO-
Aquele cercado de cimento além de ser contra to- r TESTO ·A.;.ELEVA:çÃQ. DO CUSTO UE VIDA. '

da a ei'tética de nada adeantará.. - ,,: , ,_, "
• I ENCAR�CE., _ ,NA _ OP0RT.UNIDâ'DE, A IMPOR�

Primeiro, por que servirá ape·l'las� para "uma pas�-a- -TANÇ1A DE' TQDOS ESTAREM PRESENTES NO DIA
gem a mais, qual!do ali já existem muitaS' e bem' situa- INDICADO;-À:S 18;30 ho,rás:l NA SEDE- DA UNIÃO CA
das. ' ' .. - -

TARI�ENSE- DE-ESTUDANTES, À RUA ALVARO DE
Düpois, porque o q.ue :;tli for: píántado terá "êiàtfs': ( CAR\ ALHO, n.' 38A, rDE ONPE PARTIRA' O REFE

sima duração, por que tu:do s.er4.;,.piso.teado, � estrag:àdo,. RIDO 'C.ORTEJO .

lia prilr1eira f-esta: "<lue houver, peI-as iméd'iações. ,( J'-Ía:t:l:óPoU$, 4 de, novembro, de 1958.
Que s,e abandone o cercado e continue a' bonita i /'

�

'HeÍio"CaÍ!ado Clíldêiià'
calçada. 'f' ; PRESIDENTE

nos seus estudos.

É formada" com' brilhantismo.

pela Faculdade de, Direito de
Pôrto Alegre e' tambem Bacharel

Betty Yelda Borges Fortes. CGm a eloquencia que lhe é

N t·
.

l"d L E tad d' I' D,elegad,a I',� 'e', cH e colorida, .a ,dra. Bet-ty sabea ura a aguna, s o e pecu lar, e co.mo. !U

Santa Catarina; é filha dQ casal Venezuela nas Mesas Redondas encantar o.s que ourve'm ou lem_
sr. René Brógnoli, industrial e Pan-Americanas, de Pôrto, Alegre QS seus yersos,: inspirados, ou a

'ecoriom'is� e,stabelecido. com Fa- proferiu apre'ciada
� Conferência; sua ,:prQsa correntía, com,o as

brica de Ladrilho.s e artefatos intitulàfa: "A-, AtUll�ãl} Literária aguas de u� regato cristalino
•.

de ceramica, em Porto Alegre e' e 1:;ultl'r.al da M,ulher Uruguaia", ,Como' Já escreve'ram 'alhure.s.,
.

d
.

- a dra., Betty usa o ver'so apenasde sua espõsa, sra. d. Brilhanti-. bem cí:>mo membro a Dele'gaçao
na Quintana Br.ogno.li, distinta IlrasiJeira na Fundação da Mesa par,a ex,pressar a réalida.de inve's

escultora. Redonda de Montevid·éo. 'tigadora de seu espiritQ, cuja

0'i,í' s�us �roge'�tor'es, transfe- Ainda como unive'rsitária, atuou í
f.o.rmação filos,óf.ica se des,e'nvolve';' <",. ',':-<'e' 01\ � � "

',� ,;, -' ,4l;!dg�resiaénta �ra a"�apita.I a Dra
.. B�,tty, po.r muito tempo.,!

na" lmha platomca, agostmea de-

l, .. :"
�

7"

.]j)�"\..18 ..150,OQf ::' gaúcl'Q\" o.nli'e se-:1estabeleceram co.mo. cro.nista de Arte na Revista pensar, tendo. como pontos fun-
.

t
,-'" , : -,

" ,

do,fÚlitívame.nte, aí a J··o.;en.l c,.a- ID:\DE No.VA, Por oeasião das.
I damentais de partida Q método

VIS a, por·,..·'
-

't
"

d E d F'l 'f' fenomenológico. de Husseri e ana-
, C"'$' 14 500 00 ' tl!'riJ;len�� i_n,iciou no�' mais ·co.n- Jornadas e stu os I oso lCOS,;L' :L'. ,

.

c'eituados ,'·estabelecimentos. de levados a efeito em Pôrto Ale' lise existencial de M.artin Hei-
. "

'ensino. '!mp�'ri-o:r oS s·eus estudos. gre', el)l 1949, defendeu a tese:' dggerer bem ·comQ a·fHesofia .. ,d'<is

"Dotada',d'�' uma'vivaz inteligen- "A Pessoa HUimana, corno'condi
/ cia .e· Üum:iP,ada péla centêlha do çãQ ae Realização. do.s Valores que procurou realizar na �ropr,i!l

Estéti.,cos. cultura, ,pois �ue numa visuna

lisação. axiológica de'senvolveu' seu'

.plano de investjgação. e· aquisição'

catarine.nses, onde fulguram OS

nomes de Luiz DeHino, Virgilio
v'arzea, Cruz e' Souza, Barreiros
Filho, Othon Idr'Eça, Altíno Flo.

res, Maura Senna Pereira, Laer

cio Caldeira, JoãQ Crespo, Man

cio Costa, José Boiteux, Lucas

Boiteux Osvaldo Melo, Ildefonso
Juve.nal, Antonieta de Barros,
Osvaldo Cabral, Araujo Figuei
redo e, outros, cintila agora �ais
uma rútila inteligência, de larga

licenciada em Filosofia pela Pon- intelectuais gaúchos, que a dra.

tifícia Universidade do. Rio Gran- Betty desenvolveu a SUIi' forma
de do Sul, onde tem exercido o

.mag lstér!o em vários ramos> des

sa disciplina. Conquistou o Curso
Supe rior de Música no Instituto
de Belas Artes, sendo u,!!a exi

mia interprete dos grandes mes-

.projeção ,inte'lectual, a sra, Dra, tres da arte' pianístíca.

Helen

paginas transmitir ao ledôr

perfume da unção religiosa comO

as' virtudes miracúJ.osas da Fé�
os.milagre� qpe o, Se'nhor semeou
sobr,e a 'Ilerr.a. A sua JUaneira, d�
lQuvar a Deus é típica, dentro

de uma mo.ldura de suavio'ade

e·néa:n tâdora, elev,ando"a nossa al-

Dra. J3etty Yelda Borges- Fo,rtes. ,

ma ,á Bemav.enturança ete'rna.

1letada de uma .imaginação fá-

gênio; .dedicou-se à su.a formação.
espiritual, logrando, ano a ano,

de bens culturais."

Atualmente, a dra. Betty dedi-

A dra. Betty é colaboradora
das mais reputadas Rervistas do

Rio'. -Grande do 'Sul, como a "Pro

víncia de São Pe'dro', publicação.
essa de. Difusão Cultural, da Li

vraria do G1obó, na qua-l somen'"

,te c_QJ.aboram os mais altos �alo
l'es intelectuais do. Rio Grande do

SUl, como.: Moisés Velhinho,
'Guilhermino Oezar, _Dante Laita

"no, 'Athos Damaceno, vReina4�
'Moura, Carlos' Dantes de Morais.

E' tan\bém' co.I.âboradora de
. ..'. .

Y.ERITJtS, da ROntWcia Univer-
S'idade.. , -Católica .dO' Rio Grande

'u:� Tese de alto valor jurídicu
Por qcaaião d'o 1.0 Congresao

de AdvQgados 'do Rio Gl1an�'e-�
Sul realisado em meados do cor-

,
.

rente ano, a dra
.•
Betty Borges

Fortes apresentou, como. advoga
da uma Tése de aito valor júri-

cése será publicada .nos ,,\l1al$
Congresso- de Advogados do Rio'
.Grande . do Sul.

A Dra. Bettg- fQi, ..apõs a me

moravel sessão muito felicitada

pelos seus colegas por motivo

do seu magnífico. estudo, que

veiu solucionar _ uma questão de

tão alta magnitude.

'Waj_��Uuslres
DR. N'ÉR�U CORRÊA

'.O eminénte Juiz do Tribunal

de 90ntas, o Dr. -:Nea:eu Corrêa e

sua espôsa, 'seguiram pelo. avião
da' carrêira do Consórcio TAC

CRUZEIRO DO SUL, para á_ ci�
dade de Tubarão ..

'

SR. JACOB WILAIM, .F.ILHO
. Viajou sábado· para ·0 Rio de'

Jane.iro pelo" Convair" do Con

sórcio TAC-CRUZEIRO DO SUL

Q sr. -Jacob, Wilaim 'Filho, pessôa'
de destaque em no.ss·os me�os co.�

merciais.

. �A,ridet4menlo
N, J..:\CQUES AGRADFCE AO

PADRE,REUS UMA GRANDE

G-RAÇA ALCANÇADA.

da manrã.

QUjRI0,:fM-�(ASA
w_DE fAMíl'IA

'pessoa solteira necessita
..
alu

gar um 'quarto. em Casa de' fa-

mília, de preferência como único

inquilino. e 'se po�síve}---êom café

Cartas para e,ste,. jornal
REPRESENTANTE.

VENDE-SE -UMA CASA

na rua

-:,0:
, ÁLFAIATE. do"SECULO

-,'�O: �
'Rua' Tiradente'S, g

(asa�de��tertal
-_À . VEttllA --
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ALUGA-SE-
,

�-SA N,G U E N O 1;J:. TôNICO DOS CONVALESCENTES. t
TôNICO DOS DESNUTRIDOS. �

)

Casa ccnrortâvel, nova com

quartos li demais dependên
cias, situada perto da atual
Assembléia Legislativa na

rua. Travessa Adelaide n.o 1
; (esquina com Av. Rio Bran

co), Ver e tratar na mesma.

DUAS CASAS SENDO UMA DE

!V!ADEIRA, NA RUA TUPINAM
BÁ - COLONINHA - ESTREITO

-'!! OUTRA À AVENIDA RIO

,BRANCO, 55, - ,TRATAR NA
AVENIDA .RIO BRANCO, 55.

WA VENDE-SE

, .
VfJIIDOS

-

POPULARES DA
fANOU, - MARtA

UJOUEIH
- -

- -

.....

Homenageado o Cei Virgino -Cordeiro
del-Mello

5.a-
.

U -M' 'D 'R A_M A R E A L
VIBRANTES

I

C I N E R I T ,1

Vende-se' uma; máquina de cos

tura 'Fillips de Luxe e um .fogã o

Helí ogás . por, -. P;-\lÇO . de . ocasião

motivo de 'mudança.

Rua Sta. Luzia 261
. ,

Balneário - Estreito.

V E N DE· S �
,

I' l I R· A
Dia 8 - sábado - Cocktail Dançante - "For two" -

promovido peleiDepaetamento Fe
minino, ás 22,30 horas. Brilhante
Show (Não ha reserva de mesa)

Dia 15 - sabado - Elegante Soirêe com notavel des
file de modas; organizado pelas
sras. D. Dorotéa Couto, ·D. Olga
Mafra, às 23 horas.
Reserva de Mesas com D. Olga
Mafra. Preço' Cr$ 400,00.

Dia no - domingo -. Soirée Juvenil das 19 a 1 hora.

.João Baptista Abreu e esposa Yolanda Abreú e fí
lha convidam parentes e amigos para assistirem á missa
que n.andam celebrar dia 6, quinta feira, as 7 horas, na
Catedral no altar do Sagrado Coração de Jesus, pelo
(lesC-8,1180 da -alma do nosso' querido e Inesquecível filho,
esposo e pai JOSE' ABREU.

Desde já agÍ:-adecem.-

VENDE-SE um prédio situ'ado' na rua Ãnita Ga.r�
baldi, n, 28 no centro da Capital prõxim., da praça 15, .�, - �

,

de Novembro, com dois pavimentos, 'constando o pavi-
mento térreo de sala de visitas sala de jantar cozinha
quarto para empregada e qarto de costura, 'e o pavi
mente superior; de três 'quartos dê dormir e banheiro.
A tratar, no raesmo prédio.

Móveis: Vende-se de' quarto, sala. de jantar,' copa,
coz itu.a, 2 grupos estofados, comod� grande com ·tampo
de ma; more, 3 camas de ferro com estrado de mola dois
fogões, elétricos, geladeira, tóca-dísco Webster, automá
tico, '�'ês rotações; cadeira de balanço, etc.

Rua F'ellpe Schmidt, 19 - Sobrado (no periodo da
tarde).

'

V E N P E· S E

•

" '"

'- � }
_,., t •

���_b���

_/'

Jean
.

SIMMON�
Joal: FONTAINl
Paul NE MAN

'/ P!per lAURIE ,

Charles:ORAK[
, '�. Sandra OEr

CIIIEMASCOPE
,� ou:,�<:ÃO OE'

ROBERT WISEJ
PRo.OUÇ;a.:'Ó o'E

CHARLES SCHNEE
. �

LIma das mais conhecidas e consideradas confecções
, No Quartel do 14° B.- C" \ máveís serviços prestadosdo País é, sem dúvida a da firma Joliet Modas Esporte na última 6.a fMra, foi ho- ao Exército ti à Pátria, O

S. A. do Rio de Janeiro. . ..menageado pelos Subtenen- ESTADO deseja, em suas

As firmas distribuidoras dos seus vestidos são as tes e Sargentos '<:laqueia novas e elevadas funções,
de maior renome e importância no ramo. As mais finas oorporação, por motivo de completo exito, formulando

,

b sua recente transferência os melhores votos de felici-,

�oja<s da Gonçalves; Pias, Ouvido- e Avenida Copaca ana,
para o Quartel GEineraI da dades.

/

do Ri-::: de Janeiro ostentam, nas suas belas vitrines, os 3.0 Região Militar (Porto , -- ........__-'- _

1 • exempiaees JOLIET.
'.

Alegre), o sr. CeI. Virginio J O S' E� A B R'
,

E
.

UNo justo aran de expandir a sua indústria �caba Cordeiro de . Mello, que ha
. -,.

.r:

,

dú tri d cinco anos 'vinha comau- . r
,

.

agora a firma Joliet de-levar a efeito uma in us na ce
dando a tradicional unida- (1 O A'

,',

d F I'
. I.. -

t )vest1'(i:os populares' os quais, todavia, obedecem a uma. de de nossa Capital. I mversano e. a· .eclmen o
Iinha de bom gôsto e elegância condizentes com a fama Apresentando a homena
JOLIET. ,- �",iIi!l"� gem usou da palavra o Sub

Dessa linha de graciosos e práticos vestidos "para tenente Luiz Roberto
-

Pru-

_ ,bf);tcr a tôda hora" e cujo custo anda pelas proxímí- dencio que bem disse do síg-
.

do «
nificado e "da justiça que.

dadeg da Importância de Cr$ 300,00 (menos co que o
faziam a um dos Presiden-

custo normal de um feito por costureira comum) acaba tes de Honra da Associação
de chegar uma boa variedade para os Estabelecimentof! Civico-Militar "Marechal
"A Modelar"; distribuidores, em Plorranôpolis; da citada Guilherme", pela sarna de

inestimável serviços pres-marca, ,. '���lIi�� tados à classe e' pela eonsí-
0.:\ vestidos .populares "JOLIET", -sãô�J a-eainiente deração sempre dispensada

uma graça de bem Jeitos e ião quaai "de graça" graçal> aos seus anceios. .

ao seu preço' estupendamente favoráveL.. Falou' em segÚida o ora-

dor,
.

Sargento Francisco
Braz de Assis Moreira que

"0 II(O-II(on Df OUTUBRO ��C!�n�r;e:J�O d:e;����:�
� - - - - - -

por fazer entrega de uma
Intercalando matéria de leitura agradavel, qUe dis- lembrança material, sendo

trai e vrende a atenção do leítoj- infantil, "O TICO-TI� suas últimas palavras co

CO", que agora retornou ao formato ' antigo e aparece roadas de prolongada salva

totalmente colorido, esta oferecendo às prôfessoras uma de palmas.

M
,.

V E I Sexcelente colaboração para se�s trabalhos escolares, O CeI. Vírgínío Cordeiro O· I

com'o'. No Mundo dos Conhecimentos (O Sentido do Qu- de Mello, visivelmente emo

cionado, agradeceu a nome
vido). Nações Americanas (-3.a pagina . focalizando o

nagem e se colocou, como

Brasrlj, Nações de Botânica, em original feitio, para sempre, à dísposíção do que

...
destac�lr e, colar álbum, Meu Brasjl (focalizando a:-g'ora fôsse para o bem da classe

O Estado do Ceará atual, com Mapa e dados preciosos que é o estêío das 'nossas

t ri organizações mílítares.
sôbre aquela unidade da. Federação); mais um es u o

Este Jornal se' sente des-
sõbre Os míneraij -tratando sôbre o Bário, páginas sôbrc vanecido em noticiar a ho
Santos Dumont e a semana da asa, Cristovão Colombo menagem, se manítestando
e � desccbrímento da América, etc. ',. .

muito
.

grato pelo atencíoso
'. . convite com que 'foi dístín-

:) suplemento Cirandinha, duas. págInas p,a':ra melll-
guido para assistí-la, apre�

llas, m.uito bem. Uma comêdia engraçada 'Festa Gorda", sentando escusas em não
para meninos e meninas, além de inúmeras outras atra-, ter comparecido por moti

�ões. Uma novidade, Ó 'suplemento O Teleco-tico, provo- vos de força maior. ,

ca boas risadas. Ao Coron�l Yirginio Cor-
"

"O TICO TICO" a revl',sta deiro de Mello, brilhante
:P�rmanece assim, - como

Oficial de Estado Maior,
de agTado de nieriln08, meninas, pais e professor,es, poiS portador de Condecorações
a êst,�s muito auxilia.

.

que bem dizem dos 1nesti-
��--------------------�---��==�--��----�----

FEIRA5.i FEIRA
O U E f O ( A L I S A U·M A
P 1 G -I N A� S- D A V I DA!

1
..

-

,,;

GRUPO TURBO - GERADOR
YENDE-SE, Siemeng Schuckerworke AG Alema

nha, lH57, completamente novo, encaixotado e coconísa
do, 2100 KW - 50/60 Ciclos - 380/440 Volts 3000/3600
RPM -- 15 Atm. Demais informações, preços e condi
ções de pagamento com' a Gerência das "CASAS PER
NAMBUCANAS, à rua Felipe Schmidt 15, nesta capi
tal.

(LU�� J�f(RfA'IVO E (ULTURAL
·,.�1_5 ,DE 'NOVEMBRO

�OVEMBRO
D'a -6 .; 5.a' feira - eRA' DANÇANTE 'DO

PAR 'I AMENTO- FEMININO
DE-

Início às 20 horas . '.

,Dia 8 - Sâbado - Soírée da Associação dos Sub
'I'ene.ites e Sargentos. Ias Fôrças Armadag

Iní,cio às' 22 horas
-Día 15 - Sábado - GRANDIOSO -BAILE DE. ANI

VERSNRIO 'DO CLUBE
Início às 22 ho'ras.'

SADA BOABAID -DOS REIS
-CIRURGIA� DENTIS'fA

ATENDE COM HORA MARCADA

Consultório e residência:
Rua Arcipreste Paiva, 13
Telefone: 2066

I (I N E SÃO J O· S É 5.a FEIR4
UMA MENSAGEM DE AMÔR1 FÉ E 'ESPERANÇA

NA JUVENTUDE / ATUAL! •

. )

HUNTER NATAlIE WOOD
BACKUS __.;- HENRY JONES·

TAB
JIM

IMPULSOS
Da

MOCIDADE

em
:�:�:;::;::::;!t?r\;:(t:}::/}L:;f:.·.·. U!W#f:i?:

::;:;:;: :::::.:�;:}:::::;:;:;;;;;;:::;:::::i tfrF�IH ; �:;::{:::::::;:

_ .�.í/!t " :!iii!i!!!;i//jll.JI!/,!.

Êm (INEMASCOPE

iii?�iii
...•
I
..•
!
...
·.;
...
I
..
,.I
..:.:·.:.I...•I:.I..•:.•..•I.•:.:..•i...�.·.".i..•�.•., .•: !i)tl\ .

� !i!!@;�.'

(INE SÃO JOSÉ 6.a FEIRA "PRÉ - ESTR'ÉIA';
A �E APRESENTAÇÃO QUE O POBlICO_

ANCIOSAMENTE ESPERAVA �I

JOHN WAYHE MOURIEEN O'HA�A r.�r'
� '

..

BARRY nTIGERALD - WARD BOND
" .'�

I,

o Dirécão de JOHN fORO
,.

,

J

com
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Cuid:ados prê"nupciais
.

e 'pré natais
Por um filho representa sim uma exigência normal sistêncía médica adequada.

uma g.raride responsabtlida- à. vida de qualquer pessoa. durante a gravidez medían
de, mas, poucas futuras

.

A necessidade de um te exames clínicos eficien
mães sabem encarar o' fato"T exame médico pré-nupcial tes, vígíando-ee o funciona
por êste lado, deixando-se recomenda-se, a fim 'de que mentó dos emunctõríos,
levar somente pelo instinto uma. prole sadia possa tra- executando-se exames com

maternal, pelo recôndito de- zer a felicidade realmente plementares de laboratório
sejo de enriquecer seu lar. esperada pelo casal. Exis- (urina RH, ·etc.) e prodl-

, , .

Grande é a responsabllida- temnumerosas doenças que galízando à gestante uma

de de um futuro casal, p·e- podem ser evitadas, doen- dieta
-

variada, segundo ca

las possibilidades de trans- ças estas transmitidas de da caso, rica de alimentos
mitir doença's à sua pro,le pais para filhos, tais como nutritivos e livre das malí
ou, nos casos mais-felizes. a hemofilia pelos gens. An- dicências das conselheiras
de assegurar a seus filhos tes do casamento, deve o "curiosas"; que somente
uma constituição débil. An- futuro casal submeter-se a servem para atrapalhar o

tes e durante o casamento, exame clinico geral e espe- bom andamento de uma gra
u higiene pré-nupcial ,e pré- cializado, sem esconder ao videz. Em resumo, consis
natal, fazem parte inte- médico as possíveis doen- tem Os cuidados prê-nup
grants da vida da mulher. ças da família, tais como a cíais e pré-natais em evita -

Um exame médi-co períódí- sífilis, tuberculose, hemo- qUe doenças não percebidas
co e uma assistência d·entá- f i I i a, doenças mentais, pelos futuros pais possam
ria constante estão longe etc... A higiene pré-natal prejudicar seus pr6prios fi
de constituírem luxo, mas caracteriza-se por uma as- lhos. Fazer a profilaxia das

doença's poseíveís de si evi-

XI a 1!0NVEUf
--

O NACIONAL DE tal', bem como o apareci-
.r � I1\tA .

_

'

mentõ de Indivíduos fracos

FARMACEUTICOS
e predispostos e também o

I bom andamento de uma ges-
,

'

tação (L. B. A; -- Rio).

Em· Homenagem ao Sesquicentenário
j IN G Li S

. da Iundeçãe da Imprensa. I Se o seu filho está cursando'
, o ginásio e tem dificuldades

Iermeceuílce
_

_ li nesta matéria, procure dar-

lhe uma orientação segura
Já inscrltos até o presente momento 168 farmaceu

'I por professor competente.
tícos oe cinco estados para o Congresso. Não espere para o .fim do

, Quatro estadoj, já nos enviaram algumas inscrições, 1/
sendo ê!es, Distrito Federa-l -- 1; Paraná -- 8; Mara- I

nhão - 11; Rio' Grande do Sul - 20; e nosso estado I

com 68 inscrições até o presente momento. 1

Espera-se até o Congresso, mais de 500 congressís
tas, visto que o número de adesões está sendo enorme.

Das comissões executivas pró Congresso. foram for-
madas para DISTRÍTO FEDERAL í M.agnifico terreno em Coqueiros,

Preaidente t-c- dr. JOSE' SCHEINCKMANN ! na Prâia do Meio, lado do mar,
f'i'cretário:� dr. MA'RIO ALBUQUERQUE LEITE' com a área de 552,50 m2.

'I'esoureirnr-c- dr. HERMES TEODORO SPRENGER I
Preço: Cr$ 100.000,00,"à vista

. ESPIRITO SANTO 'ou Cr$ 120.00000 em presta-•

>'
-

I ' , ,

Pi esídente r-c- dr. RANGELITO RANGEL ! ções, livre de despêsas.
SHóretário:- dr. RICARDO' PAULO BONINO I Tratar com � d'r, Waldemiro

1f"soureiro: ..:_ dr. RUFINO MANOEL de OLIVEIRA Cascaes, à rua Crjspim Mira, 12
'v

• �
. \

, A Comlss·ao de, Propaganda I Tel.: 3327. ,

ano, peça informações à Rua

Mauro Ramos, n," 71

Térreo. No horário das

8 às 12 horas.

VENDE-SE

com o fogãoDE�
a senhora iamais terá

5
Para assar no fogão DEX basta a

senhora ligar o forno durante doze
minutos de pré-aquectmento, coioque
o bolo-ou o que desejar-e na

metade do tempo de assar, reduza O
fogo ao mínímo, Espere o tempo
usual e abra o forno. O bolo estará
pronto e assado por igual I
Esta maravilha só é possível porque
o fogo no forno do fogão DEX não
tem contato com o alimento. O rogo
aquece apenas uma chapa de

irradiação- transformando o ar

contido entre ela- e uma Chapa de
. blindagem em ondas continuas de calo.
Estas circulam em todo o forno,
a temperatura ideal, assando por
Igual, controladas pelo exaustor.
Revestido com lã de vidro, o forno
DEX conserva o calor mantendo
frias as paredes externas do fogão,

-

proporcionando uma economia dI! .."
no consumo e eliminando o perigo
de queimaduras. Certifique-se dessas
vantagens j escolha o seu fogão DEX.

'DEX é um fogão
fabricado no Brasil
de Jlcordo. com as
rtgor�sas especificaçlles
Ucnlca,s americanas.

DISJRIBUIDORES
-

lOJAS IR M�AOS' GLAVA M

Como você, éle é um-homem dinantic:_, )c-r._:t',_': L'L C C017Iiantl3. É também.
uih, fumante que e;m'g� ma1s ... SOme1"L_"� Lincoln conseçu« satisfazê-lo
plenamente! Mistura 'Selecionado ·de j..', ��(; c\iJcci(ás, Lincob» é um. ci
(Jarro m,te numtem.rncço cr: r�orit-/) a nIDSí'i.7.-LL inconu.ruliocl oualulade

'o«
. �
,.

-

I : 'J '"'Y, �

'. L

r-....

Coroação da Nolq·'· ap
Ultimam';.se, os prepar�attv"os

nal oficial da Igreja Angelicana, A delegação braaileíra dirigida
ganhou esta noite um elogio do pelo Ministro das Relações Ex
"deão vermelho" de Oantorbury, teriores, -se. Negeão de Lima oe

por sua exortação contra o uso o chefe do Cerimonial dêste mes

das armas atômicas. O deão mo Ministério, sr. Guimarães
Hewlett Johnson declarou. -"Es- Bastos, chegou pouco antes das
tou inteiramente' de acôrdo com 21 horas no aeroporto de Ciam
que d�e o Papa e acho que is- pino. A delegação oficial do Bra
so foi um excelente início de eu

I
sil assistirá amanhã, têrça-feira,

reinado". à coroação do .papa João XXIII.

..

presenciar a cerimônia de coroa

ção do Papa João XXIII, ama

nhã graças a uma cadeia euro

pêia de televisão. Será a primei
ra vêz que a televisão transmi-
tirá a coroação de um Sumo

Pontífice. -

A cadeia de rádio' e televisão.
da Itália anunciou que ligará
sua transmissão com a cadeia
"Eurovision'" às 8:30 a. m..

(7:30 gmt) de têrça-feira, para
transmitir ao Continente l euro

peu tôda a cerimonia, que se

deve iniciar ao- meio dia,
Sua Santidade o Papa João

XXIII recebeu em audiência vá

rios cardeais e outros dignitá
rios do Vaticano.
Entre os-cardeais .recebidos

por Sua Santidade figuram o

Cardeal Agusto Alvaro da Silva,
Arcebispo da Bahia e' Primaz do

Brasfl e os Cardeais portuguê
ses :M:�nuel- Gonçalves Cerejeira,
Patr-iarca de Lisboa, T,eodosiQ
de Oliveira, Arcebispo de Lou

renço Marques.
O Papa João XXIII, alvo esta

manhã' de rude' ataque em jor-

CIDADE DO VATICANO - 3

(UP) - Os trahalhadores do
Vaticano os "Sampie-trini", já
completaram pràticamente os

preparativos dentro da Basilica
de São Pedro para a coroação do
novo Papa; e agora começaram
a d'ecorar o pátio onde' a procís
são pontifícia deverá .formar-se
amanhã às 8h., 30m.. Grandes
cortinas .estão sendo colocadas
nos' portões, com exceção do

prtncipal, que' será o único a

permanecer aberto.
Enquanto isso outros operá

rios aCl1escentan: o nome de Pio
XII ao pé da lista dos Papas se

pu ltados na-Basílica, inscrita
numa placa de mármore existen

te no corredor da sacristia. E' o

144.-0 nome da lista, e o quarto
da ·última de quatro colunas ver

ticais de nomes, das quais a

primeira contem 46 nomes e as

duas .seguintes 47 cada uma.

Grande multidão formou-se logo
pará ler a nova inscrição, que ê
das mais sjmplea} "Pius XII -

1958'.
Milhões de europeus poderão

Um dos conceituados estabelecimen
tos da Cidade, apresenta aos seus distintos

frequ,6ntadores' a sua nova/ modalidad,e culi
nária que consistirá de suculente "FEIJOA
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em

ingridientes vitaminqsos e preparada por

_pessôas esp>ecializadas na arte de cozinhar.-

O serviço a Lá Carte que \Têm mantendo
diariamente não sofrerã efeito de continuida
de e será acrescido, dentro em breve" do sa

boroso "GALETO", recomendado como suhs·
I

•

tanciosa alimentação.·

Rua Arçipreste Paiva - Fren�e ao Ritz.,

ORGANIZAÇÃO SANTA (AfARINA
RUA ARCIPRESTE PlAlIVA 9 - F,LQRIANO'POLIS
pessoal eepecializado está habilitada para,

a) - ADVOCACIA: 8IVIL, CRIME, COMERCIAL. T:r;�BA-.

LHlSTA. D1!]FESAS FISCAIS. ATE}IDER E ACOMPA
NHAR NQ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO
ESTADO. DEFESAS DE ÀTLETAS E

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL
. ÇA DESPORTIVA.

h ) -- CONTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERICIAS:.
PROCESSAMENTO DE B�LANÇOS. REGISTRO DE
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) - PROCURADORIk TR'ATAR DE INTERESSES DAS
PREFEII·TURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS
PUBLICOS. NATURALrZAçõES. REGISTRO MA:RC:AS
REGISTRO DE DIPLOMAS.

ENTIDADES

DE, JUSTI-

V. S. deseja
VENDER (OMPIAR

ama ea.a, am terreno, am eltabeledaeal!-"
merelal eu am auto;lll6ve!t

Encarregue a ORGANIZAOAO ATLAS LTDÁ. Corr._....
Procuraçõea Repreaentaçõel, quI' lhe proporcionar' o. m..

,
, ".

lhorea negóciQa e a8 melho.... �:ortunidader. __,.u••t,a LJcll_
comisllão.

E8e�itório Pr�vi8ório: - R. 'Sald. Marintov, n.o. 20 - !'one 318'1

Temos à venda:
a Tinturaria Paullsta a rua Z' d••aio - ••tr.lto
1 Terreno na praia Bom Abrigo - Coqueiro.
1 terreno DO loteamento da Praia da Sauda!!. - Cambori6.
1 casa à rua Silva .Jardim, 117, Fpoli••
1 terreno em Bralm.
1 e'stabelecimento de sêeos e m<llhado,s, muito bem aJ'regul!sa.do,
em ótimo ponto comercial da Av. Mauro Ramos. - Informa-

.

ções em nle'scritório
Uma bôa casa de material localisada à rua São Vicente de. Paula
(Pedra Grande) nesta Capital

Uma càsa com frente' e

-

um lado de m.aterial, e o restante de

maí:leÍl:a, 7xSO, -3 quarto.s, sala, cozin a e instalaçáo"saríHária,---""""
à rua 3 de Maio Estreito,

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A S Jj'jvU 'A"R,�N',"_r,ç'l E S .Q HU :"E. �1N·"-l·'E,IR V I R�Ã' O' N O ,e E R' J A M E M Á X I M 'o· D A F·�A ·:S ',-(
:'-Já não rJesta-�.a1s�)MViq��e.�.q��.����ispuf�',�(;).��,fo-m-&xi)mD de.remo>gtgmov-ido pela Federação Aquática de Santa Cataf�n.a. e fi ter
lugãr na baféhsl:Ila·t5 do,(.arisRfe, será (f maior,-�r�lõi5J.e_nhido '9 serrsàtion.al da.histórie do. Ca,AlpeOlla,to' que-teve seu ��ício.·em·1918"
América, de:Blt1.l11ena1J; :Attântico', de Joínville. �e Aldo luz, M,õ rtinell j' 'ê, 'Rj'a chuele não se, desculcemde (êlf}tifO fé CR1CO e�{isicD-.de seus
valor.e,s".esperéffioo:4vef�se.üs·'Pa·vnhõ�s' fremulãre'm_no�masir:2<.da vítória�' Sim, -seshores. ,0 certame remístico de 58 :irá,torreSlloilder
�'il';'� ;_,;.";� -r-li"il ...,(\-0t! "-:':-':': f'-:\"�;'::'�t:�;:�"";-"ii,�� ".' e' rh che' ia Ag'>úerdemo-lo I
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(ERTAME DA.l-.B�E.:rAINDA�A
pORia o Carlos RenaDx

... ,;tbra ..

Btumenau .com·. a prôxima
li�t�>vís1ta 'dos ill1,asta$ suiços
,. a5,llÍIrtssos-Etgêiàdos�Pàra a Exibição dos (am,peões' da Eu,opa, M,arcada Para0 Dia 15
BLUME.NAU, '3: (E.) -:-;- sacros adquirir ingressos suirem entradas numera- I Dia 16, domingo, de acôr- praças do 23.0 R. I.. Foram ria: (!jampeão - Joe .Brów.

Estão praticamente esgota-, para. as galerias, Os quais' da's.. I do com os - entendimentos estabelecidos preçps popu-
EE. DU." 1 - Kénny Lane,

dos os ingressos para o iné- não são numerados. I Segundo. nos revelou o: mantidos ,entre a Comissão
.

lares para os ingréssos, fa _
PESOS PESADOS - 2 - Duilio Loi, -Itália, 3 -

>dito espetáculo programa- ,A delegação representa-f �r. Fred Stingelln, num dos Promotora da visita' dos ,,-cilit8,ndo a aquisição dos Campeão - Floyd Pat- Carlos Orüíz, México.
do para a noite de 15 de tiva daquele pais amigo, I intervalos das demonstra- gínástas suíços e os presí- mesmos pelas pessôas me- terson,. 1 Ingemar PcEN,AS
novembro no palco da So- conforme ,já tivemos opor-I ções, apresentar-ae-ão à dentes da Liga Atlética nos fa,l'orecid�s pela sórte .. Johansson� Suécia, 2; Nino Cam,peão - Bogân Bas-

cíedade Dramático Musical tunidade
.

de noticiar, tra:" platéia blumenauense os Blumenauensg e Grêmio Valdez, Cuba, 3; Willie seY,'l - Davey Moore, 2 _::_

Carlos 'Gomes, onde se exi- rá vários' relõgíos das mais ·tenista·s 'participantes do Eportivo Olimpico, fará a Pastrano, EE. UU. Paul Jorgensen, 3 '-. Flash
bírão Os famosos gínástas afamadas marcag suíças, I Torheio dos. Campeões do' equipe helvética sensacío- V E N D E _ S E �EIO _ PES�� M ���dO'egsuíços, em éurnprímento ab amo dos quais vai ser sor- ,Tabajara T.C. nal exibição no estádi., da ampeao - rc ie oore,

programa da excursão que' teado durante a apresenta- I .. ,-.-------- --_.,,_._._ .. - Alameda Rio BraI).co, exi- Um completo aquípamen- 1 - Harold Johnson, EE: Campeão Alphonse
. vão empreender pela Amé- ção .do� �a�p,eões ,oUmpi'- f�mpeODllo P.IU- bicão esta antecedida de .to de niquelagem e croma- UU., 2 - Tony - Anthony, Balimi Argélia, 1 .� Piero

rica do Sul. Na Casa FIes' cos de ginástica no Carlos....
�

� p:equeno' desfile e' de urna gemo Tratar pelo telefone' EE. UÜ.:'_ 3 Yvonne Du": .Rolo, Italía 2.- Leo Espi-
eh, ou com o sr. Fr,ed Stin- tiume.s, concorrendo ao I" I a' f I b' I l peleja de bóia militar, reu - 29-66, com o sr. Solon, no relle, I

nosa, 3 -'-. Mário d'Agata,
gelin, poderão os

_

interes- mesmo as pessôas que pose! IS I.. e U e o ! níndo equipes formadas ue período da manhã. I ilVIIWIQS . 'i' Itália
------.-. -_.- .

I E' a seguints a classifi": . Campeão -'- Ray Sugar.: MOSCA

Am'".:iIIDh'!á� ·I·am·a'n·d'I're" I 4I'."'e"I··I"CO· cação do Campeonato Pau- . ";'UJUUI,:f' U'.Nj,I,U.�U�II·.JlU.. lU
.. Robinson, EE.-UU. - 1 - Cámpeão - Pascual Pe-

II Ui
,

'.
. -,' -, wr n.. ..rlll.l\il·1U\.

_
'

' Cannen Basilio 2 - Gene 1'e1., Argentina, 1
_

- Ra-
"

-
< - lista de Futebol, após os ,. .

tloml·ogo. ,r.UaraOII 'UaulQa Rlm'o'S·
! JugoS de sábadO: L.LEIÇÕhS·NA F.C.D.U, rão estar conclUldos os tra- Fullmer, -EE. UU., 3 - mol1 Arias, 2 Ponce

.

:",'
.�V

'. ,_r ,: I 1.0 _ Santo�,.9...,::.�_.:;;,_,.._, ,�,
_ ..Re�,��_,!':';\�-�_�_�l����. f�i

_
b_all!.0s :de reforma�§,...o:r,na� '_Joey Gj-flt.r.d�·te;:-,E�, UU;.., d{i�l�'�etch;. B� ---'-- �YQll_!'lg'--"

De conformld.ade·• com .ca�-+u�oos- ,elesfavoravelS'
� dos; '2.0 _. São P'aulo e, °O.F" fra ultima, as, el-elçoes para mentaçao ,da nova sede,' MEIO M�DIO lVlartm.

tab�la do Campe,?nª-t?' Oi':"" q'uatro .clubes; todos e ��lS :�inthianS,'.10 .

'. a n_?,:a Exefutiv..a ,<:!ª.Jed€" q,uando, -então, serã.Çl inte-
.

...,

�

.• ,

�
-' .

,
_

tadmo d,e P:oflsSlOnais �e o' Bocal_uv-a sem, condlçoea
I

3.0-� Palmeiras. 18 r�çao Cat�J'lnen,�e, de ,bes-'
. gradoS �os .seus cargos os riMie S8Fv.ra ,de base, ,aJa o camu..ao

1958, amanha bater-ae-ao d,e Virem a obter o cam-. 4.0 - Noroeste 19' . portos UP-lversltanos, 'para novos dIretores. . . Á" .' p....

Tamandaré. e, A�lético,. en-; peonato e mesmo o vice.! 5,'° - P�rtugue�a de Des- o �e:iodo 1958-�959. N�ma ADVE_RTlDA ASSOCIA-
_ deBr.sil.o ToroeiaRão -.São·,.Paaloquanto que domlOgo Joga- i ,I portos e XV d.e Novembro elelçao das maIs r,enhldas 'ÇAU ATLE"l'lCA _-

'.
-, .'

_

rão Guaraní e Paula Ra� Mesmo assim, espera-se' (Piracicaba) 22 foi eleito Pl�esidente o aca- A Viretoria da jfCDU. RIO, 3, (V. A.) - O pre- I
RlO-S�O PAULO NÃO

Umos. São �ois. ,encont�:s ,
qúe as"duas pelejas s�jam 1 6.0 - Botafogo, 23 dêm�eo senhor Agostinho aplico'u a pena de

.

adveJ;'- s-ident� dá Confederação, CONSTITUIRIA.--:'BASE
que .pouco mteresse estã_o

I r�v7�tld.as de ,sensaçao e I .

7.0 - Na'cional, 26 Lam, da Faculdade de Ci� tênci� à Associação Atléti-' Brasileira de Desportos, sr! I E� principio '7 �i�se. o
desper..�aTI4o dadas as Sl-, eqUlhbno.'

.. c .•.. _.Jbi 8 .
.0 -'Taubaté, 27 ências Económicas. ca .Acadêmica XXII de Ja- João Havelapge, conver- i pr�sldente da.:C�D .: con·-

, ._ "ELA''fM' 'fLOR 'H
y

p:-Oi'I'-S'"
_._"

9 .
.0 - Ferrovia:ia, 30 POSS� DA�NOVA DIRETO neiro, da Faculdade de Far- 'Sando corri ã r,epQ,r:tij,gem_'1 sidel'ava justô ·.qli,e,!�.: ,Tor-

A 1'1 .

. IA O .

L 10.° - Guaram, 32 RIA EXECUTIVA mácia e Odontol'ogi'a, por fez interessantes e oportu- i neio Rio-São Pâulo' se�is-
" .

..
. _ '.

11..0 - Ame:rica, Comer- A posse da nova Executi" haVH ,inÜ'ingido dispositi- ,nas declaraçõeS: relaciona-: se de base para' a �JÍoolha
por D A1<TAGNAN I �atutos da Assoclaçao ate a . cial e Ponté Preta 33 va dar-se-á no dia 15 uo vos da Lei Desportiva Uni-- 'rlas eom o proximo' Ga�- 'do campeão do�Bras·H.�fstQ,

A Associação dos Velai- s�a aprovação quando s,erá 12;0 _ Portug�esa san- corrente. Nesta data deve. veTsitária, fHiando�se' à peonato Mundial de 'Clube,.l,.' no entanJio, não deverá ·.a-

ros da Classe Sharpie ,ue eI.eita em definitivo a nova tista 35 -.--.--------- uma entidade atlética não i?iciativ:a' €I,aqbH�I-e d.SS.POl'- i c_antecer ,.?r0JllDv�n�o !l'
� \

.

Santa qatarina,'fund3lda em Diretoria q·ue regerá os �- 13'.0 _ Juventus 36 t I AIO"
•

DO acadêmica. tlsta e que mereceu por Conf.ed·eraçao BraSIleIra de.
13 de Julho de 1958, na sé-- de�tinos da Associação no 14:0�. JabaqUal:a 41 .,U - . erlca Ptllrte, dos< euro,peus a .me- D�portos JItp. tçlr.n_e�2 com'
de do Iate Clube de Florià�· ,.periodo de .19.58 á 1959. 15.0 _ XV d N' b' íiile 'Vol'eil..ol

. NOVAS INSTALA<Ç-ÔES . )hpr acolhida quand:o da a participação. çlos clubes.

nópolis. -por um -grande' nú- APROVADO OS ,ESTATU- (Jaú'), 44
e ovem 10

.. lU DA F.C.D.U. ,viagem do dirigente maxi:- campeóés dos' principais
mero d,e adeptos, do �spor�e

- TOS :o A AVCSESC 16 .
.0 _ Ipiranga, 49 O Camp,eonato Su,l-Ame Ultimam-se os preparati-II mo da ,enti.dade ao Velho EsJa.dos !ia F.rule'J!.8,Çã,A-" ex-

da vela, dentre Os. qUalS Com grande numero d,e
, PRóX1MOS JOGOS . ricano de Voleibol, foi ini- vo para a inauguração d8.� Mundo. " Cluslv-amente entr,e' aqueles

destacamos Jorge Barbato, Scharpistas, reunju-se as
QUARTA-FEIRA ciado, ônte!ll' em Porto n�as -instalações da FCDD. ,,,REGULAMENTP q-ue praticam" o pr,ofissio-

Arn?ldo Suarez Cún·eo, L�iz 9,30 horas do qia 19 do cor- No: Paca�mbu (à noite) Alegre com duas partidas, Desta'cam-se nas novas ins-I i :W;P.�CJA:t., flalisl!10' qUall!lo será eli-tão
F,anas, Aken{)r Melqula- :r;ente mês, na séde do Iate

_ Corinthians x Palmeiras devendo prosseguir hoje talaçõ,es modernos móveis f' O .campe,on.at� "Mundj��.• c.onh�,?,qo �'.o ��rdage�ro,des de S?uza, Oswaldo Nu-- Clube de Florianópolis a
Em Santos (à norte) _ com Os seguintes jogos: que colocam a Entidade co- . de Clupes devera, como la rtampeat) do•.Brasll,._

nes, Osm R�ffs' e ou.tr.o�,. AVqSE��,. pa,ra aprovação Santos x America
-

Argentina x Uruguai (mas- !TIO das melhores do país; 'Se teve oportunidad.e de· sa- -c" -' ----- <-,. -,�. �

sendo a reumao . presIdIda em deflllItlvo. ·do� Estat�- Em Piracicaba (à noite) culino) ,e Paraguai x Perú fruto da última e bem cQor-, .li,en·t:ar, merec�r:.a ��r�y�-:, Dêtes' ,e�lâlgad.,O.,s'
-

pelo ·Comodoro do Iate Clu- tos, o que fOI f,elto depOIS XV' d N: b G Cf") b denada Diretoria onde ,'1 ção .da Federaçã:e');I:q�rn�; . ,

b d FI'
,

r d·t d b t f"
- e ovem ro x ua-

.

emllllllO
,
am os na qua- -

ACEITA-SE - ENCOMEN'D'ASe ,e onanopo IS, que' e mUl os e a es com o 1-:
rani

.

dra da Sogipa. Amanhã jo- ;f1l"elJ.te notavao'se o acadê-' cional de F.wbebol .. .Assec·i'a... . .

expôs aos p,resentes a fina- to ú1iicO de evitar falhas
QUINTA-FEIRA garão Argentina x Perú e mico Aldo Belarmino da tion. (FIFA) à qu,em. ca'h� A RUA PJ\);JRE!<..ROMA, 109.

lidad,e da fundação da
re-'l que

mais tarde poderiam vir
No Parqu.e S. Jorge (à Brasil x Uruguai. Si,lva. rã, por sinal( '�W'0",�ó\(�J: o

-, Fj;tNE, �019 .:

ferida Assodaç'ão que vi-- causar diveigências� entre c,ertame, cUJ·ot-p,r.ii:n,e.ire ":er!:.tarde) - Comercial x Tau- ' Y,,-
.sarill .principalmente o de- os adepto'à dessa classe de' batê (

(al"a'rl"nenSe's, gau"c'_ho/s, parana.nses tame deverá : ocórrêi:���ln:
senvolvimento da Classe barco. 1960. Sobre. o' ass·unto oEm Santos (à tarde) - Ru,a Vitor Meireles, 26 em -V:ia7,Internacional "SHARPIE" ELEI'ÇõES NA A.V.C.E.S.C.

Portuguesa Santista x Na- k"

I
' '- .

d' I d presidente João Have.lan·: ,gem de estudo em Sã() Paulo;"
,em Santa Cátarina a exem- No pr�ximo dia: 5' se,rã

cional e,paUIIS ,a.S numll�a ran.g.u ar e ge revelou s-eus propositos .reassumirá sua clínica em prin-
p,lo do .que J'á fôra feito reà'lizada na séde do Iate . de elaborar u.ma 'regula-\ '

- Em Bauru (à noite) '';'" .c!píos de novembro.
em. outros' Estados da Fe-, Clube de FI@ri!Lnópolls, gen·' ca�peoes � mentação especial,' 'e par-,>a,.··

t'l t d'd I 'D' Noroeste x Jabaquara .,dera!tão, tãis' ,como São' l' men e c,e 1, () pe a sua 1- . tanto dev,erá convidar tec'".• No Pacaembu (à noite)Paulo, Rio de JàneiFo e, óU'- retoria, a el:eição. para o
_ São Paulo x Ferroviaria

.

E' O q'ue se cogl"f'a' em. Po·rt.o Alegre' nico"l ·esJ}ecializàdos. Os'
tros. Uma vez ,defin�dos os preenêhimento �dos cargos

_ srs. Arno Fr�nk, Ô'arlós Vende lotes de 260 à" 720, mqs
motiyos _ .da ..reunião, o Sl·. de Co:rÍlOdoró: 'V:ice-Comodo- SABADO

Noticia-se em Port() Ale- peões .·dos q-uatro Estados INascimento, José de Almei-: por preço de Qcasião
.

d' f' Na Agua Branca {à .tar- t CP�residente, _a.pr,eseutou os ro-,e- ,emalS ,cargoS con el'l-
gre estar em cog-itaçõ<!s., Sulinos que são San a a- da e ainda,um treinador de LOCAL: .Ai.a-meda Adolfo Kón.�

tat t de) - Palmeiras x Botafo-
nomes de JORGE BARBA- dos peJo� Es u os, pa'ra o

'go naqu,ela Capital. a ,realiza- tarina, Paraná: Rio Grande. campo deverão constituir a der cQm fund()s ,para Rita l\1a�
TO ·e OSWALDO NUNEB periedõ d€ 1958-1959., Con-

DOMINGO (à tarde) ção de um tor�elO quadran do Sul e São Paulo. O comissão encàrregada d:e ria
.

\

para Os cl!.l'�OS, de, Co�od�- seguÍl,n_Qs. �purar que () no-
N P b

.

S- -guIar, ,logo apos� ,Campeo- mesmo seria .eliminató�io e preparar um regulamento TRATAR: - com. LIBERATO

1'0 e Vice-Comodoro respec'- me de i\LCENOR MELQU[- o acaem u - ao
nato Gaucho. Tomariam os jOgos teriam lugar na, espe�ial com vistas. à e's- LAUS - Rua C;on�elheiro Ma·-

ZAé·' Paulo x Porto Desportostivamente, não aceitando ,o ADES DE SQU o maIS ·t no certame os cam-) Metropóle gaucha. '

colha do campea-o -do B'ra,-.- fra, 46 - 'Rua A,hl1iran.te Alvim,Na rua Jáva,ri - Juven- paI e
Sil· .. • úa'wa1:dó, 'Nunes' a índi- cota.do pa,ra ocupar o cargo.

tus' x XV de Jaú
------------'::...-------:----::---:---- sil., /

15 - Florianópolis'
-cação do sé n me para o de Comodoro, dado ao' seli "AnUI"Ca III" ven'ceu' a -regalaf'd

u o.
d' ,.j a'lto grau de' c.onh�cfmento Na Rua Gom. Sou'sa

-

-

.

,

.

('O'.__
.

,

,

.

do 61',rll-,.1I0 ··UrUgual" p!IIi,ra '0--"re el'l' o cargo ;e· ln iCan",o - Na,cionaI x Comercial ..a seguir o nom d sr Ar -das .coisas d'o mar. Certo -I'·' "S I R·"nolde· Súare�
ecuheo; _Pi>; estar,emos, que, UInll' vez

ra�m :::tt;srreta Jabaqua;- ve elfa an os -; 10 ··'E·�I"""A. de"Sanla (.alarl·na,ser l}essoa com g.rande .ere' ,eleito ALCENOR, a Asso-

4 O I \ "P I'
"" J, � aw

d,encial·nosvmeios velisticos ciação entrará imediata'- Em Santo André - 'Ipl- Em" u'gar o roce afia
.

o .Consulado do Uruguai" com sede nes.ta Capital,
da Cap' itâl. Para S,ecretáI'l'O """.ente· em atividades, pro- ranga'x Port,' 'Santista .

I' 122 f 3785 L h
f'

.
. 'u

. nte as Em Camp,inas Guara- Venceu o iate "Angica barco venced'or o coman- .na Rilf, Bocaluya. n. - one - eva ao. can e-
01 indicado o nome do Sl�. movendo r1gorosame .

A é d' t .dante Marcos Me'rhy e tri-. cime:lto dos senhores interessados que,' a partir desta
. - .

.

t' d' nl x lU r·ica III" a g,ran lOsa rega a a .

Luiz' Farias e para o de, competições d e ermlna ,�� Em Taubaté Tauba- velá denominada "Santos- pulantes os seguintes vele- data, �;f:.U exPtldiente 'Será nos dias úteis, das 8 às 12
Tesoureiro o do sr. Roberto pelos Estatutos. Nós de / .

2.0 1 'J'ador,es: Alberto' Guarischi, horas'.
C' A D' ESTADO" aqui estamos té x Corinthians Rio"; vindo em ugar IT • ,

r '3 (t
�

)uneo. ueção Técnicll E A F "Sindbad", em 30 "Cairú", Kurt P.olborn, Antonio Paes I' .':,rlanopo IS res

ficou a -cargo do ·sr. Lauro para divulgar e incentivar .m. rar;qu:;a
- er-

.em 4.0 "Procelária". To- Leme; Waldir Lima, Geor- Visto
'

Batistotti. A Diret()ria aci- . tudo aqui.lo que 'viér em be

I·rovwrla
x an s

t
. ge Whit� e Fernã@ Paes J. C. Ganzo Fernandes

ma' ,constitiüda _di:e.ou j�:, '�efi'�io do· saluta;r . es.pnrtº
..
Em Ba�ru:-=- N.oroeste 'mam ,par e na prova quasY

L Vice-Cônsul
XV,(le PlraCula1:)a- vinote. ia:tes. . . elJle,

.cu.mbida..�defelaborar �� Es':: �da VELA. ; ,
--�...

IA50UET�IDl·VELÃ· .

BLUMENAU, 3 (E.)
Após os resultados verifi
cados na última 'rodada do

Campeonato da Cidade, pas
sou a ser esta a classifica
ção dos clubes:

10 lugar - Carlos
naux, 1 p.p.; 2° lugar
Olimpico, 4; 3° ,lugar
Palmeiras e Paysandú,

40 lugar - 'Vasto Verde,
11 ;-,50 lugar - Tupi, 12 e

em último O Uníão com 18.
O certame proseguirâ . do

mingo com os s,eguintes
jOgos:' Em ÍUumenau -

Re- Olimpícn x Càrlos lle�aux;
Em TimbQ_-- União x Pal

.

meíraj, e em Brusque > .-

10; Paysandú x Tupi.
l

Os melhores deB 'dtiiiôx:DWmliaI
NOVA IORQUE, 3 (UPI)

- A Comissão de Campec
n�tos Mun4iais publicou a

seguinte lista dos melhores

pugilistas de cada catego-

Campeãõ·""'" VirgH Akíns,
EE. UU. 1 - Don Jordan,
2 - G�rn�tt Hart, 3

Gaspar 'Ortega, Mêxíeo
LEVES

:-y

TE RR E NOS, .

de Novembro de 1958
.. FERNANDO HERIJERA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,.

PA ItL (I .

-'
'

Com 18:-968 indústrias ocupan- I

� t
Organizada por pessoal expe- •

�:ri��3�1:2pl��:�!ri:�,c���:�o li:=

a arlllueus'es �;�I�n�aa�oli:ta�e :e'lai::;O�i�.n�:(�; I. na ba�;S����!�hg:s����:��t:�a�.anta Catarina, dentrõdo teto estabelecido c •
dustrial do país com uma ex- se.is dirigentes, em breve torna- 1 1 - Linha de transmissão de energia. elétrica Capivari-Jaguaruna l.500.ooo,00 •
pressão singU\ar -e altamente

.

rã contacto com os eírculos m-' 2· - Linha de transmissão de energia elétrica Turvo-Araranguá .. 1.500.000,00/ .--

��;��f,·iZ�:�:�:i��:�:t::,·tu�;���i��:S�, .

.

.' d::��ioaiSmí�:;i:�::�ell�:.tI�t�i. :�;� \ • '43 .. �L�l:n�h��aádde'� t·tr�a�n··ns·sm'�l:ls'�s'�a-�o� 'd'�e�' e�n�e�rr·g�l.ia�"e·lee�t�r�l�ci·aC·�Im"�a�r�u·I�:'L�oa·g'un°. ·a�a..•.' 2.000,000,00 :
ros imbuídos -do. mesmo espírito posi l, reg ist.rada na Junta Co- \ nejamento de�sa m.os�la.. }�rma '.

1.000.000,00 IIJII

móveis, etc., é esmerada e re-
de. progresso. mercial 30b n.o 20.913 e' estahe- ner.te que se constttui fi em. 5 - Linha d� transmissão de energia elétrica Capivari- S� Joa- ,

putada em todo o paí,s. .
UM ORGANBMO PLANEJ"DOR lecida' na capital cat�rinense' à �ais um �vanço .

na escal� do • quím-Laíes ,........................................ 7.000.000,00
No. entretanto, as t�cmcas mo- I Já sabemos da absorção do mer rua 'I'irndente s, n.o 5. p ':�gre.sso industrial de Santa 6 - Serviço de abastécimento d'água de Criciúma .. ,.......... 3.350.000,00 ..

dernas de vendas erraram na! '
' _ C i d t t' 7 L' h d

III

t lid d b t I cada pau lista rum relação a nos- Sua finaridade é divulcar in- a 'arma, promove-i (J o C(Jn ac_,o - In a e transmissão de energia elétrica Joinville - Barra �
a u� ;.

a de p roceasos as ante ('S-
í sos produtos. E assiru, ria ne- crementando 'lendas dos produtos c,1m classes mtere�.,; l '?S de Sl�o. •

'Velha-Piçarras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.000.000,00 li

pecra iza os e q�e, porrsso mes-
i cessidade dos i�.dllstriais cata- de nossa indústria por meio. Puu lo <lI l:· onstra .oes Janto as 8 - Ap�oveitamento do' Salto do Rio Luiz Alves, município de lIlI

��o, n�:��.a��O����dOa am:���I'�,�:�'� 'I' ri�enses disporem, n? centro de de exposição p-errr:anenh' dos a5s,j�'H,,:i)('1 c6met�illi:.•
d
terá re-

• LUIZ Alves, em convênio com a Comissão de Energia Elétrica 4.500.000,00 III

sibilidade de consumo obrigaudo
sse Paul?-, rie Ilma, area cobertu mesmos, encarregand-o-se da pu- :epCIfo111S1r, espco: -Iizn os, ", �- 9 - Prosseguimento da construção da Usina de Ferradura, no ri.

dé I' t d'
. onde ter-iam 1)b'\'manent�nH!llte ,blicidade por todos os veículos t raud. 1, ,�II formn Idel1l, o. <e- • �iO das Flôres, munl�ípio de São Miguel d'Oeste, Santa Cata- :

��::t��;�s Vll11:'�a�iza��o pa����:J:'expo�tos seus produtos. que julgar intereilsante. )\0 «en- tlÍJ,(ll> ;:'� :;]'ogl'esso. de nossu rro-
, rma, em cooperação com a Prefeitura Municipal 4.000.000,00 IIJII'

f . '., 1 id I d
'
·.n I

POIS esta lacuna agora vem de tro de São Paulo, em 100c,,1 npro- '�u�,:� .e :n�, �lt� ."�',II Jade ..(;. 10 - Linha de transmissão de energia elétrica Tubarão - Guafda •�!Ill!l, O. CIC o 1 ea a en-cu i!-
r pr-ee nch ida com a organiza- priado e accessívet, a Expc stl

e x p- > tal cera JnLJI.' .irío de to

'.
- Pedras Grandes Azambuja - Treze de Maio - Gravatal

çao da raqueza e crescendo, vo- I -

dE'
-

P t
'n' 2<S<I& J ligê-ncôas por servi-

.
'. .' çao a xposrçao errnanen e manterá stands de expo rítores Armazém

. J 4400000 00 •
��I:.:t�:�:I:I.ente, a oportunidada ] das Indústrias do Estado de catarinenses pelo eSJHl.çO de 36 ÇO '1'·I)(·p;,,;,zado de recortes de. 11 - Remodelação d� �êd� 'ci� i��' �. fÔ�Ç� 'ci�' rh��i�í'picr d� 'T�ió: ��

. . ,

SÃO PAU"LO -MAIOR E 'J.�RA.
Santa Catarina, sob !lo sigla Ex- mêses que durará cada mostra. jornais, depoimentos, c piniõcs' e convênio com a P of ·t M" 1

..

________________-'.;...-- documentação. ! •
r -

PI ura umcIpa ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 IIJII

'DICIONAL CLIENTE
12 - Construção de poços semi-artezianos e obras complementares •

. Desde a aurora .da industr ia- A exposição permanente ti.."
.

em Nova Veneza e Rio Maina, Criciúma,.................... 1.000.000,00

Iiaaçâo de Santa .Catarina, quan- produtos catartnenses no CEntro �.--- -�--�-�_:..�--�--------..�-- ."

ú(. ( cônsul Carlos Renaux mon- de São Paulo é uma nacessidade

-_._-_.---

tau em 1892 modestíssim.:l fiação
em Brusque fazendo dç;,ta ci-

que o avanço tecnológH'o e () j
dade o. bêrç� dess,a hoje paja?l- v�lume de nossa prO(h�ção. I1n- I
t'e indústria no Estado; q.ua'1do,

poem, e por certo. \) governo. es- {
tadual, administrações :nUIl'(.I-"

a.te's os Hering em. Blumenau
impulsionados pelas lue,m"s

pais, câmaras legislativas, as-

pers_pectivas de progresso fa-
sociaçõe's comerciais entiades

ziam o mesmo e em JoinviUa C� Flo.rianópo.lis, Quarta-Feira, 5 de NOVEMBRO de 1958
industriais apoiarão maCiçallH!l1-

Colin, os· Le.pper e muitps I!U-
te.

����:�:n���:::�s::��::1::�:�1 S�� o p'rec'O da' Ca r:ne '{ie r'de Regulame�to desconto e fôlba de emprésti�os Montepio do
Paulo já se esboçava como o .

maior mercado consumidor de'
. "

.

Estado - Liberação dotações orçamentárias' en�rgía elé-
nossos produto.B. Ar
Hoje, não se'rá demais a .lsti· TABELAMENTO DA CARNE VERDE EM FLORIANO' _

.

trica aranguá e Turvo - Providências Lecian S10winski
mativa di) que 80% de no••as L L k

;:o:uI�:�c���u����ils::, ���!en�:= POLIS - FISCALIZAÇÃO SEVERA DA ADMINIS- Na sessão de ontem, de' nossa Idente d: Re:ú��� e r�re�te. á tado apresentamos Vossa ll:xce-

"

sas ligações, por fôrça dêsse' por.- TRâÇAO DO MERCADO PUBLICO O
.

PUBLICO Assú'mbléia Legislativa, o sr. De- piberaçãQ
.

de dotações orçame·n-! lência respeitoso� cumprimentos.

derável comércio, são mai.s es- CONSUMIDOR DEVE COLABORAR SENDO UM
�utado _La�ro Locks, ,a�resentou tárias para. a _construção d� Iinh,a IDeputadO

José d� Miranda Ramos

tre.itas e já extravazaram o Sel-
a apreclaçao do. plenal'lo, o se- <kl transmlssao de energia ele- Presidente Assem-

tõr e'stritamente econômico-fi- FISCAL EM DEFESf\ DOS SEUS' DIREITOS
guinte projeto de le'i:

- tirca de, Ararang'uá a Turvo, cujo sembléia Legislativa

nanceirQ.
.

A adml.·nistraeão do. mercado pú

I
requer. A AdnII'nl'stra"a-o do Mer� bll·co. _

PROJETO DE LEI N.o.... teodr vai and�xlo, e, �lma
vêz

dapro-
'Santa Cat�·ma •

. AS EXP.DSIÇÕES INDUSTRIAIS
� � R I d t r

va o expe 1- o ao lustre esti- • --�-'--

_ PROMOÇÕES DE VENDAS _

blico fdêZ afixar edm todos?s adçóu- cad'o Público aferiu tôdas'as b�·· Seja você também prezado lei- lhegu
a e_scon; em 0-, natá�io. fi ESÇRITORES NORTE- ......

_ IDEAIS _

gues o.s< merca' os da Clda e e lanças tendo sido apree'ndidas to.r u'm fisc I d
'.

d
a nos meses e novem-

1 Sala das Sessões 30 de· outu- r (Continuação. da 1.a página)
�

d E t 't
.

d d
,- ,a, enunCIan o qual- bro e deze br d ,. ,

DC'ntrõ dá conjuntura qJe'
'(} s r\H 0., com_o am a em. ez balanças em outros dois açou- que'r irregularidade que houver

m o o cor-. bro de 1958.
.

\.
privada que reune dramaturgos,

oferete o binômio da oferta e da {Iç�ugues'J �ue, sao . abaS�eCIdo.s g�es, por não. oferecerem -condi-. na venda da carne verde. A ta- Art 1 :ente Oan.Q. .

t d
Deputado Lecian Slovinski romancistás e poetas, foi assi"

pro.c.ura se.ria ocieso dizer do pe o sr. oao Santos da Silva, a çoe's para um honesto julgamento bela de préçõs 'é p' t d
- .' :.

- s ven�lme'n os
. �s I TELEGRAMA nado po.r Mo.ss Hljrt,. teatrólo.go. e

. ,
. nova tabela dos preços da carne dos pêsos do produto ali vendido aeougue's Na- d'

ara. Q os o.s. f-unclOnarlOs estaduaiS e mumcI- c' • D J' I'" Pre'sidente da- Liga.
.

.

êxito das exposições industl'ial�, b
"

. � . o elxe ser rouba- pais nos mêses d b I' -",xmo. �t!nhor outor usce 1-

ParticularJdaa.e que, desde IJ ad- ovma, conforme' portaria N.o A� referidas balanças acusavam, dI} no seu próprio. bôlso d
'

b d'
e novem ro

_

e
,no Kubitschek de' Oliveira Em seu telegrama QS escrito-

431 de 19 d et b d 1958
_

I' d
. eze-m ro o corrente ano. nao ·t

..'.

�nto da máquina a vapor, da :-- e s em ro e peso .a em -o que na realii:lade Denuncie na ho,ra à 'Adminis- f
_ .' . j Du. J:'resldente da 1tepúbli._ca ,res nOl e-amerlcano.JS c;hzem que

eletricidade e do petróleo (.s
- DA COMISSÃO FEDERAL DE possula a. carne vendida. Co.nsta- traçàQ do Mercado Público.

so rerao
,

o
.

desco.nto pro.'Ve�lle;nte \ � Palácio Catete - RIO Dl!: JA-' "'deploram o ato da União de Es-

n>liaes Ill! organ'íza01 com �edo" ABASTECIMENTO E PREÇOS, tau-se' pOIS, o roubo que teve a:'
de emprestlmos no. Mo.nteplo dos,

NEIRO
.

,
eritores Soviéticos" acresee'n-

.,.. ,.' t
,..

t
;Funcio.nários Público.s Civis de' t d' "A L', d E'· d

bra.do auid.ado. ('. carinho.. que'e a seguinte: pron a e energlca m ervenção da S t C
.

.,.
e\.ssembléla LeJ'lslativa Santa an o. Ig� e sCl'ltQres os

"" Ad
.. -

"0 S· .,. 'd d
an a atarma

. ..

E d
.

As férias �ndustriais tem r.ido· CARNE DE 2.a COM OSSO - mmlstraçao do Mercad·o PÚ-

. Ignl lea O �a A 2 O· . .Catarina apro.vando requerimen- sta os Umdos acredita em que

, blico.
. rt. .0 - s contratos e'xls-.

-

··t· . d t d d

1'."SI110, os maines acontecime'Ii.� Crij; 30,00 Kg. t i'd to Deputada Lecian,Slovmski en-
o.s escn ores e o o o mun o

t ...... '

t CARNE DE 1 a COM OSSO _ Em conversa mantida com a den es cdo�sl e:am-se' prorroga-
c"rece' Vos;a Execlência nece'ssi- I têm o de'ver comum de deftlnder o

os nos p"lsespromo ores, com .'

D
• rr os pQr OIS meses.... I

d' 't
�

d
.

volul11o.sa artística e difundida Cr$ 4000 Kg. nossa reportagem,' o Sr. Osvaldo emocracla A
-

.

I n.aúe urgclnte liberação. no Mi- Irei o' e express,ar-se livremen-

, CA'RNE D S
• Me' Ad" t d d

rt. 3.0 - Esta Lei entra em ., . t S
-

d··t I'
m
..

''opaganda em tóao (, glob.o, to- E l.a EM OSSO - Ira, mmlS ra 0-1' o Mer- '. _ Il1lsterio AgrIcultura sub-consig- e. ellL.esse Irei o a Jteratura

_
. d P' b),'

-

d
. vigor na data de' su.a pubhcaçao i

.

A L' d' E
.

l11'O)a de. New Yori<, Leipzi'V, Lon- Cr$ 50,00 Kg. ca o u ICO - pe -e ao distin'to Hoje, às 2030 horas na Séde d a" _
' . n,ações ill.uil desenvol-vime'nto da' perece'rla. Iga e sCrJto�res

dres>- e ag.gI� Bruxelas que tilve Nossa re'portagem conseguiu público consumidor a sua par- do Instituto Brasil-Est�dos Uni- �ev�g� .as as IspoSlçoes em I veroas dóis milhões cruzeiros d'os Estados Unidos expressa aos

ur,' planeJ'ân't'enió ant�cl'pado de apurar, em fiscalização ont�m' ticipa,ção na luta c�ntra as irre- d R F"' ons rlarlO. I
para linha de transmissão ligan- ! escritores da União SQ'Viética a

, . I d
os, na ua elipe Schmidt, 2, a a das Sessões, em 3 de no- f f d

vI.rios anos. E sào de tal impor- realizada, a Administração ,do I
gu �rl ades na lI'el1da_ da carne o dr. Waldenliro Ca,scaes, nosso vembro -de' l,.958. : uo Aral'angua a Turvo, e hum

j' erv�rosa esp.e·rança e que �
t,;nd:a tais "pnr.1otions" que as Mercado Público constatou irre- b�vlna. No caso. de nao ser, de- cons'pícuo conte.rrâneo e uma LAURO LOCKS : mllnaO qUll1he'nto,s l1ul cruzeiros �?m_a conce�lda a Pasterna� se·

n<lçeeS se encarrEgam de' oficia- gularidade na venda da carne bà- vldamente atendida de' acorelo das maiores expressões da cu1- EX1110. Sr. Presidente da Assem-
'tamoem para referida linha. �a ..

reconheCida como um ttibu_to
Jiz.ar a 1110s�r" de suas in.�ús-, vina no aço.ugue' N..o 3 - de pro- _com. a. tabe�a".acima, dirija-se 'à .tura barriga-verde, pronunciará bléia Legislativa transnussao. energia elétrica, em

I
a el� pre'st.adq e �omo �m.a afll'

tuas, p'Or m'li" de 'organismos' priedade do Sr. Alvaro Lino., da Adnumstraçao do Mercãdo PÚ- ·u,ma conferência subordinada ao I , O Deputado idfra assinado na' "CO!'ÚU Ç�,n .o:'releJtura Turvo ou maçao do m,aliena:el direito .dos
e:;pecializado�. I Silva. A carne foi ap·reendida e

blico para que' sejam providen- titulo "O SIGNIFICADO DA DE

1
f

.

tal 'I com úut"lca l!;sta Assembléia eS,dtvres de mal1lfestar-se· livre

, cI'ad d'd
- arma reglme'n requer a Vos- " , t d"

.

Um exemplo 111ais próxim.) e o açougue fechado ime'diatamen-
,as as me I as em favor de MOGRACIA" Dado o ·tema pai E I': 'd' b

'esciar�ce v.ossa li:xcelência que
e 1.J.1LS amente e' e serVIr um-

d·
'.

lOS A ,seus inte'rêsses. .)-
.

. ,- sa xce encla se Igne su meter ' . 'an,ente à literatura'
_ ojJortunQ. � FEira e AmoJtl'as te, r. lvaro Lino da Silva é

C PI.tante e
.. que interessa a todos, ã co.nsideração dos ilustres mero- l"ref.eltu.ra M.unicipal, Turvo já �,-, _õ?f +1' IS" =',_ ..

d J. '1' l' --- ,. .,t,' t d I' d
ada qual deve se'\' um fiscal _

t· d b
-.---

e, o.'lnVl .e, t', rea I�"" na � re.mcl",en e no ,-e ItO, ten. o. o Cle-se es ara P!esente grande bras deste Poder. o telegrama
mlclou .re1e1'l a,_ o ra qU,e aten- El, .

_

_.- ---.

h t t· d
. .

t d d M d
da Administração do Mereado Pu'-' d d

.
- _ 'i.

mf'ilC es er �a al'lnense nelsta: a mll1lS ra ar o ,,'rca o Públi-
' ... .. _ . .

numero e pe'ssoas. endereçado ao Exmo. Sr. Presi- •

era l'lca regiao este Estado e ,II "4 � �""E'ZI� .

primeira quinze'na de nov:_l11bro,. : co encaminhado o. processo à De-
..

- ---
-

.

cUJa conclUsão uepende rec-eob.�! �.til; 10

:;��;;���f�;!i��ii����i;�i���; Preso nesta,caoital�-õs �irios que �s;üJ:Ê:�;����::;;1i�,!\A�OVA

Secção de Santa Catarina d I

TV
p.

t'"
.

ii
· r(iID

I

•

"�� �!m� �a !LoCE�.�UY.��Stt yenolam ,a -VIO e BU" cruzeiros CARN�. CADAVER E LIXO ��rmClh":J .Ob..fi gran-

tido Trabalhista Brasileiro _ Secção de Santa Catarina , ,. "

. .li.�,...a.l!'.b;.' '.I: t UJ:') - -o De- de parte do corpo causando

- e na fórma do artigo 44 letra "e" dos Estatutos par- (om "D1AIUO CARIOCA" d. 31 d
. ; pananll::n.to de tiaude l'ÚPil- enormes erupçoes; mas, se-

tidários, ficam, -pelo presente, convocados os senhores . O mlu Iii e o . ulubro conla a hls-'I ca receot::ü curíosa ae,nuncia gu�ao as autoridades sa:ni-
membros do DIRETóRIO REGIONAL do P'rB, 'para a .' ue uma c�daQe ao lmenOt , Lanas, nao Olel'eCem- peng0.

reunião que se realizará no dia 15 de novembro de 1.958, to'ria I"n-form!)do pel P I'· d D" t
·

I F
/

d
-

I I perllarubucano. tiegundo llo 1 ,t!;ssas autol'iClades desmen�

às vinte horas, na séde da União Beneficente e Recrea- t r a tJ a Q ICI� O' IS ri o e era . . . a:nU.I\';la,.a .f'r.eieitura locai. Ltn�am tampem o. boato êie

tiva Operária, e com a finalidade de discutir e deliberar Os .sírios Ali Salim Habib e I zo .t . _ ,.... _ I elS�aIl.a utIlIZando o mesmo J.que a erupçao sena produ-

sôbr ... o seguinte temário: " S: .
'

.
"e Cr$ 2 ml]�oes ,ao co.merclO dlO,S e .televlsoes, tr{)cando os cammaao pata o serviço·1 :;l;lCla pelas 'lrradiaçoes atô-

"
' alah Ahmod Hablb pr-ocesslltdos cari f' "'d . I

.
.

.

I'
'

a _ relatorio e analise do pleito verificado em outu- , _

oca e. ora� l�conne'cl os pe- seus verdadeiros nomes para runerano; para a COleta ae mlcas mas nao sabelu ex-

bro de 1.958;.
no Rio como. est.elio.natários, fo- la Policia �atarinens; por meio Sami Dessaskie' e Mahmod Ismael Il�XO e para o transporte de ·PliC.�/ a �ngem do que o po-

b _ criação de ·novos diretórios municipais e 'reestru- ,ram presos, ontem, em Floria- de fotografias . enviadas daqui. J!:lzebel. Televisões que custam f
carne

,
do Matadouro ao..

I
vo Ja_batlsou com o llom_e de

turação de diretórios antigos; , nópoJ'is, onde se haviam estabe. Êles serão re.cambiados para
" . '" 50 'I ' f' ,,'d

açougues. A queIxa roi, apre- "doença de. bolhas". .

c _ proJ'eto de Regimento' da Bancada do. PTB na
.'

ca. \.,1:.". mi eram o elHI os a

"1
sen�aaa por um cIdadao q" lVlVu l'

. .

.

lecido p d Ih d
.

. . c . ". .
' '.-1 u. •

u'" .I:I.lL :Gi1.I}AU .lJ.c. .l!'V.t(,ÇAo
Assembléia Legislativa; t�levisãOal�:·:�:tae: apare Oi>. e

TROCARAM DE NOMES
(;r� :.::0 11111, a nsta qu a prazo; tenuo compraao um' quilo

.

·lv.L.lLl'.lfutJ:;o

d _ assuntos diversos. a prazo) por
Ali e· Salah estabeleceram-se

fatias o,s,l:lparelhOS tinham sido, '. ue" �líe,
.

encolltFou no erú- - LUlN:0.U:'J:;.:>, '.I: �Urj - UUl

Florianópolis,
.

3 de novembro- de 1.958 Cr$ 20 miL
S C t' ,adquil'ido� _fraudulentamente na I orulno um pedaço de aoor- pona voz aa 'oecl'etana

-

aa�

Acácio aáribaldi S. Thiago
na Capital de anta a arm�, , praça do Rio. Devido à grande I

no. pra1ieaaCJ de ca.lxâo _

de .rc,elaçaes, J:;xtCl'.i.Ol'es Uisse",
Presidente Ali e Salah deram um pre.jui- c�m e'scritório ,de vendas de ra- . , aerunto. 'anteUl que o U

--.

, redução de' preço 'todos os apa- �
. '. OVf::rno .tSrl-

______________......__.._.
, .,. RURALISTAS ESTUDAM, �amco llao' tem provas ae

, .. A'. Ü I'" ..
"
noticia correu celere entre os m- �plO_ .estu_dos( do P�al:l0 de .l!:gno corno. a unlao tiovie-

,. .:' .:. . U. .

. ':;. . '.:.
.

.
'. .' N' . .' tel'essados e O. Delegado .de Rou- �s�blllzaç!l'0 .fMonet�na do tlca

. acusaram .I.srael ue

.' ;.:' ." .'. . '.-. f. .._....,..:, 11
. bas � Furtos de' Florianó olis �e <:"over�o...I!i._ontem, � tarde, amea�ar a J oJ.:àama mOVI-

.... :., '. :" ? ..
' ::'" ..' '. '.

p , . uma (.;om�s�o de seIS mem- mentanao !OrÇaiS -

em lma
lemblando de "estouros" seme� bros da elltIdade fez entrc- non·�elra. "!'ljao temos mlor-
lhantes o.corridos 'no RiQ, tratou g.a desse� ,estudos ao' Senado.' �uaçue<:; que VenHa a con

de investigar os negócios da su- babe-se Ja que' o trabalho.1 Ilrmar. os rUmores de ,mobi

·po.sta fll'ma, vindo a saber que p.rossegue com . várias sé- : llzaçao", QISSe o porta voz.

os comerciantes estavam sendo
nes de .sugestões. I

.

AlJElViAR COl.'1FERENCIOU·
, -

_

procul'adqs pela policia carioca, COM JK rpelas foto.grafias co.lhidas em
.

RIO, 4 (UP) - Co.nfirma- ,'IÃJÀÍ'If
jornais desta Capital. I

se que o Prefeito Adhemar \; .

=...,.._
'-iwIIIoII.6.'

DESMASCARADOS
de Barros esteve ôntem à,� I1U\I'ktnoite no Rio, conferencian-' lIIIaI

Intimaodo.s pe-lo Delegado. de do das nove e meia às dez; '--êiie�' r' � --,�._-
Florianópolis a esclarecer a tr_a- horas com o Presidente da C

.

garam ontem a nossa

ma, os estelionatários Ali Salim. �epública 'sôbÍ'e os aconte- ze���taátelo Convai1' da Cru

e �alah A,hmod negaram a pro�
CImentos de São Paulo. Lo� Helcio soa��l os

.

senhores

cedência de sua suspeita, mas
go, al segui�, •

voltou par.a p,ubUcidade dosdlr;;��utod�aque a ,capItal.. Nestle' em co n�""
Ij

foram. desmascarados co.m as fo-" , mp�a de

tografias que o Delegado lhes ESTR�lJA, EPIDEMIA NA
outros <i�is diretores daque-

-

ALEMANHA
la conceItuada firma c!oO

FRANCKFFORT' Al
'Pr,odutos allnlentares - 51'S:

nha,.4 (UP) _ Úma ee��: Lemos. e Mario .Mello.
imediatamente transmitida para Illia desconhecida estf se' pe��a��tr�s VISItantes qUil
a polícia carioca. Designado.s o.S ales�rando com granqe rapi- em FIO:icer�o r alg� < dias

Jo.rge. Rodrigues dez através de toda a Ale-

t'OS
escrít;a�OPolIS .

VISItando

F b·
. 1Ylànha J'a' t d

orlOS OcalS da lI.TL'Q
a Iam para, ·tl'azê-Ios �"'�', ._,_., . en O atingido TLÉ, fOl'mulam· t _

......... -

volta emba);cara I

.

h-
mumeras pessoas. O mál se feliz estadia e'

os vo Qo:.. de
'1 . '. m, Ia man a

caracteriza . pelo " aparecI'- .e'.xI·to em su
q!le _

consIgam
de ol1t�n), pal'a Flo.rianópoJi.�. t

a mlSsao nmen o, de ,gra�des;' l_l1an<:ha�, p�tal.baniga-Velde.
'a ca-
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ls1G· HORAS- -diariamente
"CONVAIFi"

TAOCRUZEIRO' do' SUL
...... ,..-

.�

o .horário ideali-zado 'especialmente para sua

C0n;t0didade. Use "CRUZEIRO A PRAZO" e

pague a passagem na volta, em suaves

/ mensalidades!,

apresentou. Me'tido.s no xadrez,
a notícia da prisã-o dêles f.oi

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




