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Jôli�arieja�e'�o�,Owelõrio' ·�u r.l.o. �e'F,orianópolis: 1,&âDdidatufã'Cêilámos
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IM�S ANSEIO� E ASPIRl\ÇÕES PESSEDISTAS. '(ASS.) AD,ERBAL RAMOS �l SILVA; JAU GUEDES DA rÔNSECA, DOMIN,GOS COSTA UNO SOBRI..

NHO. RUBENS DE ARRUDA'RAMOS, IVO REIS MONTENEGRO, CHARLES �AR MORITZ� ANTONIO pAsCaOAL APÓSTOLO, ALVARO MULLEN DA
S�VEIRA, OSVALDO MELO, YLMAR DE ALMEIDA,CORRtA, FRANCISCO Mll'rro ESPEZIN, JOSE'�,'�NIO AN'rUNES :QA' CRUZ, ODILQN

RTOLOMEl.! VIEIRA, F�CISCO GERMANO DA COSTA,Ç,�SORAMO�'_FILHO, ANTONIO' DE PADtJ� PE:KmRA, ARMANDO VALÉRIO DE AS
SIS, ANTONIO BATISTA;rUNI.OR, JOAQUIM MADEIR.i). NEVES, EMMANU� � ROCHA LINHAJtES, OSV�'MACHADO, WALDEMAR VIEIRi\.;·MA-
RIO eOUTO, BALDICERO FILOMENO, JOÃO PIO PEREIRA, AURELIANO S1J]ART, RENATO RAMOS DA SILVA, ROBERTO LACERDA, JOAO NAVE-

GANTE PIRES, TÊRTULIANO BRITO XA�, JOSE' FETtNAND�"SDASILVA. '
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Decidido apoio .1'0:: �om,e d�,Celso ���fr�I", ", ' ,j", "

._

•
'

primeiio co;"se�i�Ire'"para e se_

DO
. DIRETÓRIO DE RIO DO SUL MEU ABI,lAÇO DE SoLIDARIE- \ÇõES PEDRO il�TTENcOURT DE rouso REDONDO lIíuldo uma vala na ÁlISembléia,

para Celso ,Ramos NOME GOVERNO ESTADO PE':'
DADE pt CORDIAIS SAUDÁ- PREFEITO

WILMAR DUS 'f!; TAMOS SOLIDARIOS 'A�CANDI- afastados. vários' eleitos para

MESA DIRETORA, NOSSO DIDO CONVOCAÇ.{O óRGÃOS DE TROMBUDO CENTRAL -,DEPUTADO., FEDERAL ';� eATURA NOSSO G.·RANDE CHE-
aqui. e }Iara ali até cllelap a

, '

't..: vez do suplente.PARTIDO ONTEM REUNIDA PARTIDÁRIOS SUA APROVA- De TROMBUDO CENTRAL !3EDISTAS - JOSN FERREIRA .FPOIas.: 'E CELSO RAMOS. SDS.. AN-
�.. E como t)lI afastados, seguad.APROYOU UNANlMENTE DE- çÃO DE�INITIVA pt 8DS RAY· DA SILVA - PRi:tXDENTE DI· ,De. POU:_SQ. ,�DONDO TONtO CAJtLOS THIESEN PRE·

projeto udenista que del'e jp 41'11CLAIJ.AÇÃO BLUBENAU INTEl. MUNDQ MAYR SOBRINlJO
,
J'ara WILMAR DIkS RETO'RIO P,SD

.

'j,' ',.", ESSE ,D�RETORIO APOIO.u" SIDENTE JURETORIO PSD.
já está na Assembléia, Vão terJiAMENTE SOLIDARIA SEU' PRESLDENTE " VOTO COM 'UNANIMIDADE ES

'

DE ANGARA' ACUSO RECEBIMENTO SEU
'.

. -

o direito de opção pelos velld_
T,

TELEGRAMA 7 CORRENTE 'pt
" .�'

,

l-a
'" ment�s de depptados: - fieil

De TANGARA' TA SOLIDARIEDADE E SEGU- CANDIDATURA NOSSO ILUS· F n ta'" 'e',o,"

.

calcular quanto val .eustar as

• para CELSO' RAMOS l!ANÇA' TUDO .'AREMOS SE;N- T R E, C H E FI\') C E L S O '.. o' -

,

.

n,a· , 1, er erário a convoeação �o sr. Yie-
'fOMANDO CONHECIMENTO TIDO CONDU2IJ-LO crOVER- RAMOS VEIO ENTUSIASMAR, Ias!

PROC.LAMAÇAO BLUMENAU NA..-loJÇA ,ES'l'ADO pt SDS NEL.· _
. 'A violência com 'lue -9 favore.

VENHO HIPOTECAR iRRESTRI- SON PISANI PTE PSD NOSSOS VALOROSOS COMPA- ..., _', ruo - 19 (E.),- 4. bancada federal do eido bot'nhauseano farou, ontelll,
, ' --�

RU'
NBEIROS pt ASSIM QUE R&-

à GAZETA é, pois natural•.

DO PREFEITO DE IMA I CEBER D.}CLARAÇÃO BLUME-,: Partido Social Demeerático, ontem reunida, Acha S. S, que é interessliBCe
_ pe LAGUNA

I
nIDATURA EMINENTE GRAN- NAU ENCAMINHAREMOS APE- ,

Ih I'd 'd" tad Atíli· F .r pa,ra a' tI D.N. eJlfrel1tar cana.
, l�a.ra DOUTOR Wn.MAR DIAS DE CHEFE SENHOR CELSO RA- LO DtREÇÃO MAX1MA AFnr-+ . �CO

.

�u para seu I er o
.

epu, o . o on-
dato derlõ�do,

<,

FELICITO PREZADO COM· MOS PARA NOSSO FUTURO I MESMO SEJA EX,AMlNADO�' t na
.

Brilh�te tese! Em 1958, •

f'�IRO INICIATIVA 'CAN- GOVERNADOR I>EÇO. ACEITAR IMEDIATAMENTE pt SDS. P_ES' :'�
.ra . i.._.

U.D N. repetiu a candidatma.

ANO XLV -'O MAIS ANTIGO DiA�IO DE �TA CATARINA N.o, 13559 Vão. a (r$:,116 bOhões as notQ$ �;��ornhausen, derrota"

.

-

E I) sr. 'Vier:as, derrGtado em

."".llnles 195!h está com seu nome apo-

WI""'" tado -"para cadida� a ;prefelt.o!
.,

'-" �'�
f

. "t'
_

el Entende, máis, o sr. Ylepl,
r \ >A Caixa de, �or.çao in ormou.on em que ? pap. -

que a eal1didatura celsO', Ino-
moeda em clrcul9.ÇaO, até, � de fevereiro passado, atl�gla, .. portU-.

.

,

a cifra de Cr$ llfJ.8Ot.�.S49,OO, �dêntica, portanto, a de 'send.o adversáriO, que � que

31 de laneiro anterior. ,
,

êle tem eom essa' ea..didtur� 7

.Nenhuma diferença.,J'oi assim registra4a, salvo em um Não peru"; � rldieulo d. se
", '

di' i meter onde naO e chamado.
montante de Cr$ �.713;69.0,OO, atribuído às 'moedas v·,

Que discuta, no tempo opor.
sionár};ts, circulantes. "

'

.\ tuno, o --cándidato, vá lá·
DEMONSTRATIVO. ' Que temos uós com a esc6lha

O qÚadro abalxo .dmnonsti'à, 'PQl valores ·tatJaiS, ilú- de candi4a.to& da U.D.N.? Nada!

mero quantitativo de'�Ula8 é impoltâncta correspÓn·' E' ato da eeon�la interna cli8
,

•

•
�

,

" '" ;_' .P:U"ü'40 escolhei' estes on aq'De.
deJ.lte, -em . Clreul.çao� data. - 1,,'5.
vÀLO!t FãCIAL QUaNTIIlAl)E CRUZEIROS, com�re�cie-se que isso Dão

,1;00 ,............. 303.61'6.293,'" 303.616.293.00 eiteJa ao . alcánee--,de. peslJOU
.

2,00 •.... ;....... . " lG();488.AOl-
.

3O()�973-.61�OO sim,ples", M.�' de Um 'l'parlaDleD-
.

. l42.!7tJU51
.

71379415500 tar"'?·
,5,00 .............• ,

"
.

.,' _,_ >

O�TaIentl! (O �uplente dt"'"
.x.. \l).QO �r,'" <";;""�"', " 12.6�396.126,-j;,_>.. �.26U61.26�OO. r,ia 4eixar os pa,rt1dos, a4verai.

l§1.!!!IIBt'l',';,. ','29ioiL,,'?7: .. �,
;�, ... , .. ;. .'t� ;; Jn,on��"-. �- �_,';>' '-58.i!'1�&,� ,'rlb� 'iOs -parti4�ir�àd1'ei'&árlao .

" ,>, e-, ';50,00; �'. ;J-•• ,:'.. , .": •• :�.�.:: ff- ,55mt��,,:' ;;�,:1!l.�:6�5IVU. _,E. c�dar mais 119 que Ibe Il�

:rio=' " � _ ,;� tDO;CO : '.' :.� :: � : 4:lJW4.�.9..- . t 4.284.0.9".9'00',09- rey��to,!� X� e obras} deC Q.� .cOr- 200,00'. : ; .-. . . . . . . . . • 32��.�i1·' �'� 6.476._6�2;20p,(l�
.

','\
.

. x:
r!'

rentes-no t� acajá.- 5QO,OO.. . . . .. . . . . .. . 57.440.184 28.72Q.092.i)OO,60 OS �ron�nci:unentos em prol
Tubarão da, ,I contra.· 1.000;(;0 ..... , ..... : .. l' 70.12·1.�61 . 70.127.651.000,90 da candidat.ura Celso Ramos es-

tàdos 'COm -Q � firma;: co,mpa-:
,

�
,

tão �làrmando. E 'deixando en-

nhla BrasO'u�� de ,P,avimen-, l".o72.96'J.320' 1l6.804.399.�4QjOO cabullidos e enxavidos os adver.

tação ,e, �l'a,$.'
.

/
'

_ sários que !Y!lnham e alimentam
,

O ..
busto" de

.

GETULIO VARGAS '� ,���:a!:lc=t�e�lá:"� :;::�t::=::::!!s ::::
confome estav'Vanunciª-- convém acrescentar, que 'lt 1Jeo petfUll).ado das X I�:

·

do, chegóu �ua;rta,-fe1ra. ul-, Capivari compareceu em pe� . X '''CONFECçõES EDLEN'" X ..... Estão ve�e's! Ninguém as

tUna ,8 e$tà, ·cldaQe,',o busto 50 á passeata. e, á. fes� c0!ll li:. Rua Vtsconde de Ouro :lf �e . trQfal; ..

,do. sa�doso Oetuijo Vargas, que OS trabalhistás recebe..' 'x' preto., 62A ou nas boaS' ·X X X

que será colocado. em �� raro o Busto de GetuliorV�r--: x casas do ramo (VerifiqUe ;X' X

;�estal, e�.Baixo. Capivan. gaB. X na etiqueta 'para obter X O govérno,.udenista já anar.

:o,acontécimento, foi regia- (Da TRIBUNA, de Tuba- X o'melhOr). ,� 'quisou o Ensino. Ar:ora pretende

trado com grande regozijo rã,o)' x X X· X X J. desmoralizar a Estatístlcs,.
.....,.

pelos operárlós' pertencentes ----

ao Partido TralJa.l:h1S� �- ,.
.

�.
"

q).' fi!ta, cidade e, 'simpàtiZantes' .

,',

<
.

��:�r�dedoP�J;f� ,na, .' .: .,,��� _i , ."',, '
"

'

#I
.iQCa).; por Únla p�'de

.

cautomo'Veis' " caminhões •. � ." ,,- ("." T ;.
C"-d'ó F az lN·

-onibuB O �ml'a 'de GetUub A' reunião de ontem ,do 1 tender 'auferir � yant�gens ' ,o ,sr: .,ose .•� .1",0 err ,

·

'deú entrad\t em, nossa cida-
�

.
Diretorio Nacional da,UJ;>N' pessoais. nós 'seus co�t��\' }�iaui, como um' d�s eNlmen:

õe cerca dás' 20 ,horas e 20 caracteriZO'll-se pelo, tumul.... 'eOl:Q. 'elemêntos ii gover:ni�tas. ,�s. que' maisj,se ��_� es��· minutOs sob iJltensa vibra- to� Os srs. Jur�clM� Ao chekàX. -a êsse·' ,keChQ,�;� .
radQ �as con uraçoes re -

ção de enorme massa. "ne-:-' 'Adauto Cardoso e J o s e goveqmdOr' .eleito .

da Ba�a ��. presente,
.
o deputado

is de percorrer as ruas da. Cândido Ferraz, quase .1o.!' ,exasperoit--Se. Entretanto, a JOf3é Cândido . �u o seu

:dade ;numa especie de mm às vias de fàtO.- 'Olti- interferência de várioS' pole- colega a .pronunclar �u 00-

asseata, Os entusiastas tra:- ma reunião do.�*",I/�� gaa ,eV,itA;>u que, �lloS i
che.. me com seriedade. Respon

�alhistas chegaram 'á, Pra- çujC! mandato esta�. a gasse� a. luta -CQ-�r�l:: ." deu-lhe o deJ?utado carioca

a Centenária; na (labee�lra roqnrar, o S;. Juracl�a- Mal serenar.�.'p's,.a��Il, que o n?me do sr.. Oândido
, �a ponte, óride então se'fi- lha.es classJficou ,d�"'entre- o sr. Adauto -catdó�, '.ped;u f1!.erra;z e que sugeria gr�ta..

zerflJll ouvir vari08 ,orado- vista injuriosa a çoneeàida a l?alavra. Af1rm9U' qu� nao VerifIcou-se no:,o tum
. ?_:

res destacando-se o patro- pelo sr.,Ad�uto Cardoso. � retirava nenhUlJ,la,- das ex:· Novamente s�l';lram os di'"

clrtddor da festa, ,sr. dr. Pe·- um vespertmo desta Cap!· pressões contidas -na, sua cursos 'conc!llatór.ios dos srs.
·

dro Ivo Mira Gonies. Todos tal. A certa altura. o presi -' entrevista; acentuando qU.3 Afon"M> i\.liflos, Carlos La
,

os oradores' se esten�e!,"am. dente da úDN passou à pro-:- não 'abdicava -do direito de cerda e Jose sarne�r�ud de:
em elogios ao saudoso Pre- sidência

",
dos trabalhos ao ctitical,', a, diréção partidão yolv�ram a tranqu 1 a e a

sident.e,
-

descrevendo- . �as' líder João ' Agripino "para ria n&.qJlilo que julgasse de agitada re�iã.(J. .

_

ot,)ras e seus beneficios aos' responde� às aleivl)s1as do -seu dever. Disse, no _entanto, (Do Correto da Manha)

trabalhadores brasiNliros.· deputado, carioca, em qu'al- que a entreviSta nao tinha
Mais de duas mil pessoas quer' terreno". o significado que lhe havia

estiveram presentes a tIÍani- emprestado o sr. Juracl. Re-
festação �que a - Disside�cta �'Como' se sabe, o deputado ferin� ii, atuação dos

"o Partido Trabalhista eles· Adauto Cardoso acusou o "reallstas", o representahte
ta cidade,

.

prontoveu para/ presidente udenista 'de P!e- .. ca�ri()�� çitou "nominal�ent�
reve':enciar a figUra dlna· " ';.' �

mica de GetuliQ Vargas.. _ �

. Deve-se tudo isso, aQ' tra- ',i��'balho dos srs. Pedro ;Ivo 'Mi'- CONfmBtCIA CONVITEra Gomes, morio ljfende8" e 'II( :..
":

-,' '.QUtros que tudo vem fuen-.· '

do para levantar o Partido " A ) 'M� da AsS(lm�lêia' i{,�lsl8rttva tem a honra de' ()(mvidal'
..

OE

Trabalhista neste munlctp1o. senhOl"e� �l,mbrolJ do -"�agl5�ho superior,' nQl'JlUU; secundá ia, p'l'P

O qual \ uWmamente esta· �n�. téCnico' e prmiárto, �Jwm como 'li(' elIiSIIe a�êmtea, ai! e_

sendo manobrado pela. UD�, tldades represen-tatlvas, ad'\>9gadofj,' Intel�tuàls, m&gistra4OS" jor.nal1ll-
a :mando, do sr. 911ce Oaldas.. , "

tas: etc.
J

J)Qra alll>lBtlr� ainanhi.: 2iIoxta. ferra, dl-a 2j} 'dt1 março, ali Il

IOr'land,O' R. C'ampo's.
hOI'ltll (�arte da manhã}, na AssllJllbléia �sla.tl'Va, a' conferênéia a

. ser i'ef1;lb:&da pelo Sr Dl: 'Hermann Matbiu Goergen, ilustre �bl'Cl

X X X Deu-nos o prazer da sua do PiLrlamellto Alemão, ora em" vislta '&o l),rasU. em missão ,cultural.
COM UM PREFEITO ASSlM visita, o sr. Orlan<to �itO e de aproximaQijo te.uto_brasUelra.

(11) �- A interInidade do dJ·. ]}i'b Cheren campos, dediéado melJ].bro
A conferência serjCprater1do. em. .l.ingua.,pôrtuguesa, dentro de um

na Prefeitura da Capital tal detíal):' saudade, S,ua. do 'Diretório Municlpal do, .

. :EUelêncla, que é prlmeirp .suplente de depu. P.S.D..de São FranciscO,' do OOS seê;úinteS temas: A QUC!ltão Alemã ,de, Hole,. Berlim e a pol�trca

tado, .do PSD, não ligo\1 importância ao fato !ie 'Sul. Em pa,lestra em nOS!l� do Mundo Livre, ou, como poderá ser defendido o mundo' livre.-O

q1ie é Pl'88IIsei1'a (até 16 de novembro pr6xl-:- redação, o nosso distinto w.-. parlamentiu' �emão. que Já l'e1$idiU no Bl-as1l e integrou, em nossa

mo) a sua passagem pelo Paço Municipal, e se sitante 1nformou que Q "De--
Pátria, o magistério superior, se propõe, encerro.da a conferência, a

Pôs a trabalhar. claraç40 de BJumenau'" fOra
A cidade está se :re�. Ruas, limpas. reoolJlda com lntenso entu- w;n' debate_ Cj)Dl qtw\.tos qumam .c1ai·acer-,ll8, 1108 probl"âB rel8lcto-

Muj,ta ativi�e, no centro urbano . .nal!---,��IlS $laMOa ením ��tas e nados com 11 po!1t1c!, JIl�I:lIi.cçl,!mal.
;' '.

..

d:tll'tlitaiS" nos' póvoadOs do íl1t8[.ior, llO E,lltntito, OPOi!!fC1ori1s'tá,s' de),�Bão�"li'ran-, ,

: í) convite
'.diSt1n�, 'em. eá�iicl!);l, 0" �l\lstl'e�"

• MU.l�o bem, dr. J)ib O povo lhe é ,gl'atõ.
, 'C�SC9' < lço,:��\, '" O����o,,�, \:pel,fI:': lÍ)ed�, e, 8eUil t.6s.!�Úàcht.eLnêlit-i. E�tl\á.o' " .

__•�1.'.fI_;amay�:,:Vl�i;1f -:. ;:(n_:":'J.•::-�:!:·
"

.".', ", .",'>, r /

, 'j.. , .. "._/
'- :.�

'" , QUIETlNH'O o. PlMl>Á '... • �. ,':.. .., • X X X;_- _ '_ 1_ '-.
,

. (1) - E' dita4u J>Q!llllàr q.e- o.� sabe 'I \VAl.D-�AR sAU..� DIZ �. OOV�M·.J'
......:�..� qUtmi�. -J;hqu_a.nto .N��! POJs� �IJJ., .;

-

DOJl� �Eciu�TE BAllÀ'1U6 MmiM-O"
,

��que
o tNcO' lhe" deu, o deputa" Santos

�
PARA TOl){)8 ',,_

LUlS ( '1>Il) faz1a e a�n'teeia <.
'. <7> ...... A aÇiá 110 deputaAlo Wa�flIlal" S;I.l,�

DePOis' em a s�ó �OtdiD.ar� da Às� l.es (PSD-Tubarão) não ,escolhe eampq. Está

se.nb1,é1a. �5pei-av_ Q:ue o representante incoa- em tôdas fi está bem em tô!iàs. O deputadO é

�O' l'izesse pronunciamentos de alta relevância. isto mesmo: um cidadão de que se espera ati

Q _mOÇo, porém" no plenário tem mantido vidade permanente.
precioso sUê»do. o-P há com Pimpa? MêdoT Ninr;'Ilém, 40 (joVêfno, até 'bojjl, txplillOU

X X X . 'porque llÍiilJ se, dell' 00. funcionário modesto, o

GHISI EM RECESSO mínimo de Cr$' 4-500,1)0 �econbeeido como o li.

(2) _ l)epols da esfrega no caso � Arll-' ínite abaixo do qual {, impossíve;� a vida. �ão
rang\l.á e do caso' da crônica parlamentar de "0 há falta de recursos, que o aumento de 'VInte

ESTADO". o deputado Adema.r Ghisi. 40.& fârç$ 'por cento (20%) !la _alíquota dQ I�Sto de,
reacionárias de 111barão. entrou em relleSSO. Re- Vendas e COnsignações dará ao _Acsouro eêrea d�
colheu..se à sua cidade par:a se :refazer da prlDle1� 700 miJ.hõe$ de� O que falta, mesmo e

!'II semana � debates. 'Volte, dllPut�o, qml_ tem consciência; e�ra�". ,

'

maiB multo mais �endo o abandono cio servidor ,�, que
,

.

X X X./ Dão tem J1in«Uém por si, o deputado Waldemar

'U:Nn'ORME DE B�DOLEIRO Salles lIPelou ao (}overnaclor DO �ntic!o de que

(IH _ Segundo� � deputado � S. Excia. deerete. OD�O .tem feito,:,eom- �� �
lNtstião Neves tudo quanto a imprensa teu:' � mais � favore�, a J��de."ô �naoná-'
c1ado com respeito à presença de �dOleuos no Tio do 'Estado com o operáno 4as fábnCll!i_

.

�ste é balela. O députadÔ· Neves não foi ao oes- ,Lpnbre-se o Go.v�na.do� dos tempos pas.
,

te, paloo dos acontecimentos. O líder do r:ovêrno sa,dos. certament�, ,1st!)' �
.

eOJ;lveneerá sôb.re a"

anrmâ o que diz com telegram,l!.S. O deputado pl'OUdêllcia elo recado do deputado _ Waldemar ..

EstivaJet piles (PSD_concórdia) vem da relião flaUes.
infes� Sua EXeia. afirma � eontl'ário, por. X X· X.
qu.e viu o que proeJama. OS lIandoleiros usam MlNIS'l-'B.O lNTERlNO
uDiform,e !;&Qui,. por sinal igual ao da nossa g10_ (8) __ OS processos udenf,sta.s =>lio inCl'Ívei5.

riosa polida Militar. Os ex;pedlentes ainda mais.

X X X O &. Júli,o Al'Ctli..n�des Coelho de SOusa é
.

TUPY (UDN) TEME DARIO (UDN)
, .

agora advogado A-2'2 e miniStro sem pastlL <lo .

(4} _ ]lj'ada como a gente ficar na gaiena COu..'NDO TribUnal de contas. �

'para Vel.' certos deputados e ,ouvir-lh-es a.P3'- Ausenta. o dr. Júlio foi feito Advoga.do CIO'

lavra.. CELESC (1. ê, centrals EléuiCas 'de gan-m Cllo--

Ontem se discutia a quot.a do art�"20. O tatina).
.

\.
_

.

'

Jotá' interveio a certa altura para dizer que o Ausente. o dr. Júlio foi fe1to _A,dvagado do

Deputá40 Dario Sanes rB<.."tlpera 14 m1l�ões, ena DÉR e,' simultâneamente, juIZ liu�tituta elo

4 � que gove:::-n�r:'\ o município de Joinville. TnbUnal de Contas
.

Diseu..�va o deputado SebastiãO Neves.' ,Diver- O cargo de JU� Substituto nãO existe. Mas

saa vê1es Da.rio saíles tentou Intervir nos de- o' 'Ú. cóelho de SOusa é,

bates, seja (talvez) para esclarecer, seja (talvez) . Amao.bã. quando o Execut�vo tiver tnte�'

� ajuC!ar as explicaçõ,es nada convinC4llltes l'êsSe' 4)Ili qUalquer matéria CABELUDA. per-

da lider do Govêrno. TuPy B!:ll'reto, também de- gun·tB.lnOS, como poderá o ,r. Júl10 decidir com

putado de Joinville nãO pe,'mitiu, uma SÓ vêz, i"-Olleíi.C;;, se eonvocapo. para funcionar no Trlbu.

que Dario pudesse participar da discussãO. nal de contas?
TÚPy não quer q\.'3 Dario fale. Pl-et.ere um Isto, de Juiz com tôdas as garantias que

Dl1,rto mudo. silencioso. Será que 'Da.ria vai possibilitem independência, mas interino. ou Ile

aguentar ou sair da batuta do Tupy'l
"

situaçãO jurídica mais precária, ainda, somente

X X X
"

. ,ém Santa Catarina, com UDN ,no govêrno.
,

QUIDOCÂ X GOVERN��DOR. Não acham?

'(5) _ �clides pereira (Qoidoca) é chefe
\ X X X v

lKlliUco na Ilba (canasvleiras e adjaCências). AS LEIS DO DEPUTADO NÃO VALEM

sempre elegeu um Vereador. Em 1958. não teve (lO) _ O-de�utado sebastião Neves viu,
9êz. Seu �.andidato fracassoU. Quidoca perdeu a aprovada lei de 'sua autoria, mandando aposentar

Ul).portância, que pensava ter, ' 'aos 25' anos 'de serviço, funcionários que tra:ha.- '

Está, agora, é o .que comentam, BUZ.INA lhassem com risco, de vida e saÍt�·
com o' Sr. JIerlberto Bulse, que não quer repor AllfUDs servidores, beneficiários da lei, re_

Ila Secretaria da Ar:ricultura, o amigo dêlé; QuL· querel'am aposentadoria.
dou, Mário Brusa., O Governâdor 'devolyeu fi CESPE ,ás Jll'O-

O Governad�r, o teriA chamado a palãCV3, eessos dos interessados eom o :reealfo: ,

para aeert.:u esse assunto cia Secretaria. _ Não -Qlmpro .esta lei.'
Quicloea negou-Se a comparece.r à Casa RO- :

'

Tepl a p'álavra ó depl'tado Sellastião Neves,
sacia.

.

líder d'O GovêrnC! "ua Assemb�ia.
'

Tem malIdado' 'dizer ao Governador:
�

Sugerinws II S. Excia., que f;aiI;.a votar. nova:'-
...:. �·oro à rua tal, n'Úmero tantá. Recebili (IS lei, .andand" .cuBlDrfr a lei.

quc me procuram das 2 às '4 Feíto 1
-'O �vernador. :não foto

.

,X 'X' X
O ENTUPIDO .'01 O DEPUTADO TUPI BAR"':.
RETO, MAS, O ENTUPIDOll FOI O DEPU
TADO WALDEMAR SALES (PSD-TUBARÃO) '.

(6) -c A respeito doo fatos:em 81ntese de

S.a-feira, procurou-nos o. deputado Antônio :A.l
melda (PSD-Rlo Negtinho) para dizer_nos que

quem ENTUPIRA o Deputado TuPy B�to

tUDN:JoinVUl8), em debates na �bléia�
tôra o Cleputad<! Waldelp.llf sanes.'
t' ':c ,,-{qu1 fica a' retjfle:t.Çã 0', com os aí51:adeciC',

, �tos. dOS\i]i'f.� Sill�e�e.,

EtlIÇÃO. DE HOJE: 8 f'áglnu - � - FLORIANOTOLIS,

Fatos
,.

em
.. -�

"
'

"

síntese

enviem pela

.TAC

t· CRUZEIRO do SUL

>:.

.

-"
_.

\

". ,,' \ \-.\
\ ,�
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FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 20 Dj1 MARÇO DE 1959 'O .STADO" O .UI! UTIOO, 01'110 DI. UNTA CATA&INA•

asssl!fas�r:J�'!'t�t�St!t.SJ�loti;:,!!S��:'SSi\a
n QUER�NCIA I'ALACE ROTEL 'R
�SSSSSSSissSSSSSS'SSSSS"j,SSS$'SSSSSSS' PrOB'�"'a. Dauphine: .••

..... r;.; , ,

'. '.,,"' ..' �.
-"

. -
- ...

A Iii I V E n s Á 'Ii lOS ., Transcorreu ontem mais um

I.�niver�árlo natarícío '�da sra, dna,"
'l Maria' José Campos;-;pessõa rela-
I'· '

cíoneda em nossos ,�elos, sociais e

.curturaía. I'
-;

"'O ESTADO'" em�ora 'tardla

mente, cumpnmenta.,a com votos

de fel1cldades.

.'
.� \ '..,

FIZERA}J �OS ONTEM
.

� .� .

�

SI' DarcI Lopes.'

SR. JOSÉ· COMICHOLLI

Transcorrllu na datá de ontem,
! maís um aniverSário natalício do

sr. J?sé· COmlcholfl, pessça .
lar- * *

gamente conceituada em'� nossos FAZEM ANOS HOJE
mei�s socíats e culturaIs.

Coração bonjssímo, sempre vot, � sr, 'Arl Mafra
.
tado para o bem, conseguiu for

mar em tõrno de si, largo circulo

de amizades, que, nlYoportunidade
de ,tão grata efeméride, lhe tribu_

taram as maís slgnltlcatlvas pró-

menína Maria Souza

srta. Ellzabeth Gouvêa

srta. Roseli-Terezinha 'da Silva
_ s.rta. Eponlna goares Mendonça

:- sr, .José Dias Figueiredo

- .Jovem Walmlr GIll com pareceu ii "Maison de France", na festa promovida pela
Willys-Overland do Brasil

". "

',' de maquinaria' e .equípa- .

ind�3tri�,à�t9mo�iIí�tica: do I manto com, ,um. valor �p� ,

mundo )<e ..,ít, ·.prImelra, da' portos estrangeiros 'e'qUIya-,
Fyan�à �"'_,e a- WiJlys: ,Mo� ,lente a US$ 1l,96&,0ó0.00:

.

.tQJ;S," l'n,�it. Toledo, Ohio, Es- : Êst� inv�stirrien.to, a.pós S119�'
tados Ut'1�os, para...-e ínves- ,metido a' aprovação dos.
,timen'to proposto 'Por a-que- J' acionistas, será .realizado
las 'Companhias em fórma em ações da Companhia,

..

Um aspecto do' púbJi,;;o que-vas de apl'l!ço e-admiração.

Os de O ESTADO, embora tar- jovem Carlos-Alberto Cherén ,

(Cont. da últ. pág.).
Willys Overland no Brastl
S.A., um Inveatímento con

Nn.to de US$ 11,968,000�OO
representado por maquina
ria e equipamento. Acres-
cidoj, dessa cifra, os inves-

DR GRitANDO COSTA tímentos em 'maquinaria· e
.' ..

. equipamento já feitos na

DE 7 O O'IA WilIys Overland do , Br,asil
MISSA! .' S.A. elevar-sé>-ãó' a um to:-

, tal de mais de' •••• � .: .' •• � •

Vva. João pedro de Oliveira Carvalho, filhos, genros,', noras e US$ 29,000,000,00 congj;i-
netos convidam ao� parentes e pessôas de suas relações :para asslstl- tu,indo O mái,or .investimen- ,

: rem a, missa que I\landam rezaI', 'no Asilo das Orfãos, a praça �etúllo. to dêssé tipo reá..Iizad(),:nü�
.. ' ma indústria • automobHfs:".

Va,rgas, às 7,':4> horas, do dia 21 dó corrente,
'

sábadO, por alma do tica nacional. Para a .COn,sc·
saudoso genro, cunhad� e tio Ol'lando Costa, falecido na Capital trução de novos edificios e

a aquií}ição no País, de �q..!li�
pamento e aparelhagem adi",
cionais a WiI:ys Ove:r.lând

.,VIIi,IU n,lnE, 8F.,� Fl�DMlf,Ft�, ,E' �:n��;d�5g�tdJ�:áê�o1�\��:r bUlJUIU ti 8ft ibUl se
.
aumento - correspt}n�

1,"UlfI''tUGI" .

' ?:�;�a: a}��toqu��e�i%li:� ',� "�';'< , '., • '

,

,
" ',:� b,fa.si1eirO,�eJeVando:a a,'n_t:�_;'"Fla�rft�t!�::',!le',��i�,�a,'�t�,

do�
" ' ,Figileiredo,,'ie\tado,.

.

'

I � xlmadamente 4o,,_pul �,�U�" " a'�fejto'�""Yi'lfrisDn.,�e F,ance", dura!1te.-.a resta, -de laftçame.nt.o
, .

" • (' mero de aCIOnIstas __.;. e' '. �-: . ',,":' '.' '.' .,.'.
A Faculdad� de. Fàrmá- .; .DIPLOMADOS· EM. 1956: máis (, investhriênto de ::". ' .' �f '<." " �:o, progi'�!lla.

'

D;tuphl'ne, '
"

cia e odontologia de Sant� � :Albi:po Tomasi 'F(lho, '",' US$ 11.968,000,00, a WiJly.s
'

Catarina -comunica ãos 'j)i- . 'l\lmiró Bernarâo-B'El,Y\Vaír-' 'pverl'ànd do Brasil S.1\. te'
teressados que se encoMra�' gelo � : .' �.. r� u�m .capital, sl!'Pel'iol' ª s..
à s.ua disposição �a ·�CX.�7. -,A�tOnIO"Qlas" , bllho�s de. cruzeiros, dfsta:-
tarla da Escola, 'à :rua Es- B'ful1o St:rohdl.ek '

"

_
. c���,�-s.e., en�re as maIores

teve Júnior, N. 1 ' nesta' . Eugen" l:.ênz� , ..
' '

"

'�,: Çompanlilas do Pais. ,. �

Cap�al! õs, 'diplo��s,,' '�s.,
.

Ge.ràJ.do:·GerDÜUlo,�Rie(}k; ," : '�'Wi1:�YS:tIO'Brasil e!êtuou'
profISSIOnaiS a· Seg.uIJZ: '

:. Gl,>mercI,ndo,' ,:R,.();n: t o:Ul'� ,�. p!,l.lpema . 'exPQrtaç�q: de
cionadas, todos deViü • Ca.mPlils . ",:' c·.;:r",:,,��,�, ,

-

��; au,tDnlotivos 'peJo
te l'egist�ados" na;

". ,

->:JI��(q�e, .i\if
.. 7

����:Úl,. ,';}.".' '�a�:io·. '.'�mageo'\
d? �n.sino SuperLQ.E.. ,F·�� 1\\,. l ,�, ,<- .;::.;. �" ,

'- .a:��JnP_an.h1a Ghtle_t;a;;:',d'e-'"
msterlO da Edu!!,açaD;"e. < i'\.,.;rbã·'-:4MiCh�·,�P" "à

- Návegaçao Interoce�Ulca"
tura

•.
e no. Se:vlço Na9:10_�,L

.

_�Ol':e Ido ·Sc·lí,.umaeker tra,nsport?u' 25 velcu!os,"
JlT.de Flsca�l�aç-!l� da .Me�hcl� .....O$car, RübeIÍ I Na,D,ei'ta;; •. .:com_ .deSti,nç, a yalparalzo,

,

'
,

,

na 'do Mmlsterlo da Stlude: Pláciao' ·Alvel�.. ", ,: y�nq�,qos , a, SocI,edada . .I!n- .

"', '

'

<' FARMAC11:UTICOS:.; r',' ': R�ll1 .Domi���;é8.,·"- ,

_. rribt6í���� '\;m�;sL!C;:"S��=
DIPLOMADOS .EM 1993 f � _R;uy .I,.orenze€fi:. '. -

tiag.o•. Os 25 . v�ículós .em-::
DagobertoWalmor da��!f.k: ': ".WSéIlt.dlQ Amjfa1ê .�; barcad'os parª, :0 Chile, 'são

va .•
- .....t._ .

"a "e�ar ,ar a
.

-

...• '" os primeiros de um pedida
DIPLOMADOS EM"195-G; '> Dell}ocrito: �Quza I,t�l?elH� de tnáis d'e um milhãô de
Ablair Faner �ere!rlr _''-', :. nIP.LpM,ADOS,;E� 1957� ,4ólares celocado na Wm,yS
Jane S,chmid,t G'Ult.mli,"l'aes "',, AAldo, BAe}nldf,t.K :,.

,

dQ Brasilcliara exportação
J, G d d . '1:"'"" A" rno ;'t'o o narr, ,.", "

.

N
' ,

a� ,ue eR '

a; .r-,p:��8eca "ri,_, t F t
'

'

'Ql' .' para, o ,.,�üe. .oyos em-
Sobrmho .v>:n o... on oura !Vel�R barql:1es prossegUlraO regu-
JO}'li;lívia Schmidt'

• . �:culo �tlyn,�l:� �a-tUi\3�Ih fài:m.ente, no� mêse,s s,eguin-
MUIam Cunha, MedeIros ar Os ugus o ,omrlc

� ,tes à ,"prImeIra exportação
W..ilbert José, Bi�nchini, Carlos C:assel : '" ,. quê 'foi efetuadá 'em feve":

. Hugo N)..c�lau):bffel,< ,.
Ch�r�ey Est�vao. PerIOh reim último.

'�,:Ed�� R,üdi d}L Sllva' Ma,,:' D!lt:v1le p.aUOgho: - ALG(f.sôBRE' A WILLYS
� tôs> 'li; 1:' "'" '., >. E c,ho Sp.ler .

,:" .', DO BR"ASIL '

�: ",,:D.I'M.OMi,tl<1S:.EM' 1957 ;:: _ E�io�F!ne,schi' Candi'a" '

•

.

.

,

' �,

A'Jv.:iro:;p.é<lrO'éla, Cost-á'�;)' El!1�enIO �odoifo, �hnEl�- :Xf capital;' .'que, era' de
AtüJ:JaI Go�'ei .>? ,

-

:�<:.� de.r "

, ,I. "

.�. 'C,tf l.(}()O.OQo,ooo,ao em 30
Da�I,d À�'áctêu< 6a�AAjt.('� Homero dê.�L{ffia' 'Ífütra'. d.ê jlllllio d.et.1'9-&8, foLau-
Grnna.lda';C()S\a( Fu!�sdo'· Hoist LuedeFs, .'_ m�htado para' Qr$
Helma Elga d ArauJo IC)landa Luiza, Gea:rgi 2.1.93.400.000,00 eni'ii

'

\iê
J'an.�:yr,Eduardo Bus�t-o 1t-a Vie-ira Farias. d'llzembro.elo mesmo, àno,"
Jose Firma BernardI João Gualberto Amante Capital adicional foi auto-
Jo�é S,ch:r;nidt' .• t Joaquim _José de_LYra, rizadp � integ-ralmente BIl-'
LUIZ Gonzaga de Ol}v_e�ra, Luiz' Zanattã � bscrito" o que elevará o'no-
Luiz Roberto Pruden,clO Nilsfl Bridi'

"

,.

vo total-a'Cr$ .: •• :- ... : ...
Marilene Abr!lham PaulO Nunes Pach-eco . 2.S00.000.000,00. �ste últi-
N�lson, St,radIo�to • Pedro Castellano 'RQdri-· mo aumento -foi' normal:'
NIce MarIa SIlveIra de

gues
. .

mente �provado e'ffi Assem-
Souza . SaJim Mansur Netto ' bleill Geral Extrao,rdinária
,Victor Lu�z A:pgulski, 'Vicente Dal' Forno Em- de 16 de. janeiro ',de ,1959.

Sampaio ma:nuelli.. Prevê-se que o mais recen-
Walter Bernardini te aumento de capitãl, de
Walter Melló G' .,lk

. \

d Cr$ 606.600.000,00, ,eIll açõesCirurgiões�Denti$tas.: raça,.l-\
.

aD,ça a�� ór;dinátias, q'ue estão, sen-'DIPLOMADOS EM4954: do colocadas junto JLO pú-
Walmor Beduschi

.

Agradeço ao padre Réus blico brasHeiro através da
DIPLOMADOS EM 1955: umá g�ande. gra.ça. I DELTEG S-A""Investimem-
Olímpio Angelo Frota ,A. Fr�tas

.'
I to, Créditó 'e,:FiÍlanéiameft!.

,

,.'...
--.

to será �Íltegraüzadó ,ati�tú'j,

D,e" lega'cia' FI'�cal 'do Te",A-uro "lacloAal,�' d�' f!�s d�st(�ês. ()s �Cf:i:'r
,

' �".1Y :1, "

ClOnaiS au�,entos de C.�pl'-

JABEL! n.:E,', plJr...a,�,RI.,,'I'0-, J'
tal. resultantes do.. ProJeto. ,I

� "'\tA I;I1t Dauphine elevarão' o capl-
I
tal da Companhia a: um to-

• • I tal, � Cr$.5._4SQ,320.OQO,Oo. "
-----

Ministério da Fazenda e Justiça. Poder em 'fUlS: de Junho de 195�. !"tlí("'''� "lU' �1l!ll "Fe'<1."3 'de Pa' t:Il"O'aJudiciário, Tribiinal de Cóntas, 'Catedrá- I
B'
A ,WISlllAYS f' 0bv�rland do r�·f.M!�,D�� Ul&!'

'

jlu' , .11,,'
, ",

• ,': raSI .. a rICOU e v.en-
ticos da Facülda�e de DireIto. deu, durante Q semestre. d!il Guar

.,

MinistérIo da. Agricultura, Viação, Tra- findo em 31 de' dezembr:o pe"
I _ ,'tIl, UI,. U,J8 ,,' _''!'_ , _balho e Educação.' i 1�5�, ,7.559 jeep· ê.2.532 Ru,-" No ,domingo lia ' Pascoa, aS 10 de, Pascoa, alem da; <lolaboraçao

Ministério da Saúde. I ral-NIllys, ou ,�eJa um to -

hoí'ltS,' no aUdÚoÓl'IO da Guarujá,

jl
ilrma João SalÍtos .da Silva,

•

A tal de 10.091,veIculos. 'P.ros-. <,::
Pessoal dos Acordos, Pagamento de Pro- seguirrd" em Seul'! ,prepara:'" haverã" a iíi:!!,uciio,*! fe§.i'fí inhntj.l, 'São José e Qutras. .

curadores, de ativos e de todos os que, tivos à()WHIY.s do Brri'sil �om P)�I�}.:às���h�ç�s .�u,e. çbln- •
promete al�anç_al:',êxlto a,"'F�9':

�_ ,.� não _,r,eceberam n�s; �ias aci�a. f" I pr�t�nde, a�t�cip�r, �e., �2_' .arcê"el·em no· s!lu·,�u!ilt{>rio. " TA INFANTIL DE PÁSCOA'?, dia
�....--

-

" 24 - Â:posentados DefInItivos e, Procu:i'l;tdorEl.s ,meses, em L ,Ele" Julho taa Nazal'eno
. .co�hG:"ldeRUZ,!ldOr dOi �!), às 10 horas, �()"'aUdi�ório da

25 - �pose,nt�d?-s' Provisório!!!' �a»i}.Ho ���í -'! ���t�enet:ig���si�;:�tO�:c,h��� progra�a, vem >.�o�tru:��;' com·, o

I
Rádio Guarujá.

lia e. :A�lclOnal, � Procut:ad_9,r,e�., ." '. Menos;,>d�_5� ,4P:S<' eO�IIO�, t;m���s�ln���e1· are.íU p'�'!'-: a �'ra-
.' ,

Pen§lOnIst1,tS Mllt;ares, _PrQVISOrIOs e Pro. ne!ltes ,g�ra� lmpo,!t.!l-4q_� ,�'t, Jlza;9a9' da'CjUela f atra�ntll't fe�tlvl- ,
'

.. ,', "

.curadores ,Pd'OH'k dlj;�l��Iid�t�; ',Nb'�as�, �dad�'<:pa:l'II:à g!t�tada ;h�rlan!lPO- "LEIA EM NO�S:A �9yA
" 31 - Pensionistas Civis e Pi'oCUl'aqores,' '.

a utrã
-

�,Y&n't esP5er5,lt3!e J1tf\.na' ',' t '-, ,EMBALAGEM COMO
,

- • <

lmpor ar some e· ,f(lJ ", SE PREPARA UM BOMA fi R I L
. depois de 10 de julho ,:dêste '

o Dr. João lDemarla cavallazl .'-

f'E 4,a,lQ,- PagalI!�nto de_to�oa 'os.que não recebe· ano., ' '�Diretor da U&1na d� Leite, ofe- CAfE�lTC
. ,ram �Õ� !l,as )i�1adb�. .,

;"""., :::�� ,

, ')urante. @ ·à.em�átl):e find_p' recerá leite ge1Jo para tôdas as
......----

Dele_g4cia Fiscru,�do !fMot!rer�acl0Il.a[' em. Sa��a Ca- ,em.;31 de fle�e:JDhr.Q< .d�e 58,- "

'.' -, 'di � T
,

- ,

,
.

'

... ';;'
'

•. te,," , ... ':.. , ;.l.... 'a- 00mpanhla est'aoeleceu ,,!lanças plese�ltes a au çao. am_

''tal'lha;-
I" "·T;""\,,·� '':

l' "'d�:,i91i9';::-'., ,; .am�lf.l,s iiegciciaÇ'Õe�··.com a : bém o Dr. Rinal�o .C�lso Feldman
D. F. ,�orIan�P? IS,

'�

e m.a �o_" e". ' ':c<' .>

Régie Na.tionalé, ·I:!.e-��lff$in�s ! ofertará b;jas., AoFlambrerl.Jl {ee-
,

J, ' M8rl0,:�al�mac���:��eI�� C?elho.. Renault Bjllaneol1!:t ,(S�elc ! ,:!éh, cinco inll :çi'u!,eiios. 6t�1 c\VOS RuB FmJlciscQ Tolen lil1U' �.o 20
:" 'éD.elegaoÔ'ú"'Frscal

,. ne).., Fr:ança ,:r
a, 5a.",ma).or· '

" I, .' '""-' :'�".:>--'.- �
__ fl�...}�·- .�:·:t. � :�- '.

.

:..- ,
. "�.\"

•.. }. � <c;.····
., ' :c;, '. :";lo; ;".'\, e,c:";< ,';:,'; ,

"':'; <:,i,;"
::�����I�g:.�'�::�;�L1;}�f�<;'; .�: ';�:��_-�;;'�/':�.!.-';;,�;� :;�::·�;'_:!;:'�;",�:':{�?::,i<·��>h�.�: I' )'.,'� .

:�V �.;�:�;?� :;,

dlamente, ,formulam, votos de fe- srta, Ilda FllomeÍlo Simone'

IIcldades érescentes
....

sr; Jos'é .Newton Spoganlcz
SI'. Guida América" Garcia*. * *

SRA. MARIA JOSÉ CAMPOS

Federal.

Agràdecem a t9dos que compare'cerem a. este ato de fé cristã.

Mr. Hiékman, ,Pl'ice Jr. nO,r.10mcnto em que s� despedia do nos"",

Gerente, S1', DómÍ11b"ns- Fernandes de
-

Aquino, agr�decendo, após sua

.JisHa ·as magnifiéas ihstalaÇl)es '<L'l'WiIlys overlánd,' que, agora asso_
c'ia,la éom a, Réll'ie' Renau!t, 'j'abi'lcarão além dos já conhecldos pro_

dutos da WiUys, o� confortáveis carros DauPhin.e.,

MA RÇ,O
Dia 19

1,.
� Dauph�lle", que será ,:;mçado em' grande escala 110 Brasil

dentro de pquco tempo.

" 20

" 21
23"

" 30

C-.

I � �Uj ,DE· MlNlltINFjN�j·
, .

l

,

- O.11tem passei, pela, rua, e' me .deu uma súbita vontade
de' .fafal' 'sõbre a casa. De 1943 para cá multa COIs� mudou .por.

.�
.�

.

-

.' . .�.
.

R 'SSSSSSiS,*Sji
.

'

. ali;:a começar pela ú1a, que não é ni�ls Blumenau, é. Victor' ,

Konder; :não'há mats 'Pitangueiras nem ái'vores, há umà, zona'
de :r:esldência, nãO. há maís o'meu ternetro que perdeu-se com

o tempo, e não há mais a, casa de �nha Infân�lli, há a fa....

culdade de �rv1çQ Social.
Eram enormes, li casa e 'o terreno; não sei se eram gran ,

dlts apenas na minha Imaginação, poís quando se é criança
� .

vê-se tudo por lentes de aumento, mas pequenos, isto posso

garantir que não, eram; e as lembranças que .me proporciona....
ram compensartam qualquer de.f1cíêncla que houves�e em seus

metros quadrados.
Lembro-me, por exemplo, do dia em que meu avô presen

teou-nos, a mim e a minha _prima, com dois ternetrosj havia
um branquinho, e foi sõbre êsse que recaíram, coíncídentemen,

te, as pre;ttrenclas de minha prima e as minhas próprlàs, 'so-.
Iuctonando o meu avõ sábiamente a questão, dlzejIdo que .to

dos, os ternelros ficavam. brancos depois de' completar seis

meses d� idade, Isto se G propclet-ál'i�se comportasse' convem,
entemeríte, o que me levou a uns três meses de completa es-.

-

.. � ,.tagnação;: sonhando com as, alvura no lombo do animal.
'i�,

.

Árvores f�·utíferas. havia umas dez, e nunca comr 'frú.tos"<,
tão gostosos, a não ser quando' pulava o muro e ia colher .as ...

: ãm�rhs ile um Viiinh�. HOUve a .·oc�ião,'em que, . .f'ascI�IÍ�: '

pelo \aIl}anho de t��a jaca, -passet �metad;' d!!l dia tangimd;;::'ã :�j ... "'.

.com ,um cabo de vassoura, pura conseguir .o medíocre ,r�stl!':'",
tado de tê-la espatifada Sõbr.!l.o meú pé. mcnandc,o conslde-;"

"

", I,
l'Ave�mente. AlndltkRsslm comi· o que ge�a podia se aprov..ç1ta:1
porque- nunca fui' de desperdícío, 'e Êilã, não satisfeita em ter

macnucandocme o pé, orendeu.ma também o estômago, 'razãO'
pela qual 'j'�ca é hOJ� 1:j.m p�atu, fom�: do �eu cardáPJO�' ,,,,"

Embora digam não ser verdade, ten.ho 'a mais cabal cer-

,

teza de 'que uma ocasião pesq1.\ei llT� catá dourado numa Útgol'
nha q�e ficava lá no fundo d,. chácara; me1.1S pa;:entes juram

n';!l1ca ,ter havido tal lagoa no quintal, porém tenha. a lmpreS&l,o
dEI que êles possuem uma certa Invejá ,por'não' terem pescado
nenhum cará ali; !e�bro-m:e até de umá vêz, em que vi meu

tio trazendo. um pequeno caniço nlJS co�tru;, e de que êle ,ficou

embaraçadlsslmo em me .ver, escondendo o caniço atrás de

.um,as maltas, 'd1�endo-me qtl� estava tomando uiu"ar; na
.....

.
.

ce»..), vinha de' mais uma pescaria sem resultado, e daí a' l'azão

de desmentlrém:Dle hoje' quando .cont� a alguém,: o sucedido.
Qiuil}:do 'hOUve um casamento' reCo�dD:-me pel'feitã.ine,�te, eu

al,lida não entendia certas, coisas, e ,como,'vira mtnh� '�vó cho-
. ,

. 'rando, li oS' outros atl.r�ndo, arrôz',na ,minha: tis,,. pense.!" que ela
, fiz'era ,alg�ma' c�lsa .!te J;i1aJ, e rê30lvf Ilj�ldal:' 'os "óutlCos ,bo.bôcas
·l;Ieé.�odo: li vil::;;iLr minha :p! �orneLUm 1)'!lnl1ado de te�'l'a yeT_

o melh� ,e sapequel-lne .no' v!!stlde ,n9.vO, cam,� ni1n!J.a"ousaqfa de
,

fill�ôtQ.de çlnco �nos; .recelo 'que o meu' gesto' nãO,·'tlvesse sl,do
�bem compFeendldo, pois, segundo ,�e� recordo, ate .'d() meu

- calmo iwô levei um puxão de Il:-êlha..
....... -' - .

.
' No dia .em que R minha, prima naséeu, mandararrr�me Ir

para a chácara â f�1ll de avlsl\\" ri, Cegonha qU!l: o, �1!1'1, tl� ijue
r1; um l�en'lno, �'lá' fui �u, ��llto Gompe�!lt;j'adO ,�o� a 'm�ha
missão, emoclo;;.r.:do p�lo f::.tO <de te,ejp. -1iade tal> importli.nte '

Il'lCUm�nCla a um m:nl�in�o com� �1; para dcÇePÇã��Jl. ��

ela não entrou pela, c)11\mlllé ,da, lareira, que �J/ l'iIllav-a, e

,quando receb.I,a notícia de ,que :tll\il.à Vln��� menina;' fi
quei com um mêdo' danaclo do meu tio vir' ,Interpe'lar-me s(lbre
minha·,imperdoãvel.fillha; é chOl'ei jj,' nof!é inteíra do meu

fl'acasso; eu não valla nada m�I!l0!,'
No dia �m que veio um l}0xi{� dizer. que o dr ,Nerêu":es-

, '.' ."
_

1 •. -. _.

tava chamando meu pai no· palácio. e eu ,perguntei quem"era.
o dr. Nel'êu, dlssel'am_me que eFa Ó lliterventor; aqulló'me
soou coo.::o 'uma palavra multo feia, e eu' fiquei com mêdo' que

, ,

o dr. Nerêu fõflse
..
.mandaI' ,mata-lo, pois estavamos, ,em

g�erra, e ,:-'lulta gente estava Sendo mprta,; -espel'e.l-o até a hora
em que êle voltou, .·e aí' tranquilizei-me à ,: respeito do In,ter
,ventar, que era 'um homem muHo bom;' sendo até paren,te nos-

so segundo afirmou meu pai .

LemQrel-�me disto tUdO quando passei p,or lá ontem, e

ele multas outras coisas ·também, que qualquel' dia contln�arel
fi, relatar à vocês, cam a secreta esperança <!e escrevendo sô'bre

'·a Infância, senilr outra vez o seu dÔee 'chelrinho, que os tem

,
pos e a' vida encarregaram-se de arráncar" doS nossos., Já ·en
durecldos olfatos,

ç '.;CSSSSSS�SS'S�i!S'SS·SS.�"S�Si�S\SSSS·S:SS;_%$2:�
-'_

.

OSVALDO MELO
AINDA A PONTE H,ERCILIO, LUZ - Dentre �s Pl'oyidên'clas

mandlldas executar' pelo sr.' Gpvernadúr do E"tádo, 1),Wn conc'êl'v:,<;:tO

da p�nte,. uma delas, necesáÍta ser lembracja (porque' Mlidá, não C) foi)
e que se refere ao trâp.slto de caminhões pesados,

para chamar a atenção dos volfmte:�, [I. In:1pdoda de :ve'íCIl!03 e

Ti'ân.slto Público tomou uma providência, II de prolbli' 'correrias e de

C5J'Illlnar o máximo de 20 qui!ometl'05 por hora para a travessia.

Issh,,_.já concorrerá para m'elhor cons�rvaçáo daq�elá porwntosa

,�bra e evItando, também, desagradáveis 'acidentes.
,

Fica porém, um probl�ma multo sério para resolver e que certa-

mente vai levar muita, dor de cabeça ao meu amigo JUllnho, dllOlno,
OlretQr do Trânsito.

E o problelna é êste:o volume 'da carga'.
da Como sabemos, grandes e possantes caminhões Vindos do Interior

de', trr:nsportam diariamente, quinze e Dials toneladas d� 'ca,rga! '

., ,por mais conserva que se faça no madeiramento da ,ponte, esse

trânsito contin�ó. dia' e noite e pela madrugada, nio' pode. resIstir dfi!

'forma alguma no excessivo pêso que tem �4.e :lfupOl;tar aiéin de outras

tantas toneladas que PaS8ll:m por ali a �\)das as ,horas.
Caminhões de carga menores, ÔnlbUS 'carl'egados ,de passageiros,

,l1utomó-vels tudo num vai e vem Inintetrupto.

Que fazer então?

Determinar o máximo exato de toneladas para PASSar a ponte?

Obrigai' as Companhias de Transportes, ·que fàçam depósitos no'

Estr,elt� p�'a conduzirem slj.as clU'gas, determinando' 'assim outras

Vi�g�'l1,\l e �Iai<ll' '��;si& de g'�oÜ�? " ',' > '�" ':.; .

(,
b�' pr�merÍl!l- ó' úmlio' sél;10� e

. torn,_àe ..�;s�o .dlflell resl;ll�e:..lb,
"a�iin'

.

�dla-p� .,". olte" ';'" I
'

::ç,c'uuo"
'," ',: a�lgo JUlln,'h,o, vali. se safai- cieàse 'ab��âxl?

, e qu'e vócê" meu ..

',\ é;
"
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em conferências Públicas, as fina

lidades da;--earrelra e as posslb1l1-
dades ao seu Ingresso, as razões da

criação do Instituto Rio Branco

e fazerem a apresentação de pra,.

Sramas e bases dOS exames_, e dali

cursos. ,-'
Era de seu Interêsse que, essas

UK�A Dit '2 O a:N·IVER".á ftlft palestras fôssem levadas a efeito
IYIW 'J;. II �lU. .' '."é.,,_ em tôdas as cap�ta.ls dps EstadO!i

('1 n 'lA i -S E R N WAR D· A")'
"

e dos Terrltórl��, mas Isto serl.a ta-:
.

,1\ I�, -

, I,., .

'

<
'reta dem-asl'aáamente �trabalhosa �

A dlretoda da Legião Irmã Bernwarda convida a - tOdos os seus dlspen�iosa: Já 'Pelo 111m ';;úst�; já
associados; ex_alunos e pessoas amlg�s da Inesquecível mestre IRMÃ por ter, para êSBe- trabalho, de afaa-.

B�RNWARDA para assistirem à Santa Missa qu�, em lntenç�9 ',d�' ,tar funcionários" por 'multo tem-',
sua boníssima alm.a, fará celébrar, na cápela d'l pol�lo !J�rBçã,Q ci;Ii� po, dl!�s�ll!l':

"

'ã:1i�,��IVldade: no,
Jesus, )�el'ça-:I;e�ra, ;�lIa '24 dO correiile},_ às: li) hoi'iIs.. :' ,'" ...�: Itama�ty�:ES ,'���� l'8ião do .orl�

'.
':;'....'

.
r.o"

. � \ .�
," .,: ,;-I.-r."_-J " 't',_ ..' ....... ,

A�tecipatla!Illmte, ,I(ghtdece a todos �ulI:�tos ,c.o�l1iu'l!cet'elb,'p ês.te térlo geogiláfloo .ad9tadO,,��0 é.

ato de fé cristã'. .f da escOlha de caPitais equldtstan-

O�Ua Vieira da ROia * :lie�, de �utJ:os'f.p.a�a�ª cen���' do
__� _, �� ._ � ��_____ p�s.

"Ji'elt8ll essaa eJfplanações, seriam· I

"'" "à�e�t���ov.àvelmente em abril.

,A' famHla 'Bbtelho, convida aos parentes e' pessôas
de suas relações para 'assis-tirent a missa que mandará
rezitl' na Catedral MetróJ)olitana, as 7,30 horas do di�
21 do- carrente, (sabado) por alma de sua ineiquecivel,
mãe, sogra, jrmã, cunbada e avó. Bernardina dos SantGs
Botelho.

\
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De PITIGRlLLI nelista- diretor - la�oli
"

no mam tõdos 'os' moralistas, relho de 'rádio, que lhe ofe-·
BUENOS

-

A I R1E S
. mercado' Ul;n.número único que a cíêricía e a moral não reei.

(APLA) - Em certas uni- de 300 págInas esgotado evoluem em rítmo _para'le- ,E Q.8 reconstituintes, de
versídades dê antiga tradí- por assinaturas� antes de lo, llá que se acreditar que água colorida eram.compra
ção, o laureado em mediei- ser posto à venda, com fn- a consciência de muitos es- dos pelo pobre. "Darei mi
na antes de receber 1\ pel'- discrições sôbre as vidas peculadores 'da pele de ou- nhas curas gratuitas ao po
gaminho que, o . consagra secretas daR atrizes e das tros não melhorou desde os bre", segundo o juramen
doutor e lhe confete. os di- mulheres em. evidência, e tempos em que um médico to hipocrático, é uma men-:

reitoil e o titulo, apoi� a sôbre os homens que ofere- dizia ao colega "Passes- tira - profissional, como - o

mão sôbre o, busto que ra- cem algumas síngularlda- . moi la rhubarbe, j,e vous prescrever uma pomada pa
presenta mais ou menos Hi- des equívocas. Fotografias passarai la sênê", isto -é, ra o eczema quando se sa

põcrates e pronuncra o'· se- de mulheres durante as mas- eu não creio, e você menos, be que nenhum eczema de
guínte

.
juramento: sagens adelgaçantes e sob no ruíbarb., que prescrevi, sapsrece com pomada, e co-

- Eu, Ta1 e Ta'l, em pre-: ri aço do espeoíalísts, em mas feche . os o.lho�, e eu mo, abrir o abdome e tor-
sença dos mestres desta cirurgia estética; revela- fechadeí os' olhos ao sêns nar â cosê-lo em seguida
escola, de meuR caros' con- .,ções sôbre joven�inhas da que, sem crer nêle, presere- quando já se sabe que alí

':< 'discípulos, e diante da eff- melhor sociedade fina.ncéi- veu você. Este respeito re- dentro há câncer incurável.
gie de Hipócrates, prometo' ra ':l .índustrlas que estavam cíproco chama-se / "deonto- Certos médicos pedem por
ê juro ser fiel àil leis da para fornecer novos cons_' Iogía" e é no mais das vê- uma visita de cinco minutos '.

honra 'e da ,prob14ad� no critos ao!,: exércitoS de Eíse- zes um acõrdo mútuo para a metade do-que o ,pacieijte
: exercício da 'm�dicilia., Da- nhower, mas logo pensaram não ;r,evelar as bestialidades ganha em um mês. Seus'
rei curas gratuItas aos po- melhor e os fizeram deser- e as más ações do colega. automóveis, suas -casas, às

... 'bres, e não exi&:ireL_ .
nusica tores vinte anos e alguns O ruibarbo e o sens foram pele., da mulher, as perdas

uma comp'ensaçao acima de mêses antes que Os convo- substituidoj, pelas radíogra- do filho no jÔg.o são n catá"
meu trabalho. Recebido .no cassem às armas. 'Indiscri- fias não necessárias e cus- logo posto em dia que fêz

'"" _;,.,fnterwl'-,das.. ,�S';.,:meus eões, documentos e material tosas as análises supêr- Bruyere há tf!!zel!:9>s anos :
7 olhos não verão o que aeon- fotográfico foram propor-; flu0t'l e sôbre Os quais: o "Dotam' as fIlhas, � colocam

tece nelas, minha língua clonados por clínícos e ci- médico. de. cabeceira recebe, os filhos noso, ,parlamentos
calará os segrêdos qúe me rurgiões. como pelas, radiografias e e nas ,prelatqras,. e.:m I'sejam confiados, e minha Na Itália, um médico, fa- as tnter�enções ·cirúrgicas, suas coudelarías de cava

condição não servirá para moso pela elevadíssima per- um!!,. P?rGent�gem, combí- leis, e aquêles Ilu.e se riem
corromper 08 costumes- nem sonalídade de seu prínci- naçao finaneeíra que cha- dos médicos .são 0$ primei
pal;a favorecer o . delito. pal cliente

.
e amigo, reve- mam, ���bateiramente, "di- ros aJhes. lévar b dínheí-

Respeitoso e agrade"ido
-

aos lou (De Hípocrates l) "os cotomía"," 1'0". -.

mestres, darei aos filhos as segrêdos que lh-e foram COIl- A ciência se aperfeiç.oa,
instruções que recebí de fiados" e contou à ímpren- Numa grande cidade do mas o homem'

.

é imutável.
seus pais. Que os homens sa de todo o mundo tudo o hemisfério norte, tinha um. Com as amigdalaf\_ que po
me concedam sua est4ma que êle, "recebido Do- in- amigo mêdico e .o estimava díam ser deixadas e foram
se ser fiel � minhas' ipro- terío- da casa" (De Deus), porque nunca me disse "Vá tiradas se poderia :iodear o

messas, Que eu seja �Q- havia visto com seus olhos ao farmaceutie-, fulano". meeídiano terrestre; porque
, bertQ de apróbio . e despre- e havia jurado "não dizer". Até há meio século, o mé- são imortais -0'8 tipos da-

�

...........,__--,__-----.......---.,_.---.."---
zado por"meus col�g'as 'em São casos isolados que dico mandava a' "seu" far- quele doutor Tronchal't que ,-'

O I I'j 1-' '-"R- I'
- ., j' __

"
, "

qualquer momento' em que nãó autorizam a-estabele- !na�eutico, di�endo que'er't a perguntlJ.: "EJ'ls'e enfermo
'

"

.·0.5··,', .1'0, ,. -,O'",,�',"_ ",'0-", .r'u._'. C.. ,O-:, e··'� "1'faltar a meu juramento.
.

cer uma geografia da ho- maIS eoncencl0s0 que. os .a que ct>rt,ara;n uma perna -

,.• 'Milito bonito. Merece ser nestidade profissional de outros nas preparações. se salvará 1', rf$,pondeu:
relido; 'releiamos: '''Meus tôda uma c�tegQria, e hoje Hoje, q,ue o farmaceutico "Não, mas havia que dis- :--
.mestres ... meus eRrOS con� que a ciência tem feito tan-' deixou de preparar, porque traí-lo um pO\J.co", e ,daquê-

CI relr-a dl·�omllU:·-adiscípulos. .. -honra e pro- tos Iprogres·sos a ponto de se -reduz a vender caixi- le doutor Thery, f�moso du-
•

,

.

"

bidade ... curas grl\tuitas fazur que 011 sessentões es- n:has, o médic(i). aperfeiçoou tante (I Terror" que preSCl'e-
,.'

-

.'

.

aos pobres... nenhuma perem ver a Exposição Uni- a' fórmula: "Vá à farma- via a todos certa 'tisana.
compensa,ção superior ao .versaI-ao ano 2001, séria de cia tal,. porque tem produ- Um d,ia, no hospital, tomou o Instituto Rio_Branco, do MI- passaria a realizar-se anuálmente. rio proVidas pelo fnstltuto.

meu trabalho. ',' meus olhos, mau gôstÓ refresca'r a� sá- tos .malS nÇlvps� - embora ,o pulsQ _de; um doente: "Mui-- nistérlo das Relações Exteriores, 'Os càndidâtos aprovados e qUII Aa cidades Indicadas receberão,
não v-erão o que aconte'ée ti,ras de Rabelais (que er3- trate-se de um 'tubo de as- to meloor' que ,ontem', sen- destinado à formação de diploma- pedirem sua inscrição ao Exame brevemente, a viSIta dos represen_
nal'! casas ....minha língua méçlicrO) e" de lVI-oliere (que. dP�rlna, um paco�e.- dt� a'lgco- tentciou,:,�'M-a'S, d'Outor, o de tas tem vereflcado que o nú�ero VestigÚlal' do Instituto Rlo-B"r�n-;. tlintes do Ipstltuto Rio-Branco.calará _os segrMos ... � res- era c iente). e de León Dau':

.

ao ou um termortle roo i-
.

on em la ma.rr-eu..,' Pl1liemo-s I
' -

- - -

peitoso para com os mes- det que era médico e dõen- 'fava a'quêle médiêo como êste o-utro' emt ,sua Cfl;'Qla", I de candidatos ao. Curso..de prepac co serão encaminhados .•ao Rio de ,C' Oútras informações poderão ser

tr�s... ensinarei aos jo- te. e que descontente com a modêlo t de retidã�: profis,.; "ad;v�rtiu o� en:fetÍl141i�o. E 01 ração à Carl'eira de Di�lomata, re- Janeiro, em époc.a oportun�, parll obtidas pelos interessados, por via

_
vens o que os vel11os�' me medicina: e -a-i'enfermidade sional. Não era daquêles ,medIco,. sem lpes·taneJar re-· s1dentes no Interior" é multo re� se $ubll).eJ;erem aos exames de stJ.-, postal <tu telegráfica, da Secrllta-
ensinarltm ... " : -"

�

tranaformou-se 'em': esc-rito"', que .�ceita.m :Qre�entes dos plicou: "',.".CQmpreend.o, dê- du Ido. _

. Id
�

N d'
"-

. ...

I b t" f A t· Ih .. ,,�� l� ade física, ménJ�1 e às prov8ll da do referido TU �It t (M't
>': a capitar ; o� J9gps'; de"",e . cur<Íu..-,se \...:�!o;Z'inh<h,· Se é a ora onos arma�eu lCOEt e Um'R'''?"lsana ;' , ,,'

- ,.,_ , "II U anis-

�,'-�ar _e do d1vorclo, u� JOI� vérd�de aquilo que af-it;-,' n�El 1?Ç!r.cent.ag�Il.s:,.so�re as . -Que. s�;_'JD:.\Ul�nlí�.n jura- ,� _, '� Inilelectuats prôpr1àm&nte ditas, térlo '(IaS Relações Exteriores -

_------ - ......_ ...
' _;",____ espec�a1!dades que flz�ram mento dó' faureâ'do. 'Màil que procurando as causas da ocot'. A . viagem e a permánêncla dos PalácI� Itamaraty, Rio de Janel_

iRSeIR11n»ao- A"I&:.af' U.dhe
- - o ,clIente co,mpran. Falei se substitua' fi buste de Hi- rencla, tal-lhe apantada, como pro candidatos 'no Rio de Janeiro se_

, _y _, li.',\; Jl8 mUI , r.1O dêle 'llm dia um ,fabricante poc;rateg pel!l.de'n�ócrii:o, vável, sua cent�ú'ia9ã.o no Rio da
-:__-'- IO_!_._.:._.____;,

_

" '.r
- • de. recons.tituintes à água o filósofo grego q4� se ria Janelvo, distante de tôdas as capl_
4 "'..•...'á.1A c01ol'ida, ,� -

confirmei-lhe da .tolice é da mentira hu- LEG'IA-O JR'MA- DERUWARDA', , '''', .JlJl1UI""'ilV.�
,

, _
'"-. q.ue em kês mil médicos 00- !lI'aRa. 0!I �

sÉ! lll,i�:" paF.ece tais doS' Estados e Territórios,. ta-
.

-

" �. ,ft
.

�f.ElA'ti� DQ . �VA'FliCÁNO, 18 ver": ;aili1ié'i'tb;,2. �lfla: ';inet!essárla- 'qu�la,. c,.idade era um ,dos mdeéoros,ôv,;-' � a.-, bléPida- �endo com que possíveis candlda-.
�'

, (U)P'�iílf"'�"ãaáltera Uma' "uma' rela.ção flslca. d41 corpos" ��dUCg:.;(lud�::t. illeU'orr�Efuili� �e..;. dft-'co de 'P.,

I
ias $Chem difícil ter contato COm "";. .E01.TAL ru;, rnlf,_ ", uoc' ·A.(A-O,'

:----._,�fíWe se submete à InseÍnl-. com u�a ,pel!Soa -�sa.�� A InStt_ .. e ",,:;:ralJ"llt. m m",� '!I",,�tico .1'1 fluas fontes de blformàÇão. ..",�
_�,

17[; \;\711', A
,

n�,·:4�.'\Q: ar..t1flcl&r·' ,cdtn/t'O .... cón'1Surià minãçió·'"·��if1cal,. pr�,'\:�gU�, n�o tar{]e,:�J quml'ico �<' ,8 m ju-
'

....
�. .

� -,

7"-'" ,. _ ... ,
..

_ PíJra--qu.. e na-o·.".}i:m�'-', 1'ar:. so"'br,e .�. 'e�H"'�á- Está.o Instituto certo-de que,a
.. ..(ASS�MtÉIA GERAL ORDI!'fÁRIA)

de ltI� doador que- não seja'-o seu 'deixa' -por Isso-. de ser" unia das � ...o:p.- u� -
,,�. D'

-

marido, mas semelhante prática mais graves fáltas, não sõõmeIite ttes idhlstões
c' sillblime�; até elito, qTle chorava: 'collsta!l- carreira diplomática, através dos e ordem da Sra. presidente e de conformldad,e com o art. 31

não deixa, por isso, de constituir contra a unidade faJ;llUlar e con-
eu ou 01' aceitou um apa- temente. temp,os, vem sendo desejada Seria. dos Estatutos, ficam convQcados t\)doS os, aSsociados da Legião Irmã

uma 'grave !alta", _ eis e� subs- tra a, fidelidade conjugal, mas
- .. mente por'grànde número ae mo- Bernwarda a c9mparecerem ii a�sêmbléia ge,ral ordinária, a reállzar.

:ã�:�tl':n c��c��.:t:O ��e EC!::� Igualmente contra a pro'prla dlg-' . .,\(8.DJD.". ,A . ARAUJO '�SG.'",I:
..

'.;�:.'<"', ços cultos do país que, por um se em sua sede�soclal, à rutl Enilr Rosa, n,O 120 (ColégiO Coração de

/, , .. � -,
-. "

�''>i' "'1lQ , motivo ou por outro, não a enca_ Jesus),. às 19,30 horJls, do tua 24 do corrente, terça-feira, a fim de

:;:?:;::�I:::�:rd���:�� �:t:�;���1::::r:�:���:., -�'-";,fMl�- S�� �:o: E ,'}:O, 'M é:S') _

.

:�:. �:j:t1:�c:::::,
e F:::t:�a:

deliberarem sôbre ao;�����.Q_ -DIA:
de Pádua, que oondenou como ções. Nessas condlç.ôes, pode pedir Tenente Ernestõ L.ouren�, 'Soares�'e irmits"

�

co:llvi- o Ideal de servirem o Brasll nõ se- 1.0) Exame, diSCUssão e :;apl'ovação do relatório da dlretorta e

,.ad�ltera uma .@lulher ,que déra à às mulheres que desejem ter fI- dam aos seus t·, 'A_h - •
-

.• t· t" d Dili E t u slç-o do balanço geral, relativos ao exercício social de 1968.
l�� !!IhÓ ,dl!POis .de· se iu'bme- lhos,' que repúnclem ti essa R!;PI_ ,_,

-.
, pareI) !'lS e- �esso..s amIgas, para:"assls' 1- ar a p omac a, S a s po a

,
_, rem a Missa de 1.0 mês, que sel;ã celebraeda no proxi,mo baseia-se na, valumosa cQrresp.an- 2.0) Eleição dos membros da, dIretoria para o biênio 1969-1961-

t�1'1··à;"�.!p.��,!<Ção JiIlitmo�ÍlI sem ração, antes que recorrer a téenl- 1

o'�� do �� mariç.o,' , I cas que, renegando as leill, pre- dia 21, as 7 horas,' na, Igreja Orde�' jel'e�ira. (São' F,ran- dêncla recebida dos mais longín_ 3,0) Assunt03 diversos .ae� In�er,êsse social.

:�����:o bólétim .q'lie,,�a lla-' param fatalmente a rulna com1!m. cisco) no Altar MÓr 'por alma de siiâ' -espôsa e c�nhada "luas pontoi do país. Florianópolis, 18 de m,arço de 1959

- _.. ". Figa:1do gratõ a todos aquêles que comparecei'em.. a êste Examinando o caso, deseja Q SylVia' Amélia Carneiro da Cunha

':,��,:",,::�! � �",f -I, ':1 , A L' ato 1!17stão. :"-
.

� .':" '.'"
..

� Instituto Rio Branco vir em dire_

.
. , . ção a. êsses moços, expor-lhes .as

AllôllO MARIO, BOHEnl,c' "

suas flnal1dades, fac1l1tar-lhes In_

formações, mostrando_lhes ser um

Missa· de 7.0 1\1·'a'
-

órgão cultUl'al perfeitamente aces.

'I 11 slvel aos estudiosos ti oterecer�lhes

PROGRAMA S O C-I'A L
t .�g

29-3-59 - Domingo SOIRÉE INFANTO-JU
VENIL DA PASCOA
Distribuição de balas aos

petízés • Início às 16 hs.

1-:

4-4.59 '_,.. Sábado - SOIRÊE' UNIVERSITARIA
,

Oferecida aos cal�uros âa�' ..
� diversas Faculdades. Me

diante - a apresentação da
carteira do Diretório os

universitários terão entra
da franca.

i'

-1
19-4-59 - Domingo - ENCONTRO DOS SRO-

. �

.

TJNHOS; Início-às 19lis.

F'

25-4-59 Sábado - SOIRÉE Início às 22 horas,

.. '!t

Agradecem a todos que comparecerem a êste ato de té cristã.

Multas são os rapazes, vlven�o
fora do Rio de Janeiro, que se de

dicam _o estudo de problemas eco

nômIcos, Internacionais, politicas,

a uma cultura deslnteressaáa, e.

Secretária - Geral
, .

:' .. �(onv-ocação
� 'De"'ordern· do senno,r Presidente, ficam convocados

t��()�'ô�C tnE):r:phros "do
..

Diretório :Jtegional, .,para partici-'
pa'tem da Reunião F;xtra0rdinária que se rêãl-izarA no

diã'-�S"de;marqo ti·e :195�;',às 17 horas na s'ede partidária,
sifâ'f,,;a::nua Cons'ellieii'o Mafra

-

33 _:_ .l.ó' ân'aâr' - em
..

�
'- ... , -;_-, ......

F-Iol'ianõpolis, pl'I.de::'s-el'ão julgados de conformidade ,com

IlI{ReguJalnjintâçf[o ,:de Aplicação' d:e Penalidád:es :dó p:'
R(P;", "'08 li1I"dfciaâó,s no' "PROCESSO DE EXPULSÃO
DAs-. FÍLEIRAS', :QQ''1iARTIDO'' por infl'ingênçias dos
disposit-iy()s estaf'litál'ci.os, ocorridas no dltimo pleito elei
tor�Ld0 -Estado ... em 3 de outubro de 19M:

"

Següem abaixo os nomes dos indiciadus:
.,

. Cal'lo� ,Góes' Bessa
'

Dr. ��ªJm�r de Aguiar Borges
EuvaIdo Sehaefer
Vicente.J'Oão Schneider

.. '

�r:9p'iinede� -Monguilliott
.

Luiz' Remor
;Luii Roger�o RemoI'
Jose 'T,rentú '

Vitória: Muírer
'''I:

Mlinoei. fdalino Perei:ra
Gia,Çom9,Màzzuco
Daniel B!J,llli,ng ,

Rein"alpo :'Scniickmann
Wald.éinar. Pa'blilt'
Anú)1l1: Fe�rjj;r.i
R�saÚno, Possamai
Cil'Uo 'Trehtiho
Dr. Ernesto Bianchini Góes

. Antonio Pedro Prudêncio
Luiz Magalhães Med.eiros
JoãQ Evangelista Med'eiros
Bruno KleY .

Gust'avo Rochâ
.

Jollé Galiani
Itamar Mongúilhott
Geiso Grumichê �

Orlando Silva.
.

Wi'égano wànser
Adhel'bal -Schàeffer

,. Ha,rold Letztlw
IlIio' posto, ficam os indiciados notificados.
F'1or'ianópOlis; i4 de IÍlal\Ç0 :de 1959

_...... . É'rico MüUer'
� .

Dr. iucélio. Costa": •. Federal de SaJilta Càtariria ..

Relator dO,j:rrocessó'

Extraordinária PROJETOS - FISCALIZAÇAO,
,

ORÇAMENTOS,
E

CONSTRUÇÕES
VVA. LIDIA MARIA BONETTI, filhos e nora. CARLOS BO- os melas. que são simples, de in,

NETTI e SenhOl:a," DANTE BONETTI, espôsa e' flihos, convidam aos gresso à car.relra de ,diplomata.
'

parentes·,.e pessoas de suas relações para assistirem a missa;.�ue man_

dam rezar na. cat�driil Metropolitana, à& �,OO horas do dia.. 21 do cor

rente (Sábado), par aÚna de seu saudoso espôso, pai, SOgr�, Irmão e

'lunhado ANTONIO MARIO BONETTI.

,A G I, I ( "O' 1 �A
- .. : ... , .....

,'
.. ��

,J.. ESCR1TÓRIO _ Largo- ,Fag'jJndes, 4
Telefone: - 2 2 LI

•....

bem como, aos que COmpareceram ao seu· sepultamento au manifes_

taram o seu' peza'1- enviando 11ôres" cartas e telegramas.
'

BERNARDINA DOS SANTaS BOTELHO
, .

::ese:S::::e:I;::::e: :r::b;::� PltÓCURA-Sf, REPRfSfNTANlf
tillsio• ,'.'" < � -

"

E' principalmente a êsses. rapa_ '_.�-, �� '-" ','� "

�<"n'A''(',1ft) �
'zes que o Instituto Rlo.-Branco _",

-

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

. 'se dirige. "'�:
; i:l'�" :,' 'I�d�#;i�,� l?aMl1st&-:, �çl{ �:4�ial ,.para construç�9

para Ist6, traçou o 'plano ds' l�létrtco�'J;\;idráuli:Cô) ,! l>'recisá _;'eférilento relacionado com
mandar _diPlomatas; a titulo exp�- r firmas construtoras ,e r�ven'dedqr?s qe material dlil cons
rlmental, 'às clll�es de: Recife, trução em geral; Vendas comi:;sionadas.
Salvador, Belo Horlzonte, SãO - Dirigir-se �.a feira, à P-ortaria:do ,Querênd� Balace
paUlo e porto Alegre, expo�em" Hotel�falar com snr: BREDORo.. '. '. ,.

PROGRA,MA PARA, A VISITA
,00 Sr. PIol. Dr. H'fi_H. GOERGfN

Agradecem a todos que comparec,erem a êsté ' Ato
de fé cristã, beI:n cq�Q,_ aos qúe compareCtl!r�if :ao '�eu
sepultamento ou manIfestaram 'Seu pezar' enviaRdo fIo'"
res, cartões e' telegramas.

.._ .....

QUlNTA FEIRA. DIA 19 DE _MARÇO D;E 1�59
1) Recepção no Aerõporto às 11),00 horas, pelo Sr. Dr. João

_
José de Souza Cabral, "-

2)� Alojamento e almoçd no "QUERENCIA PALACE HOT.EL".
.3). Visita ao Sr. Governador às 14..00, hÍ!ras-.
4) Visitas à Assembléia LegISla�Ya' - ',,: ,-

........ '.!- •••
--

aQ Tribunal de Jus\lça e ,."".

ao Diretor da Faculdade de p�tro-�; .

6) __
Coquetel à Im_E!ensa-e as EStlly�efde' Ráqlo, ·t:QIÍl e_l).trevlsta

,
.

h·· !.\:.�. •
.•

soJetiva, às 7,00 hQras no "Q\i,e�elj.cia"'palace Hóti'll'�;' '1. �

.� (��.,' �. 10; I; r
. �t ".,-

'.' 6) ,qollferência no Salão Nobre;;Ila,t:Fac\iljdltd�< d�:�';pJ:ti,litcY
'

�.- }.�-""'!<,J<.";.' '"' �
.

�\'
às 20,30 horas. í ......"' - '.'

SEXTA FEIRA.. DIA 30 DE M'ARiQQ iDEc;1�59
1) Vis1tlll! a Sua Excla, Rev, Are�iil�o l\fêtropolltaQb,'às 10 ba,

ao Comandante do 5.0 DiBtl'��l
ao Sr. prefeIto MunicipaL

.j.

Almoço

"

:�

inscrlcõe ,a um Exame de' Sêle- v

, .-::' .. :':� ..:... ..... ·-i

Çã9.,P.révla, n.�queJa.s �Idlldes .e
no

I
.

. Rio 'de Janélro exame este .que ,', .

..

··��··:2· ....,.
_

' .� ,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1

CARlO_S RENA�X e HERCítlO lUZ. como em 157 finalistas. íieyçrão encerr�r boje-os seus preparativos para a giganlesça bàtaih, que
fraYir�Or domingo, nesta. (apitai, visando a.hegemonia do�futebol birrigi�,erde' em poder do cil1l·peãotubaronense.·· A'manhã os cra"�',

ques dos dois prestigiosos clubes esta rão viajando pilrus!a Capital. onde "car�o concentrados••pós rápido reconhecilnenlo do estâ�
dio �a rua Bocaiuva; local do dualo q)�e vai superar Iodos 0$ recordes de bilheteria.

______________ , �__� � -------------- �__��_____ �� r
•

1

,

•
,.

180'·,1.,

'O IIITA�O' O .U8 ANTIGO DUIIO VI U�,T.t. CATA
.

.IINA
.

naeíonaí, de Montevld�u. No outro O remador D,avld Fritz"-.Jerlich;· .'

páreo em, que parYclpou. o Amé- ex-Integrante do 'C, N> RíáChUe!�"

'�d'e'
.

A «18SS0" 8'0"8" a 8"oJu-�
-, '=::,,:�::: ::::"=;n:: ;.�:�"':í��7.;;":::::;:':

'

.

•. . tJ(J' .

.

. VI;'
.'

.' y8o ��:'::ª�E.�:�;�� :: :��;:;:::::
�:' VASCO liderando a (a�pa�n,-.·ba Os quat,ro últimos, da. Divisão,;' p'rl·ncl·pal· dlsputaall·am ·com os

tau a bôa dIVl.\I�aç�<? dos re3�ltá-. notícia dá qu'� �3 cariocas" ,estão
! I dos da prova. Depois dizem que oS'liev,ancio muito a s�rl0 os'.l?rllpara...:'·

dOI·s p'rl·mel·ro,r do 1)eparl t A t"
•o , cronistas ãeorapanham sempre as : tívos para as eliminatórlaS .

.de 're.,
-

.

.
.

.

� amen O u onomo .1�leg�çiié; esportivas na co,ndl�ão'fl'�" para, .:..:.JO!;'O�..pa.n�m,er.lc,.an,os.RIO. 18 (VA)- - Há- posslb.l!I- por
I -

- : ,

dades de vigorar. no Campeonato I Uma Comissão Integrada pelos, "O Vasco da Gama tem so., "E como' funcionaria a Lei de' Campeonato à. parte.
ele turistas .. '. ,de Chlcago ..e Luso-Brasileiros, de

.- srs Medrado Dias. Valed perry. lidas razões para derender a re A' ?" XXXXXX
'.,

Llsbôa A'
� -,

Carioca de 1960. a .Le.1 de. �cesso.
• o �

- casso.
r. Isso trará, naturahaente, a cría .

.

, preocupaç,1O' dos dírt.,

{) Vasco da Gania surge como 11- Adema; pinto e Alvaro �ragança. implantaç�o da I,el de Acesso, no ._ 'Da forma mais qbjetlva pos., Ção do Campeonàto da' Segunda O MarJilnelli acaba; de receber de gentes guanabaetnos é a ':(Ól'maç�o
der da cam.p.anha é o assunto 'que Os resultados -serão apresentados futebol caríoca, pelo .•símples mo-. sh el

.

l'ela pro t
,.'

. pôrto Alegre um nov.o O", t-rlgger.s 'I de .um _possante
\

01�0, éotando. ja'.
-;

. pos a que apresen. Dlvlllão' e muitos outros angulos
...

,

�

�5tá mesmtr"1nteressando "àos 'etu; na Pl'ó",ima. Assembléia Geral 'da ti d t Id Id
.-" • t I t I

vo e' er s o llromov o à prl� tamôs,' os quatro últimos colocados necessitam' ser estudados por
i1 qua 1'0, co� t meneíro, que vete .em re namento duas guarnições.

bes fil1ados a' FMF esta' sendo es- ·FMF. melra Dlvls'- pela L I de A " C
.

.
•

'enríquecer a f t Ií I' "1 u a do' VasO d G
.'

. ':'t' .

• .

. ao e cesso
..

no
_

ar ipeonato Carioca passariam êsse motivo é que o 'Vasco prete.,
.

. 1'0 a o imp ca,..o m
.

co a_ ama e ou ra do

tudado, em seus mínímoa- detalhes VÃSCO COM'O LIDER Com esta declaração o preside�ite a, ailu)ctar' apenas um turno, com t:iU entl;ega,r, à comissão nomeada clube rubc1'O-negro, Estão de para- . C. R, Flamengo

Eurico' 'Lisb�a fixou a ,�oslção d�: os dois "Prlmelr?s
.

colocados no cer- o estudo do problema. para que béns, portanto, os remadores e 'xxxxxx

seu clube, em face. à� demarches ��me; d � D.epartamento Autonomo.· sua proposta .possa ser posta em dirigentes do Martlnelll por mais O Técnico R�d01f Keller enoon..

que vêm sendo- feitas. O',; <tua: co classificados, neste tor-' execução. para o Campeonat'o. de
esta conquista e daqui vão os no�':;: �ra-se atualmente em São Paulo,

_ "presidente, acusa-se o Vas- neío, passariam a disputar um. 1960 ... ",
sos i cumprímentoa a,0 prestdênte dlilgindo'os conjuntos d�'U,mó da

co de discutir prelímínermente o
'", '

_'. Jalr�> C!l<llado, Incansável batalhll_ Àssociaç,ão Desportiva Floresta:

assunto em reuniões COm os

Cha.-. �.'�Jo Esporte da ,(a'ç'a- ',.,Sub.marl·na
dor pelas côres rubro-neg>ras.

�1ados cJ:!equenos clubeS-'!". V ' XXXX](X
. "Existe uma lógica Ila atl_

• C:A,JU�'!}'A" AMIGA NA ILHA', 10- 'Sldney que. é um méstre· na O União. de pôrto Al'egre. aca,

.
'ING�E$Jl'PS é U�A .0, ,,Jü;GO

1
(;lube Doze de Agôsto. Rlaéhuelo tude que Procuramos tom,ar.. �1·. !J-DO CAMPÉCHE cozinha. ba de convidar os cluQes. catari-

DE DOMI�GO' '--:- ,PO�S!,v�hJl,ent() .e Têni-s Clube, !3ôa Vista, .êste de volta dll Le� de A(l!:sso ao .futebol. Na ai-'1'.),zível Ilha do campé�he, Aproximando-se o flnal da tem� l1enses. pa'ta ·se ·Jazerem representaI,

já amanl)..ã I
a
... ·Fed·��aç.�o " c�t��- JoinvIJle.. Aguirdemoll'

.

carioca. sómente poderia trllzep ,pre_ pl'liipriéd,,:le .do Clube de Caça .. TI- parada, nada melhor do.· que ies._ na t.egata que promoverá no pró,;
nense de.tFlllte)Ql colo,cará �,v�!l- . ',* .* * juízas aos chamadps pequenos, 1'0 e Pé$�.� '''COUTO DE ÚAGA-' tejar condignamente o' anéêrra- "lmÓ dia· 19 de abril. em comemo_I

Ala os Ingres.sos .rl1u:a' o jogo decl- EMPAT.E ENTRE SÃO LUIZ por Isso tratamos de procurar cO-. J.HÃES"��o 'movlmento social êste menta, ração a �als um· aniversário do

slvo HeycÜ� Luz Xc 'C.!lTJoi Re.,. ,E ASES DO GRAMADO _ Do-
nhecer os pontos de vistas desses' vera-o. 'oi �bS n'"lo'l'es. O Clube,

Dêsde domingo dia 8. encontFa.! clube. As coÍ:fd·lções prdpstas pelo
.

,
. . .' �

. • .. .� 'Uma casa, nª- Aven:ida

naux. ",'l-: '�t��l�f�i.{;, e.?Pi:I.n�()�:I), ����.o: J?as�ado, n�. ,campo do çlub�. antes- de dar ao movimento ·�'aÚ-o'c.!nOH, várias excur.sôes, tôdas
ian{-se ,na ilha os únldos da "ópa'"

. União não sãO multo satlsfatóJ.:la,k Mauro Ramos, J6. ,
Tratar

campo ·'ãtL_,,!.ua�,B�cª,:-ll�!,,: P._��' 2.7 .A.-bl'igo de Menores, um bom en-
um caráter defintlvo ... ". Hastante..;concorrldas Os sócios gente' bem ..do nosso. meÍhOlê �'so..;:. dai acreditarmos que dlflcllmento- 'n(j' mes.mo lo'c�l, c'Õm 'o .sr.

referldo.·'fJ����,·'�•.IJ.r� ��.:���. �.ê,o�iro !lo1lllstosq .foi rel!,l1zado..;. jO--
- "E. como' QS. clubes l?equenGs ltleJ.h\.rJ a{U.linl!QIl.do� pela sorte;. c�ty". Lá estay� o Sid�e� o os clubes da capital irão ·ê'Ste ano Er:oni Alves.

'

tes prMo't{ J',
.-

."
.

' .' ';': .,' .ga;ndo' os conjuntos 'vàrzeimos dP rel"éberam a·tct:é1�'" . ," " .. _ '!fi: ,

..
.

'. 'Gouveia o come_Fcfante Bor-ba. o il. PorFil Alegre.· , _
.

L
I

c

,:::;s;:D>_�' .

. I{' �: '.'....... ,'. "'"

.

_

',: J
'"... (Sses IIIpe t�m rênas permanentes, .'

,

xxxXXX i
.-

'''':V·· ·E U: D',.,.'-' �.,L f'· :'.:
Cadelllll�>�': . i" ,

�
..... :.')_;:. 106;0'0': São Luiz e Ases do Gramado. pré- � "Da melhor :forma' possível" 'for ,v�;�;; ve;'es prolongaram su

'Armando (P a.p a - bOlaêhas);' o .

.

• : J1> L' .. AíJ
.

ArqUlb�a!i� , . .':' ... '.;_'.L
.

60.0,0. Uo que terminou com um empate haja visto que todos estào de acôr-' l'er�1tI�ê�':-ia na ilha. go:;:ando da�:
"Olho" e. o '.QuI�lnha'" Na chê� O América de Blumenau, ao

1 lote
.

i. R�: '. '�eii;�ri� ..

''ia Arq' (Sras'" .{3rtas> e' ?:' ',de 'três tentos, ·marcados por Ha.- do com a nossa' tese e vão aprovar .!el{c�as de uma bôa pescaria. as...
fia geral do grupo -se encontravn que tudo indica. estará presente Bérto da �Hveira junto ao

Me��.i�r
, ..

:,:, , ':. :. . 3'O'ÓÓ Mlltoh (2).e Meneneo contra pa,r.a mesr�'õ a volta ,da Lei de t\cesso". pirando <) ar -puro e �Iodado, sabo�
o Dotô Müllen. Lamentava_se a êate ano 'na prova.Clássica M0Y.:-.... ·Grupo Escolar Getulio Var-,

Geral ,_� , .• 'i'�" ••.. ,.. '-�36,OÔ. o '��'ses e saràrá. Vadlnho e Nelson. FORMULA ,-eando as hôas peixadas feitas pe.,
ausência do "Nonô" que não tl_ s�s Luplon, a ser 'dlsputada nO' gas :em saco dos 'Limões,

1L G'
..

� ('�
'.

's t '� ";. . 'nha Ido, o que alla's foi uma pe- próximo ejla 5 de abril em SãO' medmdo 830m2. Preço 0'1'$"
72 era!, I'jr�.. : caso e '(contra) para os rapazes do balr- 50.000,00, Tratár ª' rua :;re�':"

Menores:);f ,20,60 r9.da Agronômica.. Os quadros NAIACA-O'· na... paulo. SIfôrrealmente confirma, remimo José Dias, N.·85."':_
.* *. :!<.. formaram ass�m: ASES _ Julio.; I • ,

.

Segunda-feira dia 9,· foi rea):l- ela. esta notícia. o América não .. Saco dos. Limões OU" c/O,

SALVAP0R t, DOS .SANl'OS Arl '(-depols Amoldo e LúciO), Ba.. RUI .LOBO 1'1i\:icQ,�uva J;'s!,orte Clupe, o ttil!Ítti- zado um 'lbanho à fantasia" na estará presente na I Regata da Aeâa C. Pires· no GrUl)'o,Ge-
_< '.' '_

.
..

'.. - '. Te d di 't d tuBo Varg.as. das' 14
-

à:s' 17
DIRIGIR.Ã' ;O ". ;T060 AV'A'i '1*: e e Nelson; Jurandlr j) Hamilton Domlp.go pró-x1mo teremos em. clonai gri\b.110 _ da Marinha, que, zona sul da ilha. Em segUida uma mpora a, a, ser spu a a ,no

.. . ,', �.:, I
.

próximo dia 5 d.e abril, em FIo..
hora3 e sabado, das' 9 às .12

TAMANDAR�'V,->'�p:":árbltro ,89,1-". ois Cabeça); Nazareno. G.er_ nossa Capital a sensacional dispu- não"sabe�).( s qual o motivo. del- mariscada devldamentá aCOmpa_ horas, Vendé'-se na' mesmd.

vador .Le�'Ô�"doÍl�Sa�t�s 'foi Indi..,� ���Ivan. Cabeça (depois Hamll_ ta do C,�mpeonato. Catarlnense de I xou·'cie �li(;ita,' inscri�ão à FASC. nhada dos líquidos preciósos e In- l'iapópol1s, rua uma casa tecém' cons-

cadO-pil.ta referl,l"rô,préÍio d'e' ama.: '!i�'nr:e Eurldes,lSÃO LUIZ _ An- Nataçãe, Salt�s e watter_polo.-pa_lno' �ra:'olle;,:a;. Será um desfalque dispensáveis nessas. ocasiões. Gran"
XXXXXX ti.·uida cf .todo O comforto

nhã à ta�'lie en�l:ê·,�,I\.'vái .e Tamán:' -tonlo; ,ChRrut�; Deba e' Meneneo; troclnado pela' Federação Aquátl- Bensjve�.a ,nãO apreseIltação do de contelltamento geral. Faltou Dia 5 de Abril próximo ser·á dls- -T- Pt' reçof Cr$ �50t�OQO,odo,
v

"
t d P' t AI cam-" r.a ar.' c. o. prolprle arlO . o

'

daré, pere' 'Campé�náto "Relâm- :Bdnn_a e BiÍlha; Orlando, tnlo. ca de Santa Catarina, ·na piscina Bocaluva: que possue 'nadadores sómente uma "orquestra" devlda- pU'a o em 01' o ,egr� o .

IQte 'aCIma' cltado.

pago" de Futebol' da Cidade. Maurl, Vadlnho e Sarará. Os jO- da Escola. de Aprendizes Marlnhei-' de Dons pI'edlcados técnicos; co� mente regida; pena que o Zéqul-

* * * gadores do Avaí Marréco e Oscar) �'os,� gentillp.ente cedida· pele seu '?no Odilon Ha.'tlns, Donald Abreu,' 'nha nãO é
..

sóclp do Clube! Se

QUEM DIRIGIRÃ CARLOS diI1glram o jogo. ambos com boa Comte. Cápitão Murilo Martins Saul EsptndollÍ e outros. '\ .
fôsse conytdàdQ teria pelo menos

RENAUX--..X HERCILIO LlJ'Z?:"'" atuaçãO. O certanut:';t,lmlgaiverde q.e, nata_
9,"

ção dest\l,. �emporada promete ulÍ\-:
desén�olár' e�oelonante, pois ver�

'" ,", r) <"'�
mos Elln ação' �qns e$tUlstas da na-'

tação catarlnese como Mário No-'

ronha. Sergio Nascimento" na par

te .mascullna e Anamarla· Beck,

{za. Vieira da Rosa, na· parte fe-

,
f

A '�tel

* *

levado uma "flauta" ...

. N_ada melhor p�ra a contl�ua- I
'comissão téchlca de natação ção d('s festejos que uma "CA-

"� vêm de organizar o seu I JUADA AMiqA", que seria ser_
.

atação, f!iSandO as pró-I vkla aos presentes, pelo Sidney, na

petlçó!ls,,' natatórias d� terça feira, marcada para as 10

entldad�. Os ·tl'abilhos de organl� I hor.as da manhã. Exlstém multaR

zaç&-q .d):l. cÓdigo de natação oba- I cajueiros plantadOS na ilha pelo

decer�mj, à, 'orlentação cio prof. LI-I Dr. MÜlle.n, ;ichOU êste, que para

bórlo d'�, Silv.a, presidente da Co- dução. Justo portanto, que o Dr.

missão ·Te';nlc.� de Natação. M�llen fôsse o primeiro' a ser ser_

" X,<CXXXX vida O GouveIa ficou encarrega.

Estev.e reunl.ja .ontem à noite an do dos 'complementos".' slin. 'por:

séd� \ daf. FASC a comissão técnica (;ue uma caju'ad� para ser, "gos--'

de riata�ão da entidade, Integrada tosa" não léva só�ente "cajú" em

pelos' ,ct:!*íflOlJtis�as Libório. Silva'), lÕeu preparo.. Aqui nas farmácias.
I

.

.

Romeu 'Ferreir"-. Hlr�n Llvram�n- '/,:IIdem um "preparado" especial

to, Dalmiro. Mr.fra e Ru'l Tibúrdo para completar uma bôa "cajua_

XXXXXX
Sim, senhores, quem terá a àura�' -* .,* *

mas honrosa"lncumbêncla de' ar_--. ·�!A.eESSO . E DESCENSO NO

bltrar domingo o jOgo' decisivo do 'FUTEBOI,. CAR�OCA - Rio, 19

certame estadual' de 58? Há jul- tV,A.) �. Como" parte !lInda 'do

;1:es à aJtura--de dirigir o e,ncontro. període legislatiVO da FederaçãO

mas parecem os ,deis clubes Incll� Metropolitana de Fute.�ol, a :As-

nados a sollcitar a presença de semblêia Geral se reunl)'á nova

um árbitrp Carioca ou paulista. mente. AlJil�a' s�m contar c9m ,a

Vamos aguardar"o pronunclamen- presença �dÓ' Flameng\l, q\ole
.

não·
to da F.C·.F:, a quem cabe esco:;, ,participará de!(�a�.,,-sessô.ei,i· �S" clu
lher o h6mem, be!! vão contl�uÃt ;'d1'siratt_ndo as

medidas. pal'a ,o:" ca�peonato do

NATAÇÃO EMPOLGANTE' Db� 1959. Já se sabe 9:ue ..a 'forma ,se.rá,

mlnlna.-

XXXXXX'
\ ,

.,

Estão, lnscrltos" paTa, o .Campeo-
.

'\.
.

n:l.to· Catarlnense de Nát�.9ã�, qua.
trQ' clubes, a sabêr: ca:ra�a�a do

1).'1"" E:' . �...
.r ��!l, qe �g?�tQ. G. N,

E,iaéhHelo' e_'; T�i?'I'S �lup'e. I!ôa Vis-
\. ., {

�. '�'.< .,:;:.: >
..

ta. ês.le última .'de ;JÓIP.,�ne.. O

'Cube' da Àerenáutlca.· 'ci CarAVana

MINGO NA PISCINA DA ESCO- a mesma cioi 'ulttnl'os '�os:' dois
LiA DE APRENDIZES \"MARI- turnos .. !focta;la, �'lii�ef�ções ·deve...:·

NHEIROS - 'Mareada para do:...
. -s::

mingo próximo, I!ela mRnhã. na

piscina da Escola. de ÀPFendízes
Marinheiros, o Campeonato Ga

tarlnense. de Natação. p'olo Aquá

tico e Saltos OrnaDlentitls. pro-

quanto .ao critériorão ser .'feltas

do Ar, é aponta:!lo ·como·o favori

to do certame: devendo apresf;lntar-

dores e aquapollstas' em forma-,

das arbitragens, bem como qrga_

nlzação do quadros de jUiZes
r- ."

. ,processa-se trabalho· entte o� se com uma equipe bem trejnàda

filiados da FMF, no sentido de so para as vár.las ,provas .'Na parte

dar a.utol1omla a6 nepartám".nto fe�lnlnll.' o DO�é de� Àgosot. estará
de Arbitras..Talvez- sela à melhOl' aprese�tando ,uma ..

'

:quIPf de real

forma ;ara' se' teIÍta� �olticion�r I valor. �ntegracia po�. e�'celen1;es es_

este, 'pr�blemà., deixando 'a 'cãl'b t;liiÍt'asOlcomo seJa,m .. Iza"Vielra da

do diretor deste orgâo. a escalação I l�o·a. 'Maria José Vlelra� Iara No�

dos apltaderes� 'ApeJlas ,v.arp.os L�e.ttl e outra I.• O, .Tep.ls· qube Bôa

aguarliar, pkra. ver �'quem f�!��arã tVI,;t",( de Jo'invIPe: .;V.lrá, dijlP.Utl!'l'
os quadros. pOi:q-qe ,de. �ada IId,·.

ian�

�
o certame

,:.o.�. �,�a eq�iPe 'de ap"

tará entregar júlzes sFm c!Lteg.orla: '!,,�l: 4 !looadGres.
'''

...
Indicados pelos ciUb�S: pois' as'

.

di- '. 'XXXX;-X:x'"
f1�uldades. os problemas continua;:.! O grandé ausente. do Campeo

rão< ..,. . � n:1'1;o será':'· sem dúvida alguma. o

Cl'onoI1letrada devldamenté a

Lobo, 6,CtlSlãO cn·. que foram dls-

cuÚdos )as�unt04 rela"lopadOs com
. � ... .

a ·reallz�çã:J ·do Campeonato Gata-

rinense�de N ..':?ção desta 'l'empo:

r�da.'l
"

:Y..XXXXX,
F'a:l�-�e- na� rodas da natação que

;�a disppta do certame de ejomln

go próxim.o serão, batidos vários

da".

Ingerida a cajuada pélos presen

tes. servida uma 'especial' para o

Dr. Müllen. chou êste, que para

rebater uma "bôa cajuap.a" na,!a
movido pela ;Federaçao AquáÍ1ca

melhor que umas três colheres
de Santa Catatlná. vem' empol_
gando 'os melas aquáit�os da clda-·

de, tudo lé,vando a orer que mais

um sucesso estrondoso a_sslnalará
a entidade sob .a presidência do

dr. Arl pel'eir,a Oliveira. Quatro

de sopa de 'Leite de magnésia'

clubes. com se�s nadadores, salta-

anti-ácido etc, -etc.

tentarão a quebra de recordes. O,

.
concorrentes são Catavaria cio Ar,'

,R O.E .M.
RUI LOBO. peonato Gaúcho,d'e Rflmo de 1959 •.

. O./A�érlca de Blum'énau ven., tendo POI:' ?ocal
.

a r�ià de "Navé'_
céu/o páreo de out-rlggers a 8 r,e- gant�s. No' Campeonato de 19'58.'

mos ,disputado domingo último na ófC,' N, União' ·venceu todos 'os

râía de Melilla.· em Monte�ldéú; .

sete páreos do programa.
por ocasliío da 38.a Regata Inter� x'XXX}ÇX

CONFEC:CIONA-SE

·C .. H '4 'V E'J-
Rua Frll�cisc;; '-Tolent;'no n.p• 20

$ :E

._-----------------;-�

�

Ve�de·�se uma bta casa ....,rec€J11:-construída com

150m2 na rua Almirante Cal�neiro n. 8 -, Agro�ôll1i
ca, ao lado da Vila dos Ofií!i,ais do S.o'Distrito 'Na
.vaI· Preço Cr$ 1. 280.0:00,00 - sel1.do Cr$.5UO. OOtl,OO
fil}anciados .. Tratar no local;, c,:_m b sr. Lazaro Bar-
tclQmeu; ou no 5'.° Di'strito Naval.'

.

Tratar n�\ Caculinha da MODELAR
, .,_

_Tra:janor. 29
'" -

1 :Â P' E 1:' �E S
e LÃ acaba de
15 telefohe

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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190.000,Of:l
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3.500. 09�OO
, ,

,

.- ,�'�
. "

,.,' ,cc_. -':-'"'�õ-;QOOi ,,' �: ��Ci..MlECIMENT'(!)S:- , �_ .. ,', '_:_';_".,. ... ' .• : _I.., ., _, ,J._" i..ó':_:'" ,-,t;'. • v, ;':'{·'�.;i-,:·,. "�,, ,Estii:mos'pi-à-rtêjamio.'« ,cobeclfu,â q�,j)agá:plé��� �yê�:
.. .. .. ..' . 15 .'900", � 2S 'de fevereiro de 1960, pois q's inv-estinientos até a con-

.

Obs.: Para a 2.& Conferência, repetir-
'

. "

clusão ,da obrâ, deverão ser prograliladas pelá Nova Di,.

:,e-á a mesmjl v&rba. l'eto�'ia que,' possivelmente adotará, que Os pagamenton
2� HOMENAGEM A SO'CIOS AUTORES DE restantes do constru,tor poderão ser efetuados direta-

NOVOS LIVROS menti, a ele pelo poder p(íblico ou Instituto de Crédito.
Coquetel - séde social 9.0) COfiCURS.OS LITERA'RIOS:___:' Despesas: Não

Despesa: .

haverá. Os prêmios são doaçõe.s feitas por particulares,
Verba para coquetel (cada reunião) a não .ser no dia da entrega da laurea .aos vencedores,
'Receita: . que aliá,s p.od.erá s-er numa das noites das homenag-ens' a

Contribuição'do' EditQr .
autores de novos lLvros .

Cótas.· dos. participantes em média 50, pes- , Ai estãó, caros confrades as sugestões que no':!

soas a .100,00 �. . ......
'

..•.. ..... �. .
.. 4.000,00 o'corre o�e,re_cer ·,pl .l,lina atividade de prúfundidad.e da

nossa g,loriosa U.B.E. de São Paulo.' São sugestões que
enviamos ao prezado confr.ade, na convicção de que se'

rá um dos colabora'dores entusiasta, trazendo o calor de
seu ind-ispeDElavel e&timulo.

Rua Auitusta, 657 -=- São P�ulo
Fevereiro de 1959

.. - - .;.:::..... .-:' ,'- � "

'
...�_,........

"Quarta, ,art�,at)erta a05�escritores:'do' Brasil" I UTl D'lG�1
·

' .. ,
�. ': :<-:�,

'I'· ·d'
'J,

'd
'..," -: � '," '-

, �U"
, :' ) '

""
.

" ,".. Nt t!BEU · '

PI._::à· .f. a
. es em�t958," plla:!8:. ÍtBl� ii.! SãoPaulI 2�� ��.;_:

• �ndo ,L' :

Em nov:e.IllQ�? p�sS�4o.. eqv!�o$(, ao prE!zad_o con-. PLANO DE ATIVIDADES AT�' FEV'ERJi;IRO. DE 1966! Càüca' �a U.B.E. vindo do auxílio da Câ- número - mulheres --( forma�

frad'ê- a "Térceifa C,lirtah 'desta sériej- onde �studárnos .
(Sugestão): ';"; _ .

' f mara>Mul\iclpAl de ,S.' Paulo (orçamento 'de a romarta interminável às margens

os problemas atuais, dos escrítorea
.. ,

e sU8:s.-;"e�tid�de�. ABRIL � la Conferência' do 'Departamento ·dê Nú'r 1958)' r .

30Q.:000,Oo; I
do lelldál'io S; Francisco e especial-' �

lnú:ffieras missivas (recebemos e fornecm:am-nos.· valío- deos - Discusaãqed« Regjniento;)ntenlo-id&"f�ncion� o.o) ,EN:CE�A,MENTO 'DO CURSO DE ,�montl!' em JanuáÍ'1I!c, no afã de su.,

'Sa$ I.;ontr�huiqões, .que ainda mais nos estimula á apro- meato �. Partícipação dos Díretorés integrantes da,!>
.

I...ITERATURA BRASILEIRA' .prtr !IS '�aéessidades de águ,,'potá-

"

�'fllDdar o' assunto. '.' ,. "

" Iuntas Muníclpajs, e -assessores .sem -voto, :tais como re- Despesa: vel pal'a 'os 10,000 habitantes da

, "Desde nossa prhneira epístola em. que colocâmos presentantes de Editores, Câmara do ,Lfvro,'- éaitas. dia' Prêmfos doados. por firmas .. . .. :.' .. ..

" ,1'Pldade:
'

:
<

•
• �

,

'

como cousa mail! útu de' .nÓss� hora; a r�lizaçãº,.9(f NU Cultura, Homenagem a autores qu.e tenham 'publieadb 'Decorações e- gratificações ..

.

'. . 15.000,0-0 Janilária, é o centro de IrradiaçãO,
Go�gr,��o Nacional :p'�là, mõbiIiza�iQ-.4e":or.ganizações. e novos livros (Séde S6cial (coquetel);" " :.; Rec.ei�af "1 dos trabalhos o,a lancha "Lum1-

.entídades congeneres num plann naçional que enceja- Início da publicação mensal" imprenEla do Bóletiin Caixa da U. B. E. .. .. .. :. •. .15. O{lO,OO JUlr", do Departamento de Assia_

va até a �ixação �e _medidas urgen�es 9,_ue, v��ham sal- Informativo do-. Departamento de Núcí'eos..·
�

7.0) ,vo CONGRESSO NACIONAL têncla .Social da Organização Ad-

vàr O movimento lit�rál'Jo.em: n()'s�o.pa;ís. Aªsirii também ,MAIQ - Início do
...
Vo Curse de 1!..i·t-eratl1ra'Brasi--· Despesa:' ,

vsnttsta do Sétimo Dia. Ali mora

,

mi. "Se,gilndá'" el}1 que ..definimQ$ ..e '-l!ituav.amos 0,8. deve- iei'ra - Programa ....,.. Propaganda, -::;- �2 ait�as _:, Exteri· Passagéns das Delegações por conta pró- o casal de enrermeíros, com seus

: .r,es '''de uma U. B� E." cõnseía de,�uas, atribuiçi!es;> como são Universitária ,.- Inclusão de cinco escriforês' P:fÓ- pria ,

_ _ _
. três f!lh1nho�, de ónde partem con

àiÍlda: na, ''-Terceira_:''em. qqé resaltaYaDlo.13: a �ímpol'tância 'fessores de outros estados, sendo 2 do Rio' 2 do Norte .' Hospedagem em S. Paulo por i dias"de 1:59 . tíllUament� .para. atender a muna,

dog..Núcleos Municipaís. como orgl\nismo$ dé v8t;lguai-da e, 1 (lo Sul - Apostilas mimeografadsa 'pa:a serem di� DeIegados"(em'média 600,00 por dia \>a':ra ea-> .

,

res da poPufação ribeirinha suem,

na penetração de ,nos�as popu.lações .. 'do i"..�eriot' é do tríbuídas nas aulas seguintes - Bolsa de' Viag�m a� da Delegado, - oreamente em u/poder): " "400.000,00' dO) descendo o :rt(). S, Fmnc!sco.

campo; .: , ", alunos, melhores colocados em concurso de trabalhós lnÍ.p�eílsos,', cor;es�õndência, taquígrafos,
"

numr pereurso de ÚOO Km. ��'té-
" ',Em tõdas sugerímos medidas ohj_etiv..as e concretas apresentados - outres prêmios - localTeatro. Munici" '�e\legrafo,� etc ..'.; .: .. ; .. .. .. .. .... 110.000,00 gáVtis desde Januárla, }>Irapóra e

'para atacar o p�oplema e aguardamos. ape,n�l(a. opor- paI. Passeios II < eve�tqars
.

40.000,00, Jor.IjLo; viagens estas de perma-

ititiidade ,e' essa a meu, ver seria o vo Cong.resso Nacio- JUNHO"':'" Aulas do. Voo Curso de Uteratiita. nênc1a de quatro .mêses, até um

,

. na!; órgã� que melhor e'�a'is apl,"opriad,o, ,poderia: indi" Homenagem" a. escritores que tenham pUblicado n(J�,. 550. OOO.OO�J ,ano se necessário, pois ,costumam
"�ar o"caminho a. seguir.

.

'.' , '.' . \'OS livrol;! (éoquetel) �éde socili!. . f�; ), R�ceita: . .. . , '.fi�ar êsse te�po .ntllpa déterminit.-

Na éarta dê. lióje,'·._liaviamos prometido tratar do JULHO ':-- Aulas do VO Cl1rl;lo de Litera_tura i.,' .�ki.l'tíJio dó Govêrn'O do Estado de .São Pa.u- da área.·àti'lev�ntàrem as condi-
, TÉml(ldb do noss{{_proximo Congresso, 1)., tese "O ,escri- Sessã'o de: e,!}cerramento do Curso d� Literatura.. lo J{órçamento do E'stado

, publicadó)' �::. 250.000,Ô1) 90ilS ;ís1?iJos enf�êmos da re.

tor e a política". Maa, à vista da cordia,l missiva que Instalação do, VO Congo·resso de Escritores _:_ Tem'- R,ecebido de contribuiç.ões d?-_ livrekos" e 'i glão, enq�anto mlIil!ltram ·Instru-

nos enviou', o JtQBS'O r-espeitávei confrade, o academico do - Programa Participação d�. Dele.g�çÕes dQs diver- ec;l{tores ", .. .. .. .. .. .. ., .. 70.000,00 ções sõbr� 'higiene, alimentação,

PeregrinO' Júnic>r: 't�ve o efeito de nos fazer refleti.r sos Estados ,a ínstalação. do Congresso -deverá' colnci'"' P·í·e\risão dO' 'recolhimento ainda _d:e >1ivl'ei- etc. por mel� de prllyeções. aulas

'írTelhor ·s�br.e O 'aSsunto e transferi-lo.. ..

ciir com o dia e hora do encerramento do V.O Curso"de 1'Os e editores .. ..'.. .. . , '100:000,00 práticas, fUmes e' literatura.-
É esta também',mais uma homenagem, al!ás mére' Literatura). . i ;Contribuiçâo' dá caixa da U.B:E. ,"

..... 100.000,00· Mais ou menos, 20,00 casos sãO

�cida· que queremos tributar ao's .nossos distintissimo'.'l . AGOSTO - Homenagem a escritores que te'nham Venda 'de
-

sêios comeinQrativós·.:":.· "",30. OOO,6Q r.tendidos anualmente, das mais

'.co'Plpailheiros do' mQ; .

'

, publicado nõvos livros (Cóquetel - séde social. variadas enfermidades como seja:

. 'c EIs por�qüe ,o ri:ósiô assunto' de hoje vai 'num salto SE'PEMB�O - Entrega de diplomas e prêmios aos 550. 000,00 ��alárla, -.tlf�, desinterias. úlceras,

f9cali:l;ar questões ,urgentes e dé hnedi�ta e�ecução.. alunos do VO Curso de LiteratUl'a., na Conferên'cia -do CASA DO ESCRITOR pequenas Inter,venções -élrúTglcllS

',''PLANO :DE ATJVJDAJ)É EM 1959, PARA U. B. É. Pepartamento de Núcleos - Ordem do dia. R-elatórios. ,Pa,gamentos: até 28 de fevereiró de,,1960:
.

c 2.000 extra.çqes
de dontes,foram

.\
'.

"

DE SÃO- PAULO" / Programa de 'atividãdes.'
,

.

Nossa contribuição p/a compra da Parte' teltas no- ano. pil.ssado, Além Aêsta
É Um estu-tfo· honé�to sem at'tifiêi08, nem falso oti- "OUTUBRO ___;, Lançamento 'dá Ped'ra FUIidamenta] ict�al do' terrE!TI,O que nos corresponde)

'

.. 1.000.000,00 .'tl'abal\lO fnsano, promovem a; aber-

rli-isIllo d�niagogo, más tã'Ó somenté baseado -em fontes para a construção da Casa do 'Escritor. :Nossa côntribuiçãó .para as obras dé cons- tum d":l er..colas para alfabetização,

oficfais.�, "�"
' ,

.c' � Homenagem a escritores que tenham public�do truçã,o até fevereiro ae 1960 .. .. ..' .. 2.000.000,00 me'limo nas ZQ_r:as rurais mais dl_

'Làmentavel que ás D, B. E. d,e outros estados não o novos li�ros: (Coquetel) séde 'S"oci�l. Escritura e juros vencidos , 150��00,00 Jíceis.

possam assimilar' parque naturaJment� não desfrutani NOVEMBRO - Livre.
" .;: ,_'� ... '," ., .. '�. , "EM JANUÁRIA, póços S�M

\aind��ás cop.dições ,):lâ,sua coni'êner,e de Sãó Paulo,- DEZEMBRO - Livre. �

.. ,_.

. '''-',:
. 3.,150.000.,09, . " . �aUA_.rO�AVEI,? .� ,

P1ei'cê 'é,�c.lár�, ( de fIlMs de 8 MOS de esforços continuos, JANEIRO· DE 1960 - Li�re. , Receita:.j . �. _�.;.;.._..::..,
.

_- 'Ao"lado·sl�.miSéria defr�lntada' ',,<, •

. que ,;:1 '.iolocal'alIl n?_ des,tD.que qUfl hoje! �lcançou. �as! ,FEVEREIRO DE Í960 Eleição d& novâ Diret,oria.,.· Auxílio a -ser solicitado ao Gov�!no d!l ..'" pplo casal d-e' enfermeiros d'!:"L�I-,�':' :,
a�gim,mésmo,bem 'Plldéráconstituil',exeroplo do quanto' ORÇ�MENTO ,FINANCEIRO ',' tJniãó, por inte,rmédio da Câmara dos;l.lépu,-'i· .�

, "'. ,minli'r':, prevo'C�da:pel�s, lIíúme�as' ,,' .�.
,

'pode -r,eali-z,ar' unia' Ú. 'j. $., <iom Os jard'ineiros:dedica' ., Estudos das �rbas para a cobe'l'tura da tados' e aõ Ministério da Educaçãô ..�
>

.'. 2.000.0'00.,00 e pel'líi�sa� enfel'midades" que' .cá:in�'>---:; •

d6� -qu-e ';ágGr,a aparecem; em quasi todos os' Estados.de receita do pl�no acilÍia ·das .atividades até AuxíUo do Govêrno ,do, Estado de S: Pi:m- peiam a ���a, se pOde.o�ser�ari 1)..�.�
�'

, noss,o/Fais. .... _

" de 1960..
' "

.

.

1'0 por intermé'dió do ·Deputado Cesar Ar- gu� fatos plto�escàS como aquele

.. Vanda a' verdade que'se diga', que Os Qno$ 'de '1957 e 1.-0) la CONFERÊNCIA DO 'DEPARTâMENTO 'DE rud·a ,Castanho . � ........ '., -:.... '. 1.000.000,00 que é retratado pela "lata d'águà-
ll)!'ía.. if�� foram' prátiCos é prÕficuos' ,pára !l u. ir E. de- NU'CLEOS Emissão de bonus de empréstimos' :ven-

�

na cabeça!", parece mesmo que

gã(j<P.�itfc;): aquele rihno .. -de �thijdades até. 1956, ,teve Despesa: i da' entre 'sócios e am.igos da U.B.E. :. � '.. 500.000,00 Lodo o morador de Januárla seria

que $of.r�i: um� interr'upção em virtude da falta de ver- Hospedagem d� 30 representantes 15.,OOO�60 Hipoteca' do Terreno' 'p/obras, c/o IlÍs-

b\ d.e auxUi1ls govel;namentais.
'

'. 'Passagens, por conta -propria .. '.. ti-tuto de Crédito (a estiudar) .. .. ..
-----

Êst�,i.no :Po.r�IJlI -:est�m-os _seguros de ..recêb.e-:las, con-.
forn'i'ê)álafi.�4.iiiín9',s�,ii�ctevenclo, .. perttiitilld-o-nós"" um,

.prOltr.�·qe,:�iiaMzã��";: ,,'> " "
..

'� ", '. •

". .

, "�,.' ,,:, VERUAS A RECEBER EM 1959
-

G�yêrno do Estado de São Paulo verba constante
do '�el.l. orqamento nO ... e publicado', no ,"Diário dfi-
ciar'; � ,

�

,

'Aux.ilio.ij.s despesas d� vo 'Congresso de
EscrItores .:: _'., " L' • 250.000,00

, Ministéri� da Educação. e Cu,ltura. Verba
ordináii6 para a manútençáó (q\ft!'iiliâà-

·

com êste é o 4° ano 'que rec:ebem�s) J:>epu:,
.

'tado I�'enottj Del PicC'pia ... ; ... <: .•.• , . : .

Câmara Municipal de São Paulo - verba
'votªl:la e: sancionad� em 1958 pelo sr. pie
feito, sob nO 683�4, . item' 430 alinea : 2 do
orçamento, de' 1958 Protocolo 66.628 em fa
se de firi�l liberação, lei do Vereadd'r Ma-

,

rio 'Camara ;............... 1.500.000,00
Assémblêia Léglishi.tiva 'de Sã;o Paulo -
verba n. 288 emenda' d'o deputado' Cesar

'

Arruda Castanho, -. orçamento publicado
p/ 1959, alínea 446 -e 447/do Diário,Oficial
do Estado � Auxjlio de ati�idades cultti-

.

.'

Í'�is' :União·Brasileira'de,Escritores ... , . .. ,1.000.000,00.
·

'

.. : Como se iPOcte verifical', ,creio ter. ,()f�ecido :sobe.jás
<provas e as fonteS

.

eiU que nos, baseamQs para poder,
, mO$ pl'ag-i"..amaÍ' uma sét:ie de atividades, 'que coloque a

, U. B. E. de"São Paulo Jlum ritmo maior àlnd'a dQ.que ti-
nh�mos nos' an()� an�l;for-es, é que o nosso : Estatuto,

·

com a fusão dã's duas 'entidades nos está a indicar,
Q CursO' d� i..1téi·át�.í�a Brasileir�, 'que ja está sendo.

__

" mistificado por aproveitadores de águas,. turvas, o VO

Co�gi;és�o 1:*.acío�11 o inc,remento ,dos Núc,leos ,M.unici
')lais ,e o ii:l}Cio da cronstrução da Ca,sà do Escritor, ,são a

- noss? v�r;:�,t�refas de: hoje"que precisamo!! arregaça'!:', as
. "man(r!ls ,e, enfren ta�10�� c�:m- todo ,�n,tusiasmo . .e firmeza..

,

E'st�,s�"S'uge$lõe$ abal�o, estão sendo :esturladas pela
Diretorià :!ie São PaulQ, que estou certo, cOplpenetrados
que es'tão tonos' seus dilfétores d-est-es problemas, darão
inteiro. apoio. _

,

Devemos' prevenir- que o plano abaixo está elàboi'a
�o a per�ltir o regular e normal funcionamentó dos
,diversos Depar�araentos· de' qu·e é constituida a Direto
ria" de modo que a; ta:refas não!le interfir�m nem se
'perturbe:rp na �xecução, como a primeira vista poderia
parecer

.
. .� " . " .'

'

. A'. ��tª� Dl�e�or�'terinin'a seú m'lmdato, �em fins de
1960 �àr�; ,!,!o § ,único'-dos'Estatutos)

.

nfotivo porque este
plane.l�mento ,de reàlizações referem-se apenas a êssa
tempo. ;',. .

. ,""'300.0.0.0,00
� """'.i "'� .... '\ .-i\;j�.'

.AVlltaras· do' Ze-Mltlrela

, Reeeita,
Cai:x;a da U. B. E

"

.

capaz de equilibrar uma grande

·8.000,0�.

Obs.: Por nos'Sa sujestão, esta atividade
não deverá onerar os cofres sociais.' .

3.0 'BOLETIM INFORMATIV.b DO' 'DEPARTA
MENTO DE NU'CLEÓS

João Freire iata de água na cabeça!

A razão disto é que, sendo aDespesa:
11 Edições' de 1.000
Porte Postal ..

'

..

,
(,

22.500,0
2.50Q,OO

.6'
exemplare's

água dos- poços; abertos na cidade,

�árla, não pode ser uS,ada. por

i830 o povo se provê da água ,da
rio, "

O dia ,todo, o povo com a lata

na cabeça for�a a, pitoresca rOma-

ria ·de vai à "fonte", que é o len

�ál'lo rio,

O rio onde se toma banho, la_

va-se a roupa, louça e é ancora-

douro dos barcos;' fornece também

a água para mlt�gar a sêde e quem

PQde dizer que é bastante limpa

para tão importante e vital uso?
.

Nem todos terão filtro ou mes...

mo 9 cuidado ele fervê· la. A�� '0

contágio � a morte a espreita! �

espeCialmente as Indefesas crlancl-

nhas! por isso, se propagam as

doenças infecto contagiosas, tão

comuns naquela' zona!

Com um reservatório e trata_

mento da água do rio, pOderia a

preféitl:lra solucionar o problema.

pelo menos nas cidades como Ja

nUárla, sem muito dispêndio de

dinheiro.

...

CON'FECIONA - SE
. r.

( 'H A V E· S
.

C,,'� BAOAR6 • fONL lIO'

ANTlú"O 0(l16SITO DAMIANI

Nêste Estado os A.dventi�tas do

Sétimo Dia mantem 6 Escollts, (in
clusive uma nesta C,apital), 22, So
ciedades -de Jovens e 8 Sociedades

. .

Beneficlentes de Senhoras,

____ o

.. TELH,AS. TIJOLOS �,
CAL E AREIA

IRMÃO'S" BITENCOURT'25; OOf),OO
'lritl'

.

,

5.000,00,
20.000,00,.

Receita: ..

Contribuição da' caixa da U.B.E.

,Idem de dez sócios promotort>s
EM 5 MINUTOS

Rua Francisco Tolentiro n,o 20

25.000,00
,,,,., ,l

AVOl -MAEt- FI,LHA!
4.0) DEPARTAMENTO DE NU'CLEOS
Despesa:.,.

Verba par� .vlagens ao interior até .fev�-c.
,'-eiro .. '.' .. .. ..

, Reéejtá': ..

Caixa' da U. ;8. Ê. .'.
.

'.. yr 30.090,00
5.0) VO CURSO DE LITERATURA' .

Despesa:
Pl�opaganda ,(na base d·e 50% rias tábelas

de preços em vigor nas emprêsas de ,publi- ;

cidade) .. .. .. .. ...... ;. .. ....

�.

130-.00.0�00
Impres,s�s ,

(In�ct'içãe,. carnets, dlp)OnlSlS) � 10.00.0,00
Ilonoral"los a professo17es .. .. '.. .. .. 26.000,00
Viag�ns e hospedagem de 5 prbfessores, de,

"

outros estados � '.. 'oi

•

40.000,00"
Apostilas' mimeo.g.rafadas .

'

.. ; ....
'

.. 94.000,00
Local - 'l'eatrõ Municipa( --grátis

'

30.000,00

.J

(O REGULADOR VIEmA)r,
À múltrer evilar.�· ct �"' <:"s

ALIVIA AS CÓliCAS LiíEHIi-IA&
Emprega·se com va,rt.1.":!gem .p�;d COfTI� •

bater a$ .irregul,uidadcs �i�s fl�l1çõt'!
periódic3s.da� H'r,ho;". t Ckl!"i:r.I� e

regulador dess�s .ll.Inç(j�·s.
ríUXO.SEDATlNA. peja. Su� corr,·

proy�da eficácia, é m-uilo ,"�C'€IJad ...
Deve ser usada com con!l.lnça.

IMARIBO_$!A.INDUSlRIA ,E tOMÉ'RCIO
REE1IÓR'IO D4 DlRETORfA
C ,O<R R f 6 E N O 'A

Receita:

, ,

S0�i;i
,c,2
/ /

''''..',' '< '"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M, 'rt '. a tiros, o.�i., Ântonio Di� M�ssi, Diretor do Sárndu
l®itlfjdo dél dois r�v6lveres, de calibreS- '38', e 45, o Major M�dl�o. da PoUçla Militar H�inill,on PI�o SlOcco abaleU.JllÓdalmenlé, o dt.
Dib �11u�$; - A ,�i��na, além 'de ter sido depulado pelo PSD, cUnleou'em: divenos municípios do 'inferior calarinen se - Controyérslas si-

_

.

.

,--

,.. . , ..
'

..

'

" ..>.�� \
�"�-"

, bre os· falos·�q�e·-éulminaram tom o crime: '"
'.

'. : �,i ::'��� �!�.���l .' ,

,

�tt::'::::::::"":':;��\\\\l�\\\\\\\�\\�:;P:::::":':':<"'�:l�\;�\\\!}�:\:::;��:::lJ\;:::\�:;tt�iii�����\\�\f""'::1ti;:�\�\1��� I M���e�é:i�;ii!��:Spin�; ���b:�u:n��d�� o�� i ��:o�� a�o�W:���iodeJ� ! ��=�ev�ed:���it;o� ��:ss��:s ,:ea:=�
,

�r :;%�ft\
.......

.:$.;'l.<'1'W)f"·
". ... '.

�?\�\H to stocco, da �olic1a M1litar, ,tro, �firma-se a.�a, que' a.! rações .

estavam trancadas, maneira t;starrece�Qra, ,C.Q� lei 49. força. A força da lei

yy ::/'" :;:,' � i sacando de dOIS revólve�es, Direçao Geral do
..
8AMOU ·;.uo Gabmete do Delegado e" a utíüzação de d018 revólve- .deve ser respeitada. Para

I
-:::i�:�::�::

.,:::::���
calibres 38 e 45, desfechou, ne; Rio havia .determínado o" apesar de saber quais as res, calibre 38 e 45. tanto, existe a Justiça .

.út\�!fh., :\W onze mortais tíros., contra li prolongamento da suspén- 'declarações ,prestadas pelo I O corpo do pranteado Dl-

L:::::�:::�::;:�::::::;:::t [��!����1.:ª I t!��ªef.;fi5 �t����:.iI:1:: I�������:�U� �:l� I��ço
Momentos após o crime que do crime, grande número de No SAMOU, 11m dos mé- I residência, �oi -velado]>Oi: Meu caro Professor Renaabalou e enlutou todo O Es- populares e amigos 'do dr. dicos de plantão declarou- incontável numero de áDíl-'
tado, o criminoso entregou- Antonio Dib ,M;ussi acorreu nos que o fato "foi dupla- gose colegas, além de teto a to:e:��: seu bllbete sem
se ao Comando da p�lic1a ao IPASE, acompanhando-o mente infeliz, uma vez que nossa reportagem, constata- sê-lo atrasés das colunas de
Militar, .enquanto a vítíma i ao :Hospital onde, sob eons- havia envolvido duas tamí- do, não só no Hospital de :ADO' d 10 dfoi removida para o Hospi- ternaçâo geral, veio a fale- lias, enlutando tuna e levan- Oarídade, como tambem na:

'00 EST ',e e mar- -s:

tla de Carid-ª,de, onde uma cer, tornando-se nulos to- do outra a uma situação .de- residência' da famllia enlu- ço��:rS:iência do. reqÚel'i-junta de médicos deu inicio dos os recursos .médícos que sesperadora". De um modo tada, expressivo número de
do. ' .<

ímedíatamente às ínterven- 'foram empregados. Sabe-se geral, porem, podemos adían- populares, notadamente de
ções necessárias. Apesar dos ainda que o Major Hamilton

I
tal' aos nossos leitores que pessoas humildes. pl'ocessei"o nos têrmos re

esforços dispendidos, a luta stecco já havia ameaçado, o crime teve origem num Nesta oportunidade em gulamentares, com a ênfase
médica .

foi d�balde, vindo. o por ques�õeS' internas
.

ocor: fato fútil,p pois era de or- que, mais uma vez, Floria- emocional de desejar ao emi
dr. Dib MUSSl a fa.lece� am- r�qas no SAMDU, tirar :9, dem : interna, ,podendo ter nópol1s é profundamente nen� Rrotes&Qr e. 8.mJ.got de
da na mesa de operaçao. viua o dr s., Anto..n_io. D�b Mus- sído , resolvido . de qualquer abalada com tiroteios envol- quem guardo as mell1Ql'es
O dr. Mussl era pessoa si; fat.? que ve},o a a�ravar- outra maneira; muito men�s vendo pessoas da maís alta rnecbecermdaa�:�a��:S_J!=�7largamente relacionada e se mais com a portaria do com a execuçao de um crr- projeção socíal; :fazemos "

conceituada ,em todos os Diretor do SAMDU suspen- me que consternou e revol- uma advertência aos res- pela. sua cultura, pela �JI.
I circul.os do Estado, .tend? dendo? dr.C st.occo, o que tou a opinião pública. . ponsáveís pela tranquilidade técnica, pelos seus con�ec�'_
I
exercido com real brílhan- teria. sído .ratíücado e am-. da râmüía florianopolitana: ll'?-entos, pelos seus aVISO.,
tismo o mandato de depu- pli�o pela Direção Geral na I SANTA CATARINA COBRE- 1!:. continuação de estado de pelos seus conS!lhos. Em tn-
tado estadual na legenda do capíta; Federal. SE DE -LUTO coisas redundará na criação do, -as suas l1çoes revelaramI Partido SQcial Democrático, I ' de um clima de insegurança ! sempre o -professor conscien- ,

I além de ,ter. clinicado �m EM ESTADO DE CHOQUE f A m.orte trágic� do dr. jamais assínéíado na histó-j
te da sua míssão. ,

,diversos munícípíos do m- ',., . I Antonio Dib MUSSI, ampla- 'ria da capital que sempre, E os seus. alunoa-sern dis-
: terior. Há vários dias que Na tentativa de conseguir J mente conhecido. em todos primou por uma vida pe;êa- ; crepância, e a "una voçefJ,

.1 as relaç?es entre o crimino- I detalhes. sôbre 'o crime qu� os recantos do .Estado, onde ta. Apelamos tambem pãia' proclamam 'e reCOnhecem,, 80 e a vitima eram das' maIs 'está, aba�anào todo o Estado, seu nome era tIdo como um um melhor entendimento no Pr..ofessor 'Renato Barbo-'
! precárias, tendo alguns Oh-! nossa rwortagem esteve no símbolo de' solidariedade hu- t;las questões surgidas que .sa:· talento,' cultura e sabe-
; servadores vil-ticinado um I Quartel �a Polícia ��ital', mana_altamente. expressiv,a, não devem encontrar: ,soIU-II. dori!!_

a serviço da terra It
I desfecho ,trágico para o acon- i onde se encQntr� d�tldo p veio enl1,l.tar todo o Estado ção t',m cenas lutuosas mas, da gente eatarinense. .

. tecL'llento o qu_�, infelizmen- Major Hamilton. stocco. Re- de Santa Catarina. Nos con- muito pelo contrário, em' Regresso à inicial: 10S1:
te, ocorreu na 'tarde de' 6n-1 cebido pelo Oficlal' de Dia, tatos que manteve com as

_.- -. -._ .. ,-. . -'- VEIGA não foi olvidado,' A
tem. . foi () repórter informado de mais diversas áutoridades e pARte 'soAbre o n1ltO Câmara ,lhe fez justiça; 'se-
A respeito da veracidade ,que o criminoso, em .virtude ,reprei;lentantes outros da' 80- . VIII �

.. gundo Projeto de Lei do Ex-
dos fatos que culminaram i de achar-se em estado de I c,i-edade! . florianopolitana,

('" veyeR!ior Cármelo 'Mario Fa--
com o trágiCO acontec1me�-1 choque, estava dormindo, nossa reportagem teve opor- ancas .

'l'aeo que tomou o no 194, de
to de ôntem, levado a etel� não podendo,' consequente- tunidade de 'constatar uma .; 9 de' novembro de 1�,
to por um oficial da. -Policia i mente, prestar qualquer de- revolta generf.lJizada contra Deverá ficar concluidfl. transforinado em lei pela'
oontra o diretor do SAMDU, ,'claração. Entretanto, infor- crIme. praticado pelo Ma- ainda este mês a constru- sançãó do Prefeito ;Osmar
apurou nossa reportagem mou o Oficial de Dia; �de- jor Hamilton stocco, aindn ção da ponte BÔbre o Rio Os;: Cunha. '

A_-p�':';;:-'��.'-,��-� �'. L,t�tfC,�._�:.;..... �". �":"�,.J'" -da. ·M.�l1'll�=".m�ft,iftl que existe controvérsia sô- II riamos conseguu' malore;; mais se tratando' de um

1:)0-,
Mas, nó trecho Laj-es-Joa- 1 Mando-lhe, por cÓl)ia., a.

�íW'ilI'i:1i�V V ��!it;'�:��'�- � tI"u\t" �uDv,J bre os mesmo�. POl' um la- ess:larecimentos ;na. Delega- lega da vítima por questão çaba<da BR-'38, com 224 me- :lei que resgatou diVida de
do, afirma-se que havia o

'

ela Regional de 'Poliç�a, (lOUl fútil que w!leria,· pel'feita- tros de comprimento '. �lll gratidão com o catarinense
Dentre os vários projetos f"mta os vencimentos do', dr, Dib Mussi suspendidO po�·,. as',declarações ali p��tadas mente, ter encontrado unl execução pela .f1rm� Cons- de prol'que foi J08S·VElOA.

de lei votados' nas últimas. t�')rvidores do �icíp!o de' determinado núme.ro de d!a:s pelo.. erlminQso: Deb�õ�,. po- denominador comum dentro: trutpra Ferraz C�valcanti I Cprdia.lmente
'

sessões da Câmara .

MUniCi-1 ,T)aç,a�!l. do quadfo, extram.- o Major Hamilton Stocco, rem, a nossa tentatiy.a, pois dos '11.1adros administrativos., Ltda. .

I' Hilton Pr.azeres

���iB���..eri;�-_aa_'�: ª{J�f�:��ªj Programa. Dauphioe: -realizà�ão (ulmi��n· ,I
De' uma car��.do deputado ;:;'��::l V��i�oª:rrf;.rat!�

te ·d·a�·�ln.d"u"str,l·a- 'A'u'to'mob·lfÍl··"ls'tl·C8 H'ac''-1·'0'n,a'lDoutel de Andrade ao 'l'Diári'o (! ilanto a bancada do Parti'" �;iJ

da Tarde": (Í0 Social Democrático votou
"Cheland,(I-me às' mãos, hoje, f:woràvelmente, O projeto

o exemplar desse jornal do dia f(!i vetado por cinco votos r.t
"

,
.

�

24 do conente, nele deparo com 7él,VOl' (PSD) e três votos

O f
"

-.

d d d " 9l.A
.

,

d I'
.

lUua uotícia' segundo a qual o ,-ontrários' (.UDN). S amos,os aulomoveis � everão alin gir" em mea os 'e· w,' a por,c,,e,iii..ag.em , e., Raciona iza-sIgnatário, como cnefe de uma Os trâmites-legais :do pro" lWI
das alas .do PTB" catarinense, i,'Jto em causa foram acom- -

d
·

d 95°1' I li I f·' I Ré i R la Wllly Ui t I
-

P I i�':��!:a:o a�:iO ���a�!d:l:iÇ�: p����:o�:�ePd�;O��:�fdO��; çao
.

e mais e, 10 "':' �Yes men os elos pe a g e- enaun e I S r�:O o,rs - De•. - r me ros
lU�lcipais.· o sr. no�ingos ferl'l�.!i-' '81"tuIOS e�port!ldos pelA Brasil 50 mil I?aÍlphine's; pOl' ano, . .r�!!!!:.�'"na ,2'�.J!â.g.)
O t d t" des de AqUInO, Gerente des- ." , a, Ao U IV com maIS de 95%.. qe cQn-;

il
I assun o, segun o os er·

te J'ornal, aquiescendo hon- . t�Úc.o nacionat' Para con- MADEI·flAS PARA';J.os da lei aprovada, vigora- F' I t' 1 d:á a partir de '1.° de janeiro rosa convite da Willys, pal'- ticiPQu, na Mais-on de' ran- moso au omeve e pas- cretize.ção .dêsse programa,
"
CONSn�uç�oce, dos festej-os· ,de' lança- sageiro's Dauphine, ptojeta- •

O 'COIt""'!:l corrente ano, .cujos re-

J J é (. mento em nosso pais, do;, do e atualmente produzido a Régie Renault,,,de Billan- I R MA S .8iTEN - '7"; f',ursos financeiros para tal 01'11.' OS ury. alltolll'''',!Dis Dallp,hine, pela Ré ....ie Nationale de", cou,rt, França., e a WiUyg' ("1� 6"'0.'":-> . 'ONE '\�Ol
'1111. 3a-o: o saldo 'do exercí- , y ,.. ..,

M to I d T ,) d E ,., .�, � .•-

A visita a êle proporcio- Usines Renault, a maior in· o rs nc., e o",e o, 1:;-' A....HüC t' t" <>� 1."; v" _1 �.n

"io de 1958 (o Govêrno do �steve 'ontem em visita à nada às instalações da Wil- dústria automobilística da tado!,! Unidos, efetuarão na
-

;�stado deve ao Municipio ·.le nossa redação, o jornalista lYs. em São Bernardo do França. ExcepcionalmenteToaçaba aproximad�ente 3 José Cury, residente em Cu-
Campo Ímpressioneu-o viva- econômico, de -linhas. mo-milhões de cruzeiros prove- ritiba O jornalista, que 'é t D

I '1iente 'da quo14. do artrgo particular amigo nosso, é um mel\te, tendo, na opot:tuni.- de:l'llus e 4 por as, . o au-

.
�o fia' Constituição ·Fede- dos idealizadores e asSisteil- ·dad�, verificado o {}leno dé- phine virá, colaborar ex-

r�l!!! ... ) e pelo excesSl:> de tente da revista Panorama, 8enty�lvbiI?leint�o da llldústria pãre:lSdiVamenbtle parade atso�uarrecadação do corrente ar-- ::j_ue se edita na Capital pa� au 011].0 1 '8 l'ca
.

em nosso ç o o' pro e:r;na ,ra s ..

�amento, prevendo-se que �anaense, revista, esta quo pa,ls.' qu-e já, c{)nstitui urna porte no Pais. Já no segun-
�ste seja. superior a.4 nU- !)ela suas qualidades técnl.-- realidade incontestável. do semestre do correnl:ie
'hã di' al' I t 'd < ,." r ano, automóveis Dauphine,, es e cruze ros, poIS em �as e pe o seu con eu o vem

. A. _WI!lYS Ove�.and do Bra, l'em quantidade .mode. rada,,lo 8.umento natural da re-' qe firmando como uma oas 1 S!\ 1 b
eeita do Município o sr. Pre- melhores do pais, e que traz SI, ••• �vou a: ca o um; �\erílo cO!01�a,do'l no 'merca"

·',·eI·to "umentou consider'a'-
.

li t t ,em.pr.eeI.ldl_!l1ento." de grande , do. A capacidade de pro'.. pence camen e. repor agens f-
velmente' ó impôsto Territo- 'i5bre o nosso Estado. Ao S1'. _<;l�nl }caca? :J?ara 3: ec0,n0- dução e a porcentagem de

�l1la <;0 Pall) � do mrunmo
: nacionalização, em progres-,ial Urbano, gravado sôbre José Cury, desejamos feliz mteresse ,puhhco. :.Q pro-
-

�ivo aumento ,devel'ão atin-�otes baldios da Cidade e das \)ermanencia em nossa eidíl- d f b
- " ,

:nas d',s Distritos. d rcram.a e a �'Icaçao no gir, em meados de 1960, ae. BIlaSll do mundIalmente fa-
----------------�-------------------------------

Vemos acima como são abastedrlas de' água as cidades à

,margem do rio S. Francisco, aci.ctanão o velho .sistem_u da
-

"lata d'água �na cabeça". (V.§r têxto na 7.a página)

governamentais. de 60".

A info1'lJ).arâo não corresponde
à verdade. Não sou chefe de

corrente alguma dentro di> PTB,
nrull tam�ouco defelld'.> a for

mlll... do apoiO dos, trabalhistas

a' este 'oú aquele ca"Ídidato, d'.lS

te ou d ...quele partido, ao pleito
qu" apo-ntarÍl o sucessor do sr,

n"ribel·to Hulse. •
Ta ocasião de_

"ida, através o ol'g-ão máximn
de dellberaçilo partidaria - ,..

Convenção Regional - o PTB

escolherá s�rus llt.m.;:,S C0111 res

peito à. sucessão r;overnaluental,
tt�.l1do· em vista os su..)ai"iores in_
teresses do Estado c do povo de

Santa Catarina".
]\;fio �'á, arrora, " (leputatlo

DlJutei de Antll'lI{ie ser acusaà�
de estar jogando com cartas

'marcadas!
.

O que êle dedara quanto ao

P.T.B. é o que o P.S.D. está
fazend.o: fia�lid::td� aos n!'fiãos

partiIJáriOs c obedíência as suas

de-cis5es.

1\'18.5 }tá, lli)r aqui, croni:'l�le
tht3� flue ItellSam e eS"':;l'evem

�I'h ittspi.raç§.o lUfcrcnt,?: a (:)'la:ll.
qtH:' i;.��o (";e cun1prir estatntGS é
llla.n('��t'? para _afogar cH.ndidato5.

no Tl1.2Stt!O conrrad�, (�di.çãD de

a.n1.eft�1tCtn. l·a rágia3.:
'Esta sendo be!"u exec.nt3.ua a

i�Op"r�H;ão Ja�·êLi."'l'·. Fa!ta, ago- -

.' 3, o �1ref'�H{) en.tt·ar na Ope!'.3-

�ü,l) l\!!i'a!:n.ar.. �qn�lO _Está U::";�
"-Ci"g(l'1I13.. E !,11zar tao bonJ .. 'J.

t.à'o a.de�IUadQ a en-:;Ol'tt!·OS po

liticos. ......

l\. cpef<-u;!to l\'ljr�PluH não deve

�ti cobr::H�� õo Pl'cícjto; ,mas do

g,:Plt.l't'HIJüf.
AHéis, na ú1t.i.!na página, ain_

i::a. e�:) I:H.'<-:1t10 _1 Diário"� is;;(\ está,
es�la.l'.,;t'i:(:n .. cctn n. sC_g"ltint.e nota:

"'I) enZfu?�(.'j "0 o�to Eiltj'es está,
há a�g:.nn t3r..�.r.O, !le posse da

p�·1.nta de r�forlna. é.o l\-!ir..i1.nlar,
hoje transforma'.!.o num mOil:':: ..

nl' f.). ...n de rlüns:s, só :l::;)resentá
vel aos turistas CO!110-""'curio�i
dac!e do ��'.!ulo xx"'. �abe-�ú

que o . Governa(!(;� lIe:",be\'to

H;nlsc1 em boa � ho:::a, - auto!'izüu

o irJiclo -dos Sf.H,,·jÇ,f)S, enl cUmpri
m.ento ao convênio firntadu com

"�o I're.fcit\!j'a.
nu� S� f':;� á cSllcrl\ndn, (nltão?

��::i!)S à IJbra, senJlorcs!
F,lmbuéllOlis. reelama «om Ul'_

() :'nosso Gerent�. quando em visita, às 'instalaç-ões da 'Villys Overlalld,

..m Sã� Bernardo do Campo, ell1 �mpa.nhia de Mr. IIkkm:ll1 pl'iee

jl'" Direto!' Superintendente da W'i1Iys e Momieur paul '\'igllal,

Diretor da Régl.e Renàlll t.

BRASíLIA, FUTEBOL e POlíTICA na

: r pafavra. do Depulado. Alemão .
'

Em missão ,que lhe foi delegada portantes e interessantes ,'deClllora..,
pclp C;ovêrno da Rep�bllca Fede- ções à' nossa imp�·ensa. dlscorren

rall Alemã. ereonbra-se visitando o do sôbre o grave momento que.

Brasil o deputado Hermann M. atravessa a. Alema)lha< tendo fei

Go�gon que, atualme-nte. está ·em to .alnda uma an{Jl!se a respeito da

,,'is!ll;a' ao nosso Estado. economia do seu pais. Durante a.

Em entr�vista coletiva cúncedi- entrevista, que divulgaremos eM

cÍa ante.Dl 110 Querência Pálace ngssa., �di ão de a!:l!.ª,�!lã, ú dt._Her-;"
. sIÍo ei; õ;:,ctr. Hermann M. G0I.gell mann Gor�.en· falou tambéni

..

sóbre

. tev� oportunidade,de prestar im- Brasília, Futebol e pol!tica.

,.( O N V I T E
,

.

A Associação Catal'inense de Engenheiros tem a gra
ta satisfação de convidar a todos os s,us associados, au
toridades e pessoas interel3Sad�, para assistirem a' _'xpo
sição que seré, feita pelói;. EngenheirQ Mário Augusto da

Cunha, da' Capital Federal, esi:>ecla.lmente convidado para
fazer uma demonstração do invento fran�ês, PRESSlO
METRO DE MENARD", que, veio revolucionar os métodos
de p-e::;qúisa dos solos, fomecepdo reSllltados lmediátós e

"in loco".
,

A demonstração será feita no Largo 13, de Maio (an

tiga Praça' da Bandeira), �o terreno da ,futura. sede do

D.N.E.R. junto'à .Capitania dos Portos, 'às 16,30 horas, de

hoj� (rua 20). sexta-feira}, nesta Capital.
Florianópolis, 19 de Março de �959

EngO Antluro D'Alnuida Mattos '-.

Presidente em exercicio
�----_.�.-

'.}

:r{a 'F',wuláarte �e DIreito 'convél'l!aVaal '06 jO'\l".lS a.àversá

rios politieos, drs, Diu Che:rem, f.l-efeito da, Capi�al e La:ert'e

l{. Vla�:'a, secretário do Interior e Ju.stiça .

, /

O p!'ijnelro dl�la ao seg<mdo que, !,»�veme�te, Ilretende,
reiniciar -e concluir as obras do 'viaduto de acesso à pont,e.

E o segundO dizia ao pri.J:n'!.>iro que, mesmq tenntn1l.do. o.

viaduto niío vai dar certo, por defeltos técnicos, àe engenharia.

OuviMo isso. eu me meti. coiD o fl.pru·te':
_ J� vi tUdo, Laêl'te! vhCê.qUOl' :ll'rtmjal' uma estradinha

.

,
"

do IHo dp Rastro pára a prefeitUra!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


