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CRICIUMA 13·- COMSTITUtRJ
'

'TATO MA'CARTE. NO SUL DO ESTADO 'AS SOLERIDADES DA INAUGUB.AÇÃO ,DO "'AIBB'O OPERARIOI'
E DA ESCOLA TíCRICA DO SEJfAI, NEST4 CIDADE, E DO "PARAISO DA CRIANÇA", ;EM URUS.SANGA: ElfTRE OS PR�S'ÉNTES A,eRA·

- VAM-SE GAL�_PIRTO 'DA VEIGA" REPRESENTAMTE� DO PRESIDENTE ,DA REPÚBLICA,' GOVERNADOR DO, ESTADO, SENADORES E· DEPU
TAÓOS FEDEIAIS E ESTADUAIS, AUTORIDADES LDeAIS 'E DOS MUMltlPIOS VIZINHOS. ,RAS PRÓXIMAS EDIÇÕES DAREMOS -ROTICIA·
RIO CIBCURSTARCIADO DAS SOLENIDADES a

-

.. 1I"_.II__'Il\\mé��������I�
..

·�m�"������n�I�;�·n��;�'�I������I�i�!M�Íl1�I�IS�.��":�1.1I11.§mml&R'3 11I1i!!:.

�rgaD�a�o O Diretório �o" P��D.� eu} ��i�eró�oUs �:���:������5iI�l���t�����
Sábado último, convoca,d�s pelo I sr; zeferino Burigô' declarou

.

os \ vero Cesa, procuraci0res; e Alvaro I retó:io que SI. Incía fôsse core.ada acos�umados a luta. Nos �ueremos. mmístro Lúcio MeIra acaba de ser

sr, Zeferino Burigo, presiderite do motivos da reunião, a assembléla Luis piacentinl. Orador, I de exitos marcados
_

lutar lev�ndo_o .ao _PalaCiO em

escolhldp pela COIlfederação Na; ainda a "comunicação que a ho
,

Diretório do PSD em Urussanga e nassou ca deliberar sôbre os nomes Com a palavra o presidente elet. I por fim, encerrando a reuniao 1960, COldiais sa�daçoes. Orlando:
cional da Indústria como a "per". menagem ao titular da Viação se

designado Coordenador, reuníram., q.ue comportam o diretório pesse., to disse S, Excia do entusiasmo de falou o deputado Joaquim Ramos. de CiaCO�e�t1, Prestdente ; Mario Isonal1dade';do ano', de 1955. A co- rá a manifestação do reconheci__
se em Siderópolis figuras -repre_ dista..1 SlderóPol1s em, integrar a valorosa Sal).entou o d,eputado Joaquim Ra; coral,. AI.' .:de� S,�"laris, Carlos I muntcsçgo nasse- sentido feita ao monte púbÜco pelos serviços preso

-
'

. - Macarmi, YlCe-presidente' Fran_ I " c'
"

,

sentativas dô- mundo social. e p.
0_ À votação que se procedeu re

, frente pessedista e da íntençgo ."

'I
homenageado pelo. presidente da tados à nação. ForIllal1zando .a co;'

.

fi
..

CISCO Gomes Baltazr.r e paulo OVl- '
,

litico loclrt e do _Estado, para o m caiu em figuras prestigiosas de Si- que era g,__sua e a de seus compa..
_

. .
entidade máxima da indústria na..

de organização do diretório peso derópolis e do distrito de Treviso, nneíros; de transformar o 'munícj , dto Botelho, secretjírros ; HelCil10 .'
-

munícaçgo; diretores da C;onfedc-
Coral e Devino Ces:'.. Tesureiros' _.�. �sedista desta comuna recentemen.. A seguir, os membros eleitos e pio recém_criado em mais um ba-
Olírlo Cesa.e Severo Cesa, Procu I cíonal, destaca que a escalha. pro. ,raç<j,9 Nacional da Industria est�_te ortada,

., emposaados' do 'diretõrÍo constitui. luarte do PSD, sendo nestas palà, .

.

. ''':

.1
movida' pelo t N.I em

-renn.ião
-veram no gabinete do ministro Lu..

. radores- Alvaro Lins . placentini, .

' .,' .: I -,

'As vinte horas, p.resentes além ram a comiss,!o diretora do órgão 'vraa secundado pelo orador oficial
'orador.' '..

.

: anual,.. da qual .partíctpam .técni"
I
cio Meira,

• .,

..
do delegado coordenador sr. :lefe. partidário que ficou constituída do Diretório.

"

.' '.
.

'

rino .lIur1go, os deputados Joaquim de: Orlando De Giacomebti. Presí ; >... .

�

.

Ramos" Lenoir Vargl\S ,Ferreira, dente; Mário Coral, Aristides ,SI!-- A seguír, usaram da' palavra õs

W'Umar Dias e Waldemar SaUes, varís e Carlos Macarini, Vice_pre. deputados waldemar- ganes, Le;

os

cOrrel1gio.nários'
pessedístas

de.I.Sidente;
Francisco GomEl!l Baltazar noír Vargas Ferreira e Wilmar

ram início à sessão.
-

e paulo Ovldio Botelho, Secretá- Dias, todos ressaltando. o vigor do

, Em cumprimento das determi- rios; Hercll10 Coral, Edlvinp Cé- pessedismo barriga�verde e augu..

nações estatutárias, depois' que o sa, Tesoureiros, Olirio Cesa, e Se- rando votos de que a gestão do di.

li I II

t

..

cebem siquer material de consumo. �e·
djcados professôl'es. compram-no para

R'IO, .FEVEREIRO. � Nos esoombros fornecimento gratuito aos alunos mais
a que vem sendo reduzida a cousa pú- necessitàdos, gravando vencimentos, mui
blica, em Santâ Catarina, a,partir' dé taS' vezes atrasados em vários :meSaS.
'1951 - respeitadà,. apenas, o õreve hia- -Exl.1lte·in professores de grupos e de. es- e" • �

.

ém que o meu �rido e iBquecil(el colas isoladas, sem cursõ alguní, básico "

e' lt:�l'�R'e""""o O'pr0e1ira@o .,aceJ;tar,. ��.. OH; Dol\J;nal. a.eróic�l·d�Vi�!1 �lg9�a" �er'Q' , . m -'-]&�:�. . .

".:�:
'

,

' "

,dii' ii
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' 'Ó,>� ';<;,'. ':".':: .• -. ';,':�"". :
.. �' B\ ·-l, ...."-.f... -.:', .'.,J... �-�,

. __..:A, •�:E��eta"o��allf 'desbr,��tf:n_�::t,.td�) Jnsu i$}iêntemeJ!\���d!t����'·
.

"�t'"�.7!""'.''(r 'WiJ,:c,·.'a.-�-··r···'- '1':0"'0': : .�M:,; -; :e':, ne'g,L.',e'.... t·t'I'
"

seto.res. �'um ��;_:nos;!:�da;.!
'

.• n0!l�o jüstiçaijo; �:pela situação dominante. ��; lVJ,. I 'J.
Estado, em questao-' de ensmo. PJ'imár�� ;. ...
se afirmava ao país c� unidade-mo; , Antigo prof!'lssor univel'scitário; eú ,pos-

'

A fim de inspeoionar ali a serem visitados. ."'" �"'C!�, seguirá para, o nordeste' 16'- FlorIanópolis. Día 1:7 _

delo. Eramcis citadõs em tôda parte. Os súo,< procurando 'sempre ·aprimorá-Ia, gumas das dIversas. regiões' É interes�.an�,e reslJa1tar, bl'asíleiro"a �i�"de, pesso�l-I-J�açaba,;:Yideira, Caçador e

no�sos indices de alfabetização coliforta- muita receptividade pará QS ,prOP'lemas· : produtoras do BraSIl, o mi- I que pela prnílelra vez, um mente, exammar a situaçao , Porto U.mao (Santa Cat-ar1-
vam OS estúdiosOs e pesquisadores da gerais da Cultura. Esse, õ clima "em que

'

nis�ro Mano_ Me�eghettl via-I tit�lar �� AgricuIturá visi- atu:,I �aqu�la _
gente que se

I n!l),' Dia 18 - União da Vi-
evolução social brasileira.. sempl'e respirei, até'a alturá provecta da' ! jara nesta semana para o tara reglOes produtoras do dedlca.8, crIaçao de gado ou 1 terIa; PJmta Grossa, Apuca� .

vida. Precisamos, poiS, recuperar, -motaI- I Sul e Centro do pais, opor- Sul do país (Estado de S,an- ao çultivo' de cereais. I rap.a . (P!lranª-). Dia 19 _

mente, para, depois, resguar�_:_lo de- tunidade esta, em- que o. mi- ta, Catarina), onde vivem co- É o seguinte p r(lteiro ofi- rCampo. Grande. (Mato Gros�
fendê-lo no campo material de extlÇução, .

nistro, inaugurará várias lônias riquíssimas e q�e, até cial do .ministro Mário, Me-
, s,?). Diâ.20 a 23-.-:- UberIân-

o nosso soberbo e desmoralizadQta, pãtri.. obras construída!! pelo'Mi· agora, quase. nada· recebe- neg:Q.ettl em 'sua vlagelll aos I qla, (Minas ,GeraIS) onqe as-
môriio do ensino primário

.

e basico. O nistério da �!iricúlturà' - si,. ram de pàr�l! do, Ministério Estado� de: Santa catarin�.1 s�s�irá os ·feste40� da E�po-
ldea.l educativo Ó o ..,ponto-de-:pait�da lia- . los e armazens - e; tam1>ém, da Agricultura. . Parana, Mato Grosso e/MI-I sIçao Agropecuana e come- .

r::;t: -<a
.

afiFrnação "'conômica. A nossa Se- I assistirá diversos certames Apó� esta viagem, o titu- . n'as Gerais�. Dia 15 - JO- moraçõe$ da: Associação Ru
cretaria da .Educ�ção, nas mãos, 40 .aba-· J agrícolas .e p.astoms, além.de lar da. Pasta' da· Produção, inville, I"tã.jaí, Blumenau,' ral de uperlândia. Dia 23
lisado.e sorridente clínico D�)Utór,.Cloê:io-

.

procurB;r :um 'melhOr entro- acompanhado d� seus técni- Brusque e Florianópolis. Dia' Regresso ao Rio .

rico Moreira é um consultório que ape;· : samento do seu Ministério'
.

---."..--�-----�-------------.....;.---

ii��:K����\��:llie:YE�:��0�1�ã�et::=. �',�ri�u,:� :,,����.ti:!!:sd�s�.��; O.N,O.. . ap'rovou-deClaraçãoria ser, não passa de,s,ub.:-diretório distri"", I .

"
�

tal. É a'frustrada pl'ep;traçao, do "ii:le' r.��.1II.:'_"',',', ."".'.. do"s drra,el·'os da' "'C·'··IIlI.a',Iça'voltará" ,d!? lrineu e do' pa,ulfnho ·{Oyér\. I�Price) Bornhausen. 'Antes, ;ná gestão' cj.o

SAO �IU[D�histte Deputado Rubens' Nazareno �Ne·:
ves; que, em /?'uas indi�éutiv�lmente �pro-, ,

' , NAçõES UNIDAS, 13 (U.· 60) _ Direito, enfim, da volvimel\to.da criança e emveitollas andanças cUlt)irilis, marcou teh,' , - ,P.) _ A Comissão de Direi-
'

cria:pça a ser educada dentro salientar. a orientação dêssetos embasbacadores nos Estádos :Unidos', CONYAIR tos do Homem da ONU, que I de um espírito de paz e nu- desenvolvimento epl funçãoAl na de meu seráfico e cordial Monsenhor - .

• encerrou ontem a sua, 15a.· ma atmosfera que fayoreça do bem da sociedade e daPascoal Gomes LibreUotte, o ,PDC pen-
.

D.IA.RI.o·
sessão, aprovou por unânl.. a compreensão, a tolerância paz.sava, ingenuamente, dispôr de voz ativa � midade um projeto de decla- e a amizade entre todos os

nesse terreiro, para as expansões evan- :;; ração 'dos dIreitos da crlall- pO,vos; Algumas dessas emendasgélicas de sua peliticasinha de bitóla es-· 3l

ças. A resolução filíal convi': foram aprovadas.treita, como clausula ihafastávél de' mii iI..,
da Os indivíduos e"os govêr- 7°) - Aversão por' tôdas

A ,.-protocolo coligacional. .. ·

Pura visagem.. nos a reconhecerem êsses as formas !ie discriminação 's-e e.çoes naDesde 1951, - com Dona Ondina, ou mes-
-

direltós pela aplicação dos de ordem r'Mial,
_

mo sem Dona Ondina,. na .atividade ou princípios �eguintes: A delegação francesa de-
.

Ad.'aposentada -, Q.uem manda e desmanda
. 10) ,_ Igualdade total dos sempenhou. um plil-pel

-

l?ri- ,. ta emllna,.Educação é a.UDN. De' nada"'-vaÍ"em o - direitos ao nascimento'
- mc_>rdial .no grupo. de paIs�s , '

.critério seletivo e.o priÍlcfpil;i·co.n"stitU(}�u:'

�.
'.

.' OCIdentaIS para à lntroduçao Daqui a�,r2e. dias,. confor-.
Com o gov.ernieho do lrineu, P9ré1l;1, nal dos ·concursos. As vagas são, 'marca-, ,I [

I

2?) - Pr�teção juridica e ii ná' 'd�claraçã;o dos direitl?s me consta: do regulamento
de 195.1 para cá, çónle,çou o descalabro da das, como cadeiras, cãtivas. Pre"cisamos .:L.. SOCIal da crIança;" da crIança de um certo nll- da Academia Brasileira de
administração <to _enshio. A antiga Dil'e- reagir. Mas reagir de vérdad�. Reagir, pe....

.

30) - Direito da criança mero. de eonceitos novQsl Letras, serão realizadas no-
toria, transformada, primeiro, em, De- 'la coragem do voto secreto. Há poúco a uma educação gratuita e ri prÍnéipalmente- a iguaidade vas eleições, em Virt'Ude. J.:te
partamento; e, posteriormilnte, em.Secre· mais de um ano de data, 'elegeremos (J TAC o�ri�atória, ao inénos nos dos direitos d()s filh,o� do ca'- não ter havido um candicÍâ-
taria-de Estado, despojou-se de sua pro" GQvernador. Pergun.�o: .7'0 professGl'ado, CRUZEUltO. do SUl:. OlvelS �lementafes; .

salllento'ou fdta
. do casa- 'to. vitorioso na que se woces-

verbial autoridade mnl'al. '�leg�rll.m"na realmente consciente, àcha que. isso que 40) - ° direito a cuidados . ment9 e a prioridade da' res- sou antg.tem. Os can'CIida-.

a uma peça a mais, ná engrenagem si- está- aí a,nda certo? A solução_ ..
é muito

, agência: médicos e a cuidados espa- pons�bilidade dos pais na, tos de'Vellão inscrever-se den-
tuacionista. Confrange·me constatar � simples. É só comparar e esco}líer�' em .

ciais para' as crianças d�fi- educação e orientação da tro ciêsse 'p.razo, . já constan-
inferiorização. de t�o bela atividade. Bo- uma cabine indevassá�el, dispondO da R: Felipe Schmldt, 24 cientes;',' 'criança. do o registro do escritor e
Je. - ainda que pareça incrivel -, 8Q% maior ,arma que a Democracia nos colo- Fones 21-11 iii 37-00 50) - Direito _a uma ·at-. Po+ seu lado" a Rússi� em- poeta Alvaro Moreyra, o pri-

,.t;t;;g2i�};r,U;:!:í;!:ts�.!;�<;\e:<;;;"si<:sa2.!l;�;��*.�n_�".c:.'t.��� '.0 f
���ri�:,:or�ie�ç��te�;l;se- �:��oud�e ES��Ore��rç��sen� I ���eor. candidato a -s� relns-

.......,...�.....- ..........---....._-__--..-..r.I'V'.,..,..__��w··w'V"�·��"'!"'/""'"..,.._;;,..-..-...,...",.._-..r�w· _ •• - o - - - - ------ ---- -'.,---.- -- ••••••• _ •• - ••• -

�", ........ -w -----M"-w---'---- ...

� ���:M���:t 'As Macas'· de�·'Sdõm�joaquiiD-_m_���i��if.�todos o� ano�. � temp.era� Um dos recantos-. m!l-ls negativos... Neva '.todos os a�o passado, tive, oportll"'.' ciuim, a'temperatura era ções desprezadas. ProduzIu quilo� cada, no valor de'
i�ra cal, no 11�no'Aate a ·interelisantes do BraSIl e o' anos, Em alguns anos, a �llda'de. de atravessa-lo qua·" muito fresca durante o dia. no mesmo ano: 3.900 mi>- Cr$ 2.0.240.000;- 7.900 sacos_gra,us nega, lVOS. ec� sudeste cat�rinense, �o ne.ve." bloqu�ia aI;! ��trad�13 se de lé.s a lés.. Démorei A noite n�Q se"llqrmi�.,.con- .lJaeil'os de maçãs, no 'VaIOl' de. feijão, no valor de , .. ,

�gla. e

fad;ntr�vez z'Parat to. plana�to. Ai se �e�t�ca Sa:o e lso�a. a pIt<;lre$Ca e' all!a- varIOS dUiS na cldadezi- f�rtàv:elmente_ sem. 'àlguns de Cr$ 37.200:000; :UOO mi- Cr$ 4.740.0.00; 38 mil sacos ..as ad�
. TU "fS' � �A�ma. ae: J�aquIm, o m�m�cIpIo. malS velo CIdade serrana. Entao, nha, quando se realizava a grossos cobertores.. �heiros' de peras, no valor de batatmha, chamada.:pera C! e no. s, m ç • frIO do BrasIl.' A cldade, com seus caplpos :p.evad08, 4.a Exp.osição Agro-Pecuá- São Joaquim alcandora- de Cr$ &,300.000' 5.800 mi..., eL'radame!lte. de batata ind_e, ate 750 gramas, são d�- pequenina mais encanta- coJ.1l. seus pinh.eiros agigafi- da do municíp�o e a 'sua da no mais alio do planal- lheiros .de pêsse�s valen- glêsa, embora de inglêshZWlosas. As maçiei,raS pr� do�a, fica a 1.340 m�tros .d0( tados,. São. Joaquim �embra 2.a Festa da �çã. lllstava,... -, t,O' catarinense, embora qua- do Cr$ 29:000.000;' 95 mil nada t�nha, no valor

.

deduz,em,. num� sa r�, a �

..altItude. Em Bom �ardllll as p!lISagenS poloIlesas!. se, na última sep}ana de fe- se isolada, é uma .terra de quilOS de uva, no valor da Cr$ 7.600.000. ° valor dês-
m.ats �e 3z ��ai maças.(.8Ii,� da. Serra sôbre o mvel, �o Alem �e se� o polo .frl<? verei.ro, no rigor de v,!lrão,. muito tfabalho; A 31 âe de- Cr$ 665.000. €) valor destas teso gên�ros, alimentícios to- .

Joq�ulm p el e a urna. es ma,r. A temperatura media do BrasIl, Sao Joaquim e ° RIO de Janeiro torrava' zembro de 1957, ·tinha: 16.0 frutas totalizava Cr$ ..... tahzaram Cr$ 38.810.000.
tra.d� pavimentada de 65 a!lEal, na cidade,_deve apro- um município ampl9 de com temperaturas máxi- mil bovinos dasmelhores 73.165.pOO., Não considera- São JOaquim, o longínquo'qul�ometr�s, para ,aõ�r:, X!plar�se. dos .12 graus ce�- milhares de qUOOmet�os mas que giravam em tôrllo raças européias; 6 mil equF ram as produções relativa- São Jmtquim, emborª, quase.�o�ar o RUJ com suats c�e tIgrados.. E!.m ��m Ja:rd!liI q�adrados,., �e terr3;s fei'- dos 35 graus. centigrados. n0;5; 1.500 muares; 35 mll mente gtandes de ameixa.3, sem trallSportes, trabalh,l.
1a<Tj suas nozes e cas an as da Serra nao e super,lpr ateIs, magmfIcos pl<nhais,' No entanto tOdo o sudeste SUI_;' 12 mil o.vinos· 750 marmelos framboesas cas- e trabalha muito. Poderia'
européias. Um apêlo a quem 10 graus. No inv!!rno, a '�m- ,paisagens encàntadol'as, a� catarinense: '. no planalto, mil�áceos, tudo. nó va- tanhas e�ropéias, noses eu.. trabaihar muito mais. Ape.pode. perntura cai ate a 12 graus gricolamente riquíssimo,..N.,o principalmente em São Joa- Jor de Cr$ 628 milhões, fra- lopéias, eereja-s, etc. S� J, (ÇOlÚ�.� úJt,. pág.)

.; � ·
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RENATO BARBO�A

o dtretó�io em a1;sembléia extraor.· ..111
':Unária decldíu. mánírestarcse SÔo lIfII
ore a' sucessgo estadual, determí., ._.
:la�do a expedição <ip seguinte te--

�
egrama:

'

III
"p�esidente Celso Ramos

.

�
Florianópolis. ...

•
•
•

DiretóriQ Siderópol1s acaba sef

:·��màliiiovõ-duiifreiõriõiiiô�!
�

"

s " •
fO'

p�O solidário com �elsB Ramos i
beside:ate CELSO RÀMOS. •
Florianópolis. •
De Crieiuma. 12-4-59.. ','
Diretório Siderôpolis acaba ser instalado, Quiseram' .,membros mais jôvem órgãoPartido seu primeiro ato íôsse ma-

.nifestaçâo apôio Declaração Blumenau. Estamosacostumados à
_ :.. �

luta. Nós queremos lutar levando-o ao palácio em 19:(j0. Cordiais;
saudações Orlendo.Giacornetti, Presidente, Mario Coral, Aristi- �
des Savaris, Carlos Macarini, Vice-Presidente, Francisco Gomes ...

Ba!thm:'ar e Faulo Ovidio Botelho Secretários, Hercílio Coral e'
. �

Devino Cesa, Tesoureir.õs, Olírio Cesa e Severo Cesa, Procurado- :
res, AIvaro Luiz Piacentini, 9ra�or. Orlando Giacometti. �
__,_..a._--'__

.

__ ..._._ ...... "'-À _ ... _

�------�������--����====��������----
Dl·BEl.'OR: BUBEN.� DE .,4 RRUDA .RAMOS

.

- �ltENTE: DQMIN<?,OS F. DE AQUINO
EDIÇÃO.' DÉ HOJE � 8 PáiPnaii"-:- C:$ 3,00 '7, FLORIANO'POLIS" 14 DE ABRIL, DE 1959

. -. ,�
-

•
•
••

- r, president� orla:üdo De 'Gi�c�m;tti, •
do ,:Óir�tório' d';. ,PSD' ile . Sideró- •
polis. �
mos a conjunção das diversas for. ...
ças coletivas do _país, condentes a . •
se fixarem num programa em no-

�
me comum, para as disputas da: ...
sucessão federal em 1!)60, �
Encerrada esta parte da reunião, ...

.nstalado. QlliseI'am membros mais'
roveln.. órgão ·Pal'tid'á1.'lo $eo. PP---
1)ei1'o. ato fôsse manifestação apõio
)eclaração Blumenau. OEst!lm�s

Devemos a mode�nização da escolª" ,

pela imposlção raCional do método ana

litico de alfalje.tizagão; - hoje técnica-·
mente superado -, ao gov�rno VidavRa-

.

mo1j, ':pelo$, idos de 1,9H)", qu� atrahLde.
SãO Paulo os· mestrés Caciftla e OreSlfs
Guimarães. Contando eom a inteligente

.

cooperação do nosso pto.fessOrado, 'a reM

forma sensibilizou a mestres do p6rte de
Luiz Pacheco. d.as Neves-,' ,Dona.s Beatr,iz
de Souza Brito, Delia. ,;Régis e Otilia Cruz.
l;'ios gov�rnOs seguip�es. sem qualquer ao-

<luC;ão de continuidalie"prosseguiu a ope
. ração de aprimoramento de ·padrão.'do
nosso eIl$hl0 ·público . .Depj)is de '�O;; em
préstaram á�dlreçáo:·do ensl:n.o .rar� com

p'etência e brilho invú!gar
-

QS ilustreA �
, abàlisados. prpfessores B�r:t:eiros' Filhd,
Antonieta de Barrõs e Elpidio Barbosa. A
ditadura focalizou tambem a átenção
nesse sétor. Em· 1945,. deposto, O. Inter
ventor Nerêu Ramos·deixõu uma unidade
escolar para cada grupo populacional de
116 habitantes. Insisto em repetir não
haver sido atingido tão elevada percen
tagem em qualquer outra circunscrição
administrativa do hemisfério ocidental,
segundo,

.

á oportunidade, constatou o'

eminente Dr. Lourenço Filho, um d9s
maiores técnicos mundiais _ na especial1-
·zação.

.
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Menino, Roberto Selva. Gentil

FAZEM ANOS HOJE � ara, Fredericoj;oares de Ollveir�
� sr� Afonsina Reis Malburg

� sr: Aluisio Machado
É com prazer que, registramos :_ sr. Henrique Cássio Nune,s de

.

na _!lfeméride de hoje o tra:qBc�rso Abreu
do aniversário natalício do g_alan_ sr, Wilson Coelho pinto,
te menino Rober,to Selva Gentil,
filho do 'nosso prezado amigo sr,

Enio Selva Gentil e de sua ·e'xm,a.
espôsa zenil\ C: 'Gentil.

'sr, José D'Aquino

sr Urgel Figueiredo de Lins

Em quarto amplo "e
.
mobiliado,

�VE_NDE·SE
Máquina, dê. Costura, ,marc'a CROSLE_Y,-no-

Tratar na Av. Rióva, por preço de ocasião.
Branco, 191.

I

I
I,

•
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CLUBE

,DE
ESTREITO

, PROGRMfA DE ABRtL

"

-
" ,

" \

<t:',nr� ,2-1).�,..-;.""Sãb�do - Grandi?so: Bino'"

t ' -',' i· ,:D�nçante, com miclo às 20
: :,� � 'horab, organizado pelo De-

partamento Feminin(\" do
Clube 6 de Janeiro _,.. 10 va
liósos prêmios.

\. O� 'cartõeS' acham-�e a ven

da na Secretaria do Clube e

com Os SrB. Di.retores.

.�:: <'N:Olfi:�'�E" índis,Pensável a apref:1en-
. ',' tação da" carteira social e do

x talão do mês de abrH- na3
·festas do clube.

j

OSVALDO MELO
TRABALHANDO SEM "METAS", MAS COM MÉTODO
As ativiçlades do prefeito dr. Dib qherem! continuam;

em tod'Os setores de sua administração e 'muito proveito"
sas' ]>Rra a Capital.

PEQUENA PONTE DE. CONCRETO' ...._ -Em Sae�: dos ,Li·'
'mões está a Pr'efeitura const�umdo, 'na Í'Ocálidade -deno
min�da :qe "Caieira(, uma p�ue�a p'Ont�,ci,é" concret�: ;
que vem resolver 'urn problem� Ja ha mu�toJ.reclamado. '

Pequena" �as, ·tesQlve a cOiltenio. -') ,- .

,

,

•

NA CIDADE Z®;NA RESlDENCIAL � -:- Continuam
-

em

ritmo bem aniinad�r, os trabalhos de pavimttiiitação,� pa

ralelepipedos,. no tre-çho final da rua Ne_rêu Ramos, situa
do, entre ai Avenida Rio Branco e a rua ;Presidente couti.., •

nho, trabalho, êsse' que .resultará num grande bene.fklo

para ás residentes naquela populosa zona urbana.
MORROS-E LIMPÉZA PÚBLICA - Estão sendo aten,

did'Os .':c'OnvenieFitemente os morros 'da cidade" principal·
mente, as tarefas de importância 1').'0 �',Morro da Malária",
onde uma turma de operários da Prefeitura trabalha in

cessantemente. Bom serviço, sem dúvida,' pois, o "Morro

da Malária" estava mesmo necessitando dás atenções dq
poder munieipal.

S nd ,.I' ,,t d'
-

d f "I·A limpêza pública vai,igua}ment�',sendo �ten.qidà!·em ,i icatailDS:�ArraJl1a or.es' e' ,po IS.
'nora .'0' escass'o,nu'mero"de homens p.ara'-õar ,inteira ateilçã'.l . , .

.

'a vários, setores: Eleiç,ão 1.P".,.: �;� 9,'elag"_"'�flet,··IÔ,·, !, .

Mesmo' assIro, vai sendo feito o queoestà.va reclamand'O, .

�ssi��nc��:;�i;ái(vaTNMBÉM A,ATIVIDADE:DK'PRE� EDJlAL ����tO�V()GAÇÃO - �.-FEiTÚÍíA ,�<: ,e.s,;Sérviço� dil, rUá- Secundipo Peür(Oto 'fti!'flm ;
", .. ; Faço. saber >'I10B que, o ,presente. virem ou -dele conhe

coriclíii�/:C>fêrecerido agor� 'livre curSo" a'O trâ.'nsUo ,que se 'c1inento ,tiverem" que; 'érri> 30 d'e'Abril' de 1959, a 'plj.rtir das
;extende�\ assim," às ruas)4 d�,M�ia:,� Gaspar'jDutra, oitó f8) horas sérã6 téalizadas<neste Sindicato as Elei-
vindo desta maneira encurta,r aquela' 'via pública e-dar ç6es para 'éscolha <ia, 'I?ELÉGADO-E�EI'Í'OR, dêsta Enti-
melhor desenvolvitnento ao trâ�sito, tanto dos pedes-. dade, que., ,opóttunamente. partic1pal'á da Eleiçã'O para o
Gres como o de ve�culos. ' CONSELHO--FISCAV'o'(>r.instituto '�deí Aposentador-ia dos

A rua Felippe Neves está sendo devidam�nte retifi�a� 'Empregados "em Transportes e Cargas; Assim fica, aber
da no seu traçad'O e nivelamento, bem como outras, runs to o prazo de oito (8)� dias consecutIvos' a con�ar do dia
tranbversais. ',,', -, 'seguinte a data da publicação deste EDITAL, para a INS,- c

Recentemente, os serviços ?a� MU,nlcipalidade� esti-I CRIÇãO dos Candidatê8-,- na secret.aria, c;le acôrdo, c'Om o
veram 'presentes nas ruas Tupmambas e Antonieta,. de'[ disposto n9 Art._ 50, § 10 da 'Portana nO DNP-3.291, de 13
Barros.

- ..

de Outubro de,1954, modificada' pelas Portarias nO 3.94il
COQUEIROS ESTA IGUALMENTE" SENDO" BENf!:FF de 28/2/1957 e 4.306 de ',10/3/1954,

.

CIADO - O, lugar conhecido por "Saco ,da Lama�', e�tá, A Inscrição dos Candid,atos será requerida: _ao Presl ..

sendo aterrado, o que proporciona âguel� bonito b.airro, dente dêste Sindicato,', em Pet,ição nos termos do ,'modelo
uma n'Ova'a espaçosa' via pública, partindo, de 'um' dos ,aprovada pela. cItada Pottarfa 'equé. 'se'�'ncoI,ltra' a_ �ispo
acessos da BR-59, para acompanhar a e,strada geral em 'siçã'O dos interessádos na ,SecretaJ;'ia' cj.est,ã Êritidª,de; Fir.-'
grande parte de sUá extenção, Como se pOde verificar pe: mada pessoalmente 'pelo can.litidiHo e ��nt�egue' em três.ia roteiro que estamos pondo em tela, o Prefeito Dib Che- (3) vias contr:a recibo: d�vendQ S€1'4 in-struidâ.s com ,os se.
lem, sem ter, prometido nada, está realizando muito, ,o: guiritee doéurnentbs:"�" ,-�

'.

"",

quanto bastará, 'para que si continuar assim; deixar seu a) Declaração d.e';proprio',punba::::',cóm,l«;tr.á e firma.
nome registrado no coraçã,'O dos florjanopolitanos.

'

-rec'Onhecida por' Tabelião,' 'de "que' não ;,incorre' em
Continue, dr. Dib, Vá amealhando,':vá recolhendo e q'!lalquer das· causas- it�gais' de inelegibilidade" pre.,

aplicand'O em b'eneficio da Capital. vistá no Tutli�o� .. iV,r dà 'Consoiidação ,dás Leis. dg',

E"p'Or falar em "rec'Olher", ....vàle. apena, aqui, �hamal' TrabaJho;'
"

.

�

" � ;'iiffl'��,a atenção pal'a os contribuintes faltosos, que estao dei-:- b) Prova de- sef seguraElo do ;Instituto' por, ,se' tratar
lCando de c'Ooperar com a Prefeitura, não comparecendo á .de Empreg�dq:,

'

resouraria pnra saldar seus débitos e pagar seus impostqs. c) No átõ-}là àpresent'ação da· petição 'O Carididato
Vamos colaborar com a prefeitur�? 'exibirá o Titl1l�, dé Eleitor 'e'prova de quitação com
Colaborar aqui, quer dizer.: cumprir, 'o. dever de mu-.

,
as- obriga9õe� �litarE1s,; as, quais logo .após confe.

nicípes. ;?f'!!:f'YW'ffilJllt rictas com",ás decJ:aràções CQnstantes da petição se-

;'(·O··L·Ã·I·O··R·"E··P"A··R·A·�··O·��T·E!tRU..:'�D·A"l rãO_;��;����;;li��r :���::'�:��' de 1959
, A,' , �,' ,-

- l"IH1V·. DEMOSTENES' TZELIKIS - Presidente
,

, (,ON!TRIJ:eÃO ])0:RHI_lftINT! ,I,, ". .' .-

:UNI'ERSlJARIDrA5t:S:t S.Jj�A I r
participam

.GR',ANDE· ftUERur·�.,:·'?�P_(). ,I. seus pais
,A U rn;,.Jr ., '. ERN�s..'F§f fi·SULAMUI'A TREMEL "

'l .

EU B I o naScimento.' de s�a, irmãzinha, 'ocorrido, n,a Mate_rIl;idade
, Carlos, Corr&a", qUe- ná; Pia Batismal receberá o n�ine, de

"t�!�'i��"f�'�-':
'.

�,�IJte

An�versariaram no dia 11 as

Ao ROb�!:f��?-", e 'seus dtgnos na praça quinze, para duas pes.,
exmas. sras. 1Hlda Hoeschl; espôsa,

genitores às'�e).icii�ções'de "O, Es�:' !lo�s. pàrcl.l.'lmértte"ocupado, há um', "H H hl ( O' 1« V I T Etado'7'-
' , "

., lug�r",para se. de��respo.�sapllldade. :0T�:::m::::�::a s;::� car:::�o, ., .

'

,I '..e
"

,i\. .:::: ,Trataf pelo telefone 3236 da� 9,30' 'espô�a do saudoso Dr, "l101entlno De �Ó'rdem do-Bmínenté
' Gram' Mes'tte Estadual, con-

sra. La�TÍt','�lsa.',d.á;�Fj)Ii;eca 'às li hor�s, CO_���EDRO. dé Carvalho. A coluna social, asso., vídamos a todos os Maçoris em geral ,e ,Exceléntissimas
sra Cléa ,c�rdosi 'FlIom��q "" clando-se- ao aconteesmento, deseja Famílias, para a Sessão Funebre do dia 15 do corrente

- sr. dr. _MigUel Boal?,!I>ífÍ '�;,,- ....
c'asa recém êonstruída... ' 3 quar-

�s ariíversartantes
" sinceras' felici_ I mês, às, 2� horas" no Templo da, Loja '''Regeneração ca:a-,

- -srta. ina Marlií.1l'!�l\e.s ,�' "

I tos amplos,......esp)\ç'oso :,'uving_sala <lades,
'

1 rmenae'', sita à rua Vidal �amos, 8�, em bOme�agem pos-
- sra. Ad� Bessa ,Velga�·

,-

de jantar, escritório, cópa, cozinha, * * * tuma ao saudoso Irmâo Dr. Antonío DjJ:) MUSS1.,
� srs, vva, ,Mamede t. Margal'ida.' banheíro completo em. côres, alo. Uma cotuna.:.que está. sendo bas; S. V.

sra JóséIlna Borgonovo jàIiienilO .mdependente para, ent- tante comentada, é a coluna deste _S�cr,etáriosr.' Hé�âcllto 'J\lendonça ,pregada, aquecedor' para água 'matutino. pelO jovem' paUlo da

sra. Irene _:tivralll�Ílto :
� "

I
exaustor, abri,go_g1,.ragem, étc. Costa, Rapios,.

sr. N�r';�i Sllvi, )' :; ': p6nto certtra:l, P�óXI�O ao Sup!lr_ :ii

sra. An{'�r�a Franke#"!erg: � Mercado: Al�iuel:' � 1Ó.00Q:00, Bastante apreclad� na noite ,de
�'sra Vídà�{Jij.braJ:.V&reJão'" -., '2 Rua 'IÍesemb!lrgador Q>l'bllnO sáb�do·ná boate LUX,Hotel, à srta.

�Sl't�. Ir;ne Terez.�iina Be1���� Sales, 36�' ': " ;,.,
---...,..-:-

. -_...- .....J.�-_-.-.-;,.-_-..-!.,-;".,;.....i-�..it{:..r,_-_...-J,.;...-."•••-�_-_-. ,._,....--_• ...,.�.

A��!fa��f�:;�p���:�:���A I
A{fn,iÍlistracão de' Prédios

, ,

,ESCRI1óRIO DE ,ADVOCACIA E PROCt,TRADORIA
� . Rua ,Trajan9, 29 - 2." andar :.:_ sala 1

,
T

Telefone; 36.68

...

��==============��,

Cuiitica têm um clima bem me- *' * *

lhor
.. ,

,* * * I c�!á ��m:�::::oa':e d:as�::::
"Liõns Clube" �stá muitá ínte., a srta Karin Schnnor e sr. Sidney

"" '. I" "

ressado, porém não há, nada

atndaj,
Lenzi.

confirmado Sôbre a vinda <,!o Char�
leston. '

'*, * *' " Encohtra,_se nesta cidade:ô casal

Completan;'ente tomadas as �e� I
dr. Wern'lr ,Paulo, Scheidemantel

SRS da boate Lux Hotel na :Qoite em visita à seus famil1ares.

de sábado. Algumas saias bastan_1 Ao distinto casal, o colunista

tes curtas, mas isto passou qúàse deseja feliz estada.

desapercebrdo,
-:
* * *

de prata i'tlfCom uma placa

homenageado' o casal sr. e sra.

Osm�r Regueira proprietári{) do

Hotel Royal; pelos Rotarianos, que
enc�ntados com a, ',distinção eá

hospedagem,' agradeceram cozi 'lS_

te 'gesto Simpáttco e 'digno. _

* . * *

O cantor nortecamerícano Nat

:King cole" chegou ao Rio e é no;

tlcla�

* *

* *

*
"
*

!�
.- NÊLSOM -ANTON1,0 FERR6STTI

,

"

, , >Missa de Lo an9. , ,

,Vva. IO�E TEIVE DE FREITAS FERRETTI, c�nvlda
�os parentes' e pessôas amigas para assistirem fa Missa ,queAniversariou dia 12 a srta. ;Nai- 'F '

AI·mand.árá- rêzar' dia 15 (quarta-feira) as 6,30 horas, no -

l'a Gloria Campos" flUfa· do distin_ ' ..
"",

tar "de; Coiação,: ,d:e. Jesus, em sufra�io ç,ia alm� de seu sau-
to casal orla'lldç> (Jandi�a) Cam'-, -

,

,doso espôso NELSON ANTON10 FERRETTI.
' '

pos, As felicitações deste cOlunis.ta. '

_

* * *
; . ,A todos que comparecerem a\ este ato de fé - crista"

O pianista Luiz Fernando S�' 't!:Ptecipa seus agradecimentos.
bino ainda sofre a, influência de'

.... �_-'" ._:-
_

Ma�sa, não dando muita' impor_

tância aos que aqui lhe' eerca.m_ de

aplusos, Realmete o môço tem um

públiCO de muito valor, es�a' é a

verdade.

Sara Doner.
*

/
* *

* * *

pomingo, "Encontro com os

Brotinhos", no
\

Agôsto.

Clube Doze de

* * *

'H,�lOisa Helena C. Carvalho, a

Debutante, viaja dia 18 próximo,

pelo "Convair" da TAC_Cruzeiro
do Sul,

* * *

Nelsa Mafra encantada com sua

viagem a Bueno�\Ai�es 'nos diz:

EmfU,:Jll, "

fflTIMijAt·,
O Doutor -Dalmo Bastos' Silva.

Juiz Substituto, no exercício

<lo cargo de J-uiz de Direito da

primeira Vara da Cõmarca .,de

Florianópolis, Estado de Santa

Catarina, n� i form,a da lei,

FAZ SÁBER a paul\) Manoel

da Silva 'GJ.ue. perante este JU!Z�
de Direito da pr.1meira Vara" foi

propo�ta\ por sua ,mulh� dona Au

rélia' Menese� da Silva. uma ação

.
de Desquite, tendo .sido, p()r .des�
'pacho do M:,-M J)r. Juiz, designa_

dq o dia28 dO' mêS' de maio pró

ximo vindo\ü'o, às 14 horas, pará
a audiência de reconci11ação de q\l_fl
trata a Lei n.O 968, de 10_12_1949,

ficando; 'por f'êSte melo' devi<!amen
te Intima;do 81 comparecer no dia

- e 110ra supra mencionada' a 'êste

Juizo, a praça pereira Oliveira n,O

10 nesta ,cidade, Dado e passal'lo
nesta .ciuade- de .-Florianópolis, ',aos
três dias do; mês.' de abril do" ano

de mil novecentós e Cinquenta e

nove. (ass,), Carlos' Saldanha, Es..

crivão..o subscrevo,' ,(ass,) '. Dalmi)

Bastos� Silvá" J.uiz- de Direito,

'Confere com o original.

Carlos .Saldanh�
EscriVão.

,"'WSWS@SSSS'SS$SSSSS> eijSW*S»SSSSSS;SSS>"SSSSsaSiSS%S%SiSSSSt ..

\

,.'IE
�,Com-:o.,inIÍlito 1Ie sal"fUêl,darr-us �S8US inl'erêsses 1:0- �

...", -.

fabricanles de. mercia:isJ IEBIDÁS MEIINO S. ��;
j ,

, ROtÍ:'MEBPfO, a p�il!':eir-Ó�Ílm do Brasil; v,êm alir�ari

M.içola� .,rillO ConteNí.l ilndustrial S.A.quernicrJêm � ,<

"
- ',,::" ,

'

\, )
-

i,'�,Íl�ncá1mram-víncUi, ílg.tmrJ:OI1l a illudida>Bõêiêdad� \ .

,
'

c.
'"

�'C1iIIljS lflTDii3"
, sssssssnssssp. R ',sssssSSS'iSSSi

. '

Nunca excluo da minha leitura dominical 'o "Jornal Fê

míníno=, mais' precisamente. a int;ressa!it1sSimll\ seção "Clube
das Leitoras". ·Embora possa parecer que o ".Jornal 'Feminino"
seja de leitura exclusiva a mulheres. qualquer representante
do sexo masculino poderá lê-lo, sem nenhum desdouro, pois
não estará fazendo mais do que seguir o exemplo de vários
homens de masculinidade comprovada que não dispensam o

suplemento ri'o "O Jor'uai" de domingo, entre os quais forma

'o nosso mui conhecido' Brigadeiro Eduardo Gomes,'

O "Clube das Leitôras",' fundado em 27 de abril de 1952,

é o meio seguro que encon�raram as comadres residentes no

Rio de Janeiro � pedir receitas de bôlos, m'oldes de '''soutiens'',
-

.Iívros emprestados, endergços de namorados e de pais de san ,

.to etc. através das páginas do supracitado suplemento, escó ;

radas na comodIdade de usar pseudonimos, que vão .do "Mar

cellna PãO e Vinho" (!) ao "Lu� de paquE;tá".' ..
,E é por intermédio dêste clube qúe fico sabendo, por

exemplo, que "La Bella pupo", do EstadO do Rio está ur,

gentemente necessttada de gravatas velhas e, de, um' "risco de

pássaro exótIco para ser bordado à"matlz em-rundo azul �8.
rtnho ou prêto"; poderia atender, êste pedÜ:lo no tocante àS

gravatas, que aliás "La BeIla pupo" não esclarece' se são para

dar de presenta ao noivo ou para se "enforcar, mas quanto ao ,

"Pássaro exótico", o melhor em que ,pude pensar foi' num

urubú, que ficaria, acho eu, muito 'm�l,num rundo azul_marl
nho

"Ansiosa", mais adiante, pede um enderêço de m.édico
espeCialista em regimes para engordar� como se não 1l0�lbesse

o enderêço de seu armazém ou de seu açougue, os' únicos

remédios {'ealmente eficazes para êste original "l·cgime" ...

"Arlcaj Amll", Ct1,le pensa e\lganar_nos nã!? ser o seu'nome

Jacira Lima pelo motiVo de escrevê-lo de trás para dhuüe, dá

SObeja demonstração de c@nhecer a' literatura nacional ao

transferir, a autoria do "Encontro Marcadó" para José Sabino,

deixando o nosso amigo Fernando um tanto descopoçoado' por

"sabe� que, editaram um livro com o mesmo �ome ,do seu, oujo
autor ,possula o mesmo sobrenome, numa demonstração de

que- nem os direitos aut'orais se respeitam mruS/ nêste país, ..

Logo após "RoseU" deseja que uma' colega 11).e compre na

fábrica' um' estoque de 'sóutiens""_'_Mourisco' sem explicar se

é revendedora_ou se todos êsses objetos são para �so próprio;
'o que sem dúvida será um pouco de exagêro. a não ser que a

postulante possua qualquer parentesco anatômicp .com Jayne
Mansfleld ...

"Nadja Maria", cújo compoptam.ento no Carnaval deve

ter delxad'o muito' a desejar. p�de um processo que possa tirar

mancha de lança_pj)rfume de ;um len:ço, em fazenda "moarê".
Se pertencesse ao Cl].Jbe, e soubesse' o processo, rcusar-,me_ia
fir�emente a ajudar esta sócia, que em vêz. de brincar como

tôda gente decente o faz,"andou peio meio do salão ,.a tomar

cheretas,' que tanto pr"jUdlcam' a saúde; pelo men;js deverilt

ser mais previdente' e usar modestos lenços de morim: como'

êsta;prudente crônista 'fêz durante todo 'o reinado de Mo�o.
,

Át'nda' há muita1- 6'tl.ÚaS,�jéi€ô"ras; pedindil> e 'troçando .mi�
, lhar�S'de, ��(s�s. como '1t:"'s"�rm",; d'e G,oláS, .J\le't;o�a uná�tô

'

,_' ',�.... '.- -'r;l" � .. ;�;_;'.;;.. �t. __
.- ,.. ,_

.
_ '.'

an�orá pOI" uma. �0!h�,,!�!1;;1t3 Y�.rlg; ��'An�ron'� d�\ p�tl'Ó�Pl�E;' "

"

, que pede receIta de. <!l9C�';,�, G*�bol!l':9.)le :ijqu!'J �g4a�; ao 'de, '
,

ameixa, bem pretinh�r-'.a"ílX�01���'Bi'p'al�eira�,-d.e V'bly!1 R"�.:.
, douda. que pergunta' ortãe '!ÍU4tl� 'ot��tw :'{

Você" e 'Mamã!l eu Que�o"; t'Rft';_'tp:U�:�;'_q;te."'ft.r. :�.,
pouco usado por um figurino c0!ll moldei de bt\lS!,\S< ,ae�i:;�as ,

'

'

'" ,} """,
etc., etc. E são. que nque sa>bendo'« leitor, dez página..S' domi-

nicais desta inebriante- leitura q'4e' �e- fazem voltar oe' bom

hUIp.or e que s\lprimem' quálquer'dJst:\lrbio de que-venhjt à ser

tomado o meu figado apÓs' o fim: de semima:
,

" ,'.... I'
E a�sim sendo, çonvido a tortes os meus leItores para o

serem também do "Jornal Feminino"; SI'! não aceitar,em-:a"'mi_;,
nha sugestão, pouco me importará desde- que ,não m.e prív:Ilm

. ..." ,
� -'--:.' ,

desta sadia l'eitur� qui!' 'Vem 's�ntlo a 'minha lavagem espiritual"
e que vai continuar S'i''!ldO pormuitas anó�, pelO menos até que,

seja fundado um "Cluq� dos Leitôres",,;

.....'SãSs "*S;C;%SSSAS%%-st;·SSSC_S$S4" "SS%,"$%..:1f":SS%'n:�

PAR· rrctP-A (<Ã'O
•

�
'! .�.

-

•

_,

, I
.-:1'RFiNEJ e ilNGRID

aos par�rite's e as', pessôas de relaçõ'esôde,

).
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Flcrian6polis, Têrç� Fei�a. 14 d� Abril �'1959'
------�----------�

A FESTA DE PRÊMIOS PARA
. ',AS. ,DONAS-DE�CASA I

Pier Angeli e' Marisa Pa- para o feliz casal, ..

van se párecem tanto que só
'

se distingue com facilidade
1

O prImeiJO boy-fríend de'
-

quando elas estão com os res- I Sandra Dee, a interessante I
, pectivos maridos. Mas quan-

I
gáÍ'ota que tanto tem traba- i

, do estão as duas gêmeas jun- ! lhadó no cinema e agora já 1

tas, então é fácil reconhece- J faz papeís dJ teen-ages é o

las'. ,. íovem Johnny Wllder.

Qutro casal que está radl

Joan, Collins não gostl!o de ante de felicidade é Richard
• I Ificar sõzínha. Quando não' Egan - Pat Hardy. Seu casa- -

tem compromissos sociais, I mente, segundo o ritual so- '! _

t '

convida amigos para bater Iene da Igreja Católica, teve

papo ém seu apartamento. I graciosas 'damas de honor a I
Seu temperamento al�re e

I
circundar a linda noíva num

I

extrovertido não permite que
I
vestido bem cinturado, de

fique isolada. veu curto.

A luta livre está batendo
I
o primeiro se apresenta em' o anúncio, na televisão. I sôco, êle trinca a cápsula

I
Os profissionais de luta u-

recordes de, bilheteria nos
I
trajes exóticos, aparência I 03 escritórios do agente de com os dentes' e cái com o, vre 'são, em conjunto, mais

Est:'tdos Unidos, no Canadá e
I
truculenta, ameaça e insulta lutas Toots Mondt, em Nova rosto entre as mãos. Nesse, íntelígentes que os pugil1s

no México. E é de surpreen- o adversário e mostra os pu- I York, estão sempre repletos gesto, espalha a tinta ?OJ'1 tas. A própria capacidade dOe
�er ê.sse interêsse do ,grande (, nhos ao público. O "heroi" de homensfortes, que fumam tôda a cara, e ao sé levantar I representar, que lhes é ne-·

......�.o �..� I

COLABORE PARA O TEIRMINO-' DA 1 público, quando jáestão maís
,
entra com o máximo de díg- despreocupadamente à espe tem a aparência: de quem le

I
cess�ria, ex�ge um tipo su-

ou menos desmascaradas as nidade que lhe é possivel, ra de serem escalados. É-lhes v0l:l um tiro entre os olhos. perior de .mentalídade,

CONSTRUfA
....· A DO' RESTAURANTE : '"marmeladas" a que se re I deve ter aparência d_e bom indiferente saber se vão i8.�

'" V'
'

I duzem as lutas, profissionais. moço- e "apanhar" bastante nhar ou perder, com quem e

UNIVERSITÁRIO, AS SI S T A· A, i Os promotores de lutas pro-I até o· momento' combinado, onde vão lutar. Têm ordena+

G
curam o agente para organí- quando então reage, ergue o do � recebem ordens. Algun�

GRANDE' .iQUfRMESSE PO- I zarem juntos o programa: I vilão aos ombros, arroja-o na considerados "'estrêlas" do

.I 'c @ são necessários o "vilão" e o lona e o·mantém aí. .. com, ríngue, 'recebem uma perceo

PULAR EM SEU BENiEFICIO I :'heroi". A fim de. id�ntificar-I um olho no relógio a ver se tagem sôbre a bilheteria e

........................................�••"
se bem diante da assistência, ,há tempo para o locutor ler podem ganhar muito dinhei-

ro. O-que lhes aumenta à va-

Tem-se dito que l?at Boone I
Diàne Jergens não cabe em:

está melhorando' como ator. .si de contentamento ao anun 1
O 'jovem 'e esforçado cantor �-c1ar seu noivado com Peter II A ,

tem estudado bastante para ,Brown. Para ela, esse e o as -

/ I '

iaperfeiçoar suas pertorman- sunto favor to.

ces no cinema.

�

A novidade em cabelos é o Deborat Kerr, apesar de

corte curto' de Bob Wagner: sua declaração perentóría I
I I

e Natalie Wood. Bob precisou aos ,jornais, talvez volte atrás

cortar o cabelo para o filme
I
reconsiderando o veemente '1

. I, I ,

"In Lave and War" e ímedía
.

desejo de Tony de se recon-

tamcnte Natalie cortou o seu,
1 ciliar. Os amigos desejam

.

exibindo um elegante penteá I muito que a reconclllação se

do, curtíssimo. I' faça, pois o casal viveu anos,

__
,
_ de felicidade- completa e as

. . I -
._

Kirk Douglas e sua espõsa nuvens escuras que cobrem o

não cabem em si de conten-l presente, podem, afinal se

tamento pelo novo filhinha, f desfazer
ao sópro de algum

cujo nome é Eric. F'eJicidades
,
vento inesperado. (APLA) .

••tou Imper..-eablllzada com

a tinta CO.NSERVIDO' P
"Censervcdo pu é uma tinta impermeável e

durável, que mantém' sempre a, aparência
nova e bonita. Muito econamica, a tinta

"Conservado pu é encontrada em 10 eêres

para fachadas, _pared�s, .
tijolos, chapas de .

fibro-cimento etc. /

'

,

..CORs,�ado ",. , �.. produto d. :�Iid.''

"

,

I.

'-11-057- SIKA S. A. ,

., _":.

R o p r o s o·n I Q n los

em lodó 'o Brasil

Representantes em Florlan6polll:

TOM T. ""ILDI & elA.
Rua Dom Jaime Câmarà / Esquina Av. rue Dr3c,:,::

,

A ,v� �cu boa, CGiOl do r�mo

SUA' CHANCE DE S'ER',
UMA DAS fELIZARDAS I

QUE RINSO DÁ À 'SUA' �ROUPA?
,n!I€�:�Ã3 B.RANCURA R·INSO, é doro 1-

ATENÇÃO, REVENDEDORESI
Tamb&m um belíssimo refrigerador ser6 sorteado entre os revendedores RINSOI

,

/

MAQUINA DE
COSTURA

Além de dar BRANCURA RINSO à sua' roupd,
- além de lavar me1hor, com mais economlo e com

rncls focilldcde, àinda distribui prêmios ,

tão sensac::ionais entre as suas consumidores!

Seio uma dos. f�lizà'rd1J� do
QUINZENA RINSO!,
Inscreva-se Imediatamente I '

* Responda à per.gu[lta "0 QUE RINSO DÁ À SUA
ROUPA?" no verso"de l' tampinha do pacote gigante
ou de 2 tompinhcs do 'pacote médio ,�e RINSO;

-* escreve tcmbém o· seu: nome- e -enderêço.bem .-:

como O 'nome e enderêço do seu revendedor;
* ponho. num envelope, feche e coloque na urna

localizada na Rádio Didrlo da Manhã, Praça
15 de Novembro, 9 - Ed. Inco. Se preferir, pode
enviar pelo correio ao' enderêço da, emissora.

Será uma únlc�- apuração •••
••• 0 realizar-se no próximo dia
18 de abril,' és 20 hs., pela
Rádio Diário,da Manhã.'

-,

•

REFRIGERt\DOR

ENCERADEIRA
I
<,

I
I
I

LIQUIDIFiCADOR PANElA DE I
,

., PRESSÃO �

- - - /_ - _ ... - __ -_ - .;.. .. '

...- _'__ .. 1iI.I
..,. '

(((({ ff(((

lor não é a perícia, mas as

qualidades de comediante, e

muitos
_
deles praticam, nas

horaé vagas, truques e pa

pêls para melhorar o seu nú

mero.

Um dos efeitos mals espe
taculares nessas lutas é o

.
"

ngue a Jorrar. :ti:sse "san-

por uma

vermelha
que o lutador leva na boca.

momento combinado,
a ós levar aparentemente um

c
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PRECISA-SE_ DE UM
COM BOA PRATICA

_ 'Informações
Livraria:e Papelaria RECORD LTDA.

, Rua 'FeHpe Schmidt, 14

CIA. CATARINENSE DE CIMENT.O
.' PORTLAND

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam convocados ós srs. 'AciQlll:stas,

para a assembléia geral ordinária, desta Companhia, a se
'

realizar em sua séde socíaí, em saleeíros, nesta cidade, às
9 horas do próximo dia 18 do corrente mês, e que tel'á
por fim:

a) - deliberar sêbre o relatório da Diretoria, balanço.
demon.straç� de conta "de .lueros e perdas e parecer do'
Conselho Fiscal," J;'elatiY9s ao exercício findo a 31 de de
zembro de 1958.

b) - eleição do Conselho Fiscat e fixaÇão dos seus

vencimentos; e'

'c) - eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1959
a 31/5/1961, bem .como a fixação dos seus honorários.

Itajaí, 6 de Abril de 1959
P.ELA DIRETORIA

IDRO A�TONiO PRADO - ;Diretor

- MINERAÇÃO SUlBR�SILEIRA_ ·S.A�
Assembléia Geral Ordinária

-'l

Pelo presente, ficam convocados os' srs. Acionistas.,
para a assembléia getal ordinária desta Sociedade, a se

realízar em sua séde social, em S!tlseJrQs, nesta: cidade, às
11 horas do. próximo día IS- d.o corrente mês, e que térá
por fim: ."

' ,

a \ - deliberar' sõbre o relatório da Dlretoria;-:'balanço,
demonstração de 'conta de Iucros e perdas e parecer do
Conselho Fiscal,' relativos ao' exercíeío findo a';S1 de de=
zembro ,'de 1958 __ ,

<:
::.

"

b) '-_�eleição' dÓ: Conselho, Fiscal, e fixaçãO dos -seus \

vencimentos; e
"

c) .::._ éleiçãiféla Diretoria para a,gestão de 1/6/1969
a 31/5/1960, bem c'?mo !I- fixação (iooS seus 'honorários.

Itajaí, 6 de Abril de 1959
PE� .

DIRETORIA
IDRO ÁNT:ONIO PRADO - Diretor'

REFRIGERADOR:
«C O H S O- L»

I"

elétrico e a querosene

VENDAS EM SUAVES PRESTAÇÕES',
"

c��. e Ind. GERMANÓ STEIN S. A.

Rua Conselheiro Mafra, 47

AUXILIAR DE- CONTABILIDADE
com prática

Precisa-se
Tratar na Modelar

I OIE IIG�IFI�III'
P1Il I rl'll

é'-

35
, -

•

ASSOCIAÇÃO CATAIlINENSE DE
ENGENHEIROS '

EDITAL DE CONVOCAÇAO
De ordem do Sr. Presidente e de acôrdo com o art. 53,

parágrarc 1.0 dos Estatutos, conyo?«1}>s, Srs., associados p�
ra a, Assembléia Geral a ser realIzada no dia 28 do mes

corrente às 20 horas, na Séde\daAssoc�a,�o .
Catarinense

de Engenheiros, no Edifício Montepio, ..
à rua Trajano n.o 1,

Sala 302 com a seguinte ordem do dia! "<,

_
1.0) 'Eleição da nova diretoria.'
2.0) Assuntos diversos.

Florianópolis, 10 de abril de ..1.�59
JOSt BEJ1SA �·l.o Secretário

,J
_.

-..+- _

I.-

,M ISS A, D E lO DIA

F ,.

b
� grande árêà :va;gl'l- � entrada

a rrco- 'livre por duas'ir�as. : .'
,

MÓVEIS E, ESQUADRIAS -, "JT�at!lr com o Sr:' Henri
Vende-se:t>u trocas.se por uma,

, VENDE-$E em Itaja], a- qUé�,� Rua Lauro Mil�lêr,
casa, ou um lote, .v= 'Bar bem' Ih 'da 'co'm'. bôas

maqUi-1295
'2:,ltajai ou em Florja-:

.

"pa,re a
, .Ó:<» ., o"

..C H A' Y E S instalado, situadg ii; 'Rua, Al'RCy

I
nas, no centro {d-à cidadé, 'nómtlts'à Praça 15 de Nõ-

Vaz Callado, perto do, ponto de .

-

' '

,
, '.,' ';:'_ 27 1 ° anda ._.

. 1 ões para dePÓSIto e -vemnro, -. ·r- .

dade, praça 15 de ·NovembrQ n, 23 EM 5 MiNUTOS' automóvel do, Canto, no Estreito. com ga. po "

,-

-"

Má
•

'

_ _Jl,o Andar. - procurar PEDRO' Rua Frallcisco Tolentino' n\o 20
_

Trat� ntr IOC�1 �té o d;a 27�4_59, ótimo ,pré_dio de residência fone 3642, com o sr. .
,rIO.

A�,;rONIO,MARIO BONETTI
E

. JULIA . BONETTI' /
.A: familia B9NETTI, ainda consternada eom .o faleci
mento de seus '�ntes queridos JULIA' e ANTONIO
MARtO, vem 'por e&te .meío convidar aos seps paren
tes' e, pessoas de suas relações para a, missa 'que man

dará reaar" em sufrágio de suas alm'às, no di� 14 do

corrente, terç�-feirá,' às 7 ho_!..�, na Catedral Metropo-
litana. .

-

Antecipa seus agradecimentos a todos que compare
cerem a' éste ato de fé cristã.

CAF.ÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBAWoGEM-

.J

Quarto - espaçoso, 'o. de frente

parà a' ruà FéI1pe Séllmidt. 1Jl<)�-

Uado, palia duas -pessôas; há uma

vaga para sênhor de responsablU",'

I

MAGAZINE
\

, "- '-'''\ .

;J-m'p'-
-

sria f_
�

a roupa que vest.e bem qualquer tcmenho!

'O aITADO" à .UI OTlGO DUIIO Q. ,lUTA Q.lTAalll&
;"

,

MADEIRAS PARA
,

CONSTHUCÃO
IRMAOS BITENCOURT
CAIS BAD"'II-Ó fONE 180?
ANTIGO DI PÓSITO OAMIANI

PELA

�·A, TE N ç Á,O,

�'

v
.

,

,.'
/

<:'� �
'./; ;;
//. .r:// - --

,

UM A elegontíi· imo

CAlÇI1( ,COMPLE ENTO,-
em finísdma Cosimiro, no valor de c.s 1 �100.,00

AGORA SIM' é vantagem
mesmo comprar a sua

,

'RO�UPI NOVI
IMPERI-IL-EXTRA

,IMPERIA..L-�XTRA, a ��u1:>a qlT�'
veste bem qualquer tamanHo, a melhor

, roupa do Brasil, selecionou para esta
..

,

Grande Venda, as últimas novidades em
•

Troplccts, Casimiras, Cambraias e
,

outros tecidos de grande moda. Venha
ver no MAGAZINE-HOEPCK€ como vccê

fica elegante na nova roupa I".. perial-Extra.

, IMPERIAL· EXTRA é melhor I IMPERIAL-EXTRA uma exclusividade do

• �6 tamanhos difel'entes;
.. Mais de 40 padrões exeluslvos i

, • Tecidos da mois alta qualidade;
• A bamento perfeito.

_
'

.

...r.......p'•

MAGAZINE
. '-"" , .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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começou. o

.

,

•

)

·i·

, �
� ...

_-N?FtE
·prêtrlios fãbulosos:

.

.

.• '8 DKW-Yemag '59
- o carro c;te atualidcde brasileira!

• 36 VialJens aos 'Estados Unidos
(18 prêmios de ida e volta para duas p�ssoas, co..
estade

.
paga. de 15 dias!)

.-
" � t:-..I"-� ,�_ gC:__

.'

�.� "': 18 'G"elbdeiras,General Electric (10,5 pés)
"

" .E lembre-se- Geladeira começa com G. E.! .

. .l. "
"'

"".:-, 720'C.nelas SHEAFFEf(5 - uma jóia de caneta!
" -

Carta Patente n.O 221 - Plano 4 - da Rádio Nacional do RÍCll de Janeiro.

'.

<!tA

I�-��-----------�I
- 'I É t, ã o f á C III, 't, • I
I

_, .

",
,

'�. Ccida vez que veeê viajar pela çÕJls, impressas no verso de cada ,. .I�·;
l,:.",,:,

�é�I, na ída e hO volta, otá",lO cupão e com Regulamento que
I'

_

de [ulho prQx_i_�6,"voc-ã l:éco'êberá estará à sua disposição nas Agên- �

'1
i um cupõo plJ�.r.a� qºe, COOCQr,- cios da Real, Agências de Turi'S�

_ I
I

rerá àos'
�

p,rêmios' do' Grande mo e Balcões da Real nos I'Concurso Real. Aeroportos.

"1 2. Os prêmios serêo sortendos pe- 3. Concorrerão as p c ssc q ens
' I

1 Ia Lolerio "Federal de 15 de Jl!lho compradas à vistc cou a crédito" I
I

'

d; 1959, de acôrdo com as c�ndi- mas somente nas 'Iínhas nacionais. ,
L--��-,-;-:--.-._._--.����

,-

basta,

r

'. 8.000 primlol par... paua.a1r.1 .. R••I, .,té 10 cle1ulli.-:!

Viajando pela . Real até 10 de julho, você poderá participar

do Grande Concurso Real, promovido pelos f'.g,ente�
Reunidos

_

da Real. t uma oportunidade rnorovilhoso para você e

'para todos os que voam pela Real. Durante êstes três
I

"

meses, cada vez que você vlojo] pela Real, ao mercar a

sua passagem, receberá um cupão numerado que o habilitará

0.0 sorteio de 15 de julho, em que serão distribuídos 8.000

prêmios valiososl Mesmo comprando sua passagem à crédito,
--

voar
I •

ganHàr I
,

,

".

..

v�'cê -cohóorreró' ao -Grand� .Concurso Real. No Aeroporto
,

'
...\""-

você- receberá o seu cupão. numerado. Basta voar para ganhar I
pa�a
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'O IIT�O"

Venceu o Lider� me�mo atuando mal 4'1 2-
o Guaraní foi o quadro lufador:.de'sempr�,'mas,le,e que se curvar'áo .poderío 8vaiano em parte perturbado,pelo d�saçêrto exist�nte

c
enlre os incumbidos do meio campo e à inseg�urança do gole iro Wiison, ,culpado dos dois tentos dos, bugrinos -:- Foi ,tremendo 'o '�tfran·
go" 'do i.rqueiro a,aiano - Oscar (2), Palilo (2)� Sadl e Toninho marcaram - os lentos - Também na preliminar ,y enceu o A,aí, isolando
De um certo modo a distri ; F:igueirense: E o líder invicto:

F· f' �

,

�nd d I d
..

J " \
'Awí neste certame de 59.

bUiÇã� do� jogos ,�o Campeo- o quadro. orientado pelo téc-I ft Igueirense ria 01 erança o cer ame e aspira0 es.
'

"
� �ontra .

õ Guaraní 'Voltou a

nato Relampago da Cidade nlco-presídente dr. Abel Ca- impressionar favoravelmen-
esta sendo interp'retada co- i pella, estando um ponto à do Cuaraní, "lanterna" do boas atuações, com exceção I Avaí venceu merecídamen- o quadro estará firme para te tendo ínclusíve consígna
mo das mais benéficas para ; frente do alvi-negro, dols certame, pelo, escore de qua- do arco que, domingo, pela I

te, mas não se negue que
"

consolidar seu domínio' no d� dois lindos tentos que o
o Avai, que nos três primei- pontos do Paula Ramos e ! tro tentos a dois. contra.este segunda vez, foi entregue a f�z das. tripas o coração. marcador. E foi. o que suce- fizeram vol1;ar à liderança
ros confrontos teve como ad- i três do tricolor dei Estreito., último, -realízou o' Avaí, po- Wilson, o qual revelou-se in- -para sobrepujar o ardor, I deu domingo. Níio tendo po- dos artdlheíros,
�ersários os mais fr�cos con- , Nos jogos que disputou a me- de-se

_
dizer, s�a mais fraca seguro, tendo inclusiv�, fa-I vontade e "combatividade ,dO' dido o�Ouaraní.igualar a eon LOPES _ Fez 'sua estréia

Juntos do certame, IStO por-- lhor '"performance" foi sem .atuaçâo do ano. As suas 11.J lhàdo nos dois tentos dos DU- conjunto dirigido por New' i tagom, encarregaram-se Pa- no certame o jovem atacan
que tais encontros represen- 'dúvida a da estréia, contra o nhas ora se encontravam, ora grinos. Não está atravessan-, ton Garcez. Domingo cOl'l,fir-! lito e Oscar de consolidar (I te vindo-<l9,con!unto'do Tre·
taram para o conjunto "az-

'

Bocaiuva, quando venceu pe- se desnorteavam, causando do boa fase o goleiro avaia- , meu-se/ uma vez mais, que é ! triunfo avaiano com dois ten �e de Ma:io. Ainda não, possui
zurra" uma melhor evidencia la goleada de sete a dois. com isso sérios embaraços ao no. Depois disso, o pcesídente J na fase final que o Guarani • tos de maravilhosa' feitura, ambiente côin o' quadro mas
de suas possibilidades para Os ' Depois veio o triunfo aperta:..j traín da equipe. Venceu o técnico ou o técnico-prêsi-I encontra seu melhor jOgO'.! após os <quais surgíu,o ponto teve oportunidade de �eali
confrontos que virão, todos do frente ao Tamandaré c, ' Avaí mas deixou claro que as �.::nte como 9ueiram outros, Quasi que o Bubre conseguia i f�nal tricolor, proveniente de zar algo:�de,aceitável. l!: bom
êles diante de adversáríos de i agora, domingo últiI?o, con- : condições f�sica� e. técnícas Ira c�mcordar em que o ver- I o empate.. Mas enquall� o 'I um "frango" de Wilson. 'cabec.e:ad'õ'{ corajoso e luta-
comprovada capacidade téc- '

seguiu 'conservar a lIderança -do quadro nao sao nada sa- dadeíro dono da esptnhosa.] Ava; pOSSUIr em suas fl!ell'as', " OS TENTOs .' �()r,� .poderá 'ser de muitj1
nica como. são os esquadrões e a invencibilidade ao levar tisfatórias. A defesa pôde-se posição é, LeIo que ainda I valores, com visão do gol. co .. , 'F.'llito consignou o prímeí- utílidãde noá ptóximos jogos.
do Atlético, Paula Ramos � de vencida o lutador quadro dizer que tem apresentado ostenta grande forma. O mo Palito, Oscar e Betlnho, ro tento, quando o jogo ainda É só dar-lhe nova oportum-

-

não havia ent�o na segun- dade. � ,

da metade da primeira fase 'BETINHO""::': Multo vigia"
Poueo depois, o mesmo extre- do, tratando-se de um valor
ma, avançando rápido, atirou que representa grande perí
forte, Indo a pelota chocar- go para a meta. Trabalhou

.

se com a trave, para na sua com afinco e entusiasmo. I

volta proporcionar a- Oscar Convenceu.
executar magnifica cabeçada Agora vamos aos jogadores
que venceu a perícia do 'gttar- do Guarani:
da-valas Aldo. A seguir, Sadí, ALDO _ Grata surpresa a
numa falha de Wilson que atuação do novato guardião
não fo� bastante rápido para bugríno. Revelou coragem,'
agarrar o balão, diminuiu a �rrojo e segurança nas inter
diferença para dois a um, es- ,

venções, não tendo sido cui-,

11, mb' andõdi'!
��r�i��fo�i�:i��a�e�rom��� ���oo d�e������ çlg�st:���

. '.... ' .l mentar, após momentos de de sua atuação _ e podemos

e � angustia por que passou o antever-lhe - grande futuro,'
, 1\

, quadro com os desacertos em. desde que bem orientado. Foi

, ' .•� su�s linhas, num passe de, o mais destacado do quadro
'

\
, :_ _ _

I Adão, Oscar desferiu sensa.. vencido.
A primeira vez em que o

I Nilton Santos é o braslIei-1 ciO?Ul sem-pulo, vencendo i �qACIa� Boa atuação. do
Brasil concorreu a um Cam- ro que maior número de ti- no'Vament� a guarda de �Aldo. me::dlO. MUlto c�J?batlvo.
peonato Mundial de, Tênis de tulos internacionais de fute .. I Aos 32 minutos, o AV�l en-I CUIdou bem do .pohClamen�o
Mesa foi no ano de 1949, em boI possui, com um total de I contr�v.a .

a consolidaçao de l do extrema Betmho.
Estocolmo., Vencemos a Di- três. E êle só tomou parte

sua vítóría, ..

mediante magl�-l �ALDIR __ Com altos. e
O' Torneio '�Roberto-Gomes pe-

namarca e a Escócia e per- em quatro. Castilho Didi I tra� gol de Palito que, apos I baIXOS a atuação do zagueiro
drosa" (Rlo_Sao Paulo) teve pras demos para Inglaterra Sui- Djalma Santos eM' f'

' àphcru_ em carlinhos sensa-I central.segUimento sábado e domingo" ça, Holanda, Suécia e Ítália. ram campeões duas ��:�s o- c!onal "dribling" tipo Gar- CARLINHOS _ Irreconhe-

I No Muridial do ano seguinte
' ruu:ha, avanço,!! e inteligen- cível o veterano zagueiro.

quando foram jogadas quatro par-
---

t ' t d it I t . -

,

' em Budapeste colhemos duas ..: ' emen e epos ou a pe o�a ',Nao convenceu, sendo o mais
tidas,

sen,do
estes os resultados:

I
vltórias e seis derrotas. Em BIlly Wng_ht deverá in,te- I n� fundo

das,
red�s. Aos JS

I
fraco do conjunto.

SABADO - No' Maracanã _ 1951, em Viena, conseguimos' grar.a Seleçao da Inglaterra, mmutos o Guaram coml?l�-, TONINHO _ Gostamos do

Flurninense o x Portu'guesa o' 4 triunfos e 3 derrotas, 10- I no dIa 13 de maio, pela 10�.1I I
tou a contagem por interme- desempenho do jovem player.

'.
','

, ,grando o 6.0 lugar. Em 1952, ' vez, .en.frentando_ a Seleçao, ctlO de Antoninh?, com um Correu' todo o campo, mar·

N� pacaembu - palmelras,l x

I e�. Bombaim, colhe�os 3 �i- B!asIlelra campea do mundO,' �hUl-� frB;co �e fora da área. I
can�o e apoiandÇ> como pôde.

na tar-de de domingo, flcou Sendo �,o lugar - Figueirense, 1 p.p. Amerlca O. tonas e fomos yenCldos tres SIm, senhores, nada �ais na ' .e�l�? WIlSO.l, co�" rara I� I ZEZINHO _ O�tro que a-
o que segue a claSSificação dos :3.0 lugar _ paula Ramos, 2 p.p. DOMINGO _ No Pacaembú,"":' vezes, �lassiftcando-se em 4,0 I

da lllenos que 101 Jogos de : fe:h.;,dad�, <. p;rmll'; ir� que .. pre�e!ltou atuaçao convin-

conco�rentes ao Campeonato "Re.:: t o lugar _ Atlético e Bocaluva, 3 'an
' , l.!ugar, Juntamente com a In- , seleçoes tomou parte o vete� I j,.llo,a p""ss,ls"e po. t:ntre as I cente.

,

lâmpago" da cidade,' p'OI' pontos
.' .

/'
':; tos 3 x Flamengo ,2.

I
dia. l!.:ste ano obtivemos a 8.a , r�no e ��mp�e eficiente capi- pernas para �anhar o fun�o I JOSl!.: _ Aparec,eu

pouco,''),0 lugar ___; Tamandaré.' 5 No Ma�acanã - Vasco d'i Ga_ colocação. -, tao �o englIsh team".! Ve):'- das redes. \FOl um mome��o • não 'se podendo fazer um jui-.
perdidQS: ':,� 'lugar _ Guarani, 8 na O x São Pauía O, _'__ dadelrO re�rde! de �esespero \

para o goleIro; zo 'seguro· sobre seu trabalho.
...

,

" avalano que ainda deve estar I WILMAR _ Outro novato
, FIIgue'll,rense I Bo- perguntando a" �i mesmo:, do q�ad,rO,bUgrino: Tem mui-,
I ,.'

' Como fo� isso? . 'I to folego� .Poqera melhorai',,,,,
• • i. .

'. ,
.

Aos 4,0 minutos, Wilson f<?i ,nos próxiI:nos jogos, se fo!'

t caluva e 'Guarani I novamen.te ve.ncido, mas e�s mantido 1'10 quadro.
I', que su�g�u por traz do gOlel-, ROBER'TO _ Iniciou o jo-
I

, d'
ro o medlo Marreco que chu- go machucado, tendo capen'

aman are os tau para longe impedindo a, gado durante' todos os noven
r entrada da bola, salvando as· ta minutos Não teve ocasiao '

" I sim o arco "azzurra" de um : ,de mostrar' o que vale.

prOllmOS en- ,tento certo. -I PEDRINHO _ No mesmo
APRECIAÇAO '

plano de,Wilmar.

conf OS
� INDIVIl?UAL SAm _, Corre muito e é'

r .

WIL�ON - Bastante in�e- oportunista. TécnicameI\tehz es�eve na tarde �e domI_!l- nao aprovou desta vez.
go o guarda-valas do "Leao OS QUADROS
da Ilha"; Duas falhas fatais, Avaí: '_ Wilson: Marréco,
como aCIma nos reportamos. Cláudio e Danda; Adão, e Lo
MARRÉlCO _ Convincente lo'· Palito Élrico Oscar Lo-FI d h
"",

_ seu" esempen o, mesmo}em fles e Betinho.
guelrense x Bocaluva,

,._
reedItar s�as grandes per- Quatál1í: _ Aldo; Acácio,

Domingo, à tarde - Guarani x 'form�nces . Waldir e Carlinhos; Toninho
Tamandàré. C.LA.UDIO ,

_ Atuou com
. Zezinho; José, Wilmar. Ro·.

mUlta calma e desembaraço. bertQ, Pedrinho e Sadí.
POUCIJ trabalho lhe deram 03 '

ARBITRAGEM
avantes tricolores, Auxiliado por Ernani e
DANDA -;-, � melhor ho- Salvador, dirigiu o jogo com

'

mem do trlo-fmal avaiano. acerto o sr. Gerson Demaria.
Bon: marcador e, melhor PRELIMINAR
apmador.

. ,Na preliminar verificou-se
ADAO - PontifICOU na re- a vitória do Avaí pelo escore

t�guarda o veterano médio, de la à 1, após estar sendo"
, ja de ·posse de sua antig:l. vencido por 1 a O. Com tal
o c:dtame comerciário de, f,ute� forma'.

, resultado perdeu o Guaraní
:
boI Sie 1959, que vem sendo dls_ �OLÓ .,- O mesmo. plarer a liderança e a invencibili-
putado no Campo do Iplranga, em

ardoroso � lutador i:le sem- dade, isolando na ponta o Fi
Saco dos úmões, prosseguiu do_' h��: COnVInCente seu traba- guéirense.

----------------�------

I'ALITO - Para o ponteiro
Ford, vencido Pelo primeiro pela

'as honras da tarde futebolís·
tIca de domingo. Além de as

elástica contagem de 9 x 2., O l'inaJar dois tentos magistrais
Campeonato continuará no próxi_ connibuindll ainda' para a

I mo domingo, jogando Remlngton conquista d..e outro. foi o nw-

I e M,achado.
lhor do quadro vencedor é
Qviçá do campo. Trata-se' de
'lU! elemento de f1ltUt'0 pr,)-
4'�i:-,sur
BR1�0 -- Está c'€cain(l.o

I de produç'io ( cenn o-médio

i casas ,OI MIlOflRA
Ij

improvisado '.te Ole','3 direita.

I·
Él lutador, embora domingoIRt..1AOS SIlENCOURT I tivesse revelado falta de Pre

(AIS SAOAAO • ro.« Jloa 'paro físico e apoiado muito

LANtiGO OIPÓSIIO OAMIANI maIos companheiros.
"

"

-->::..----/ OSCA'R _ Inega'Velmen,te
o player, mais, regular do

-.-,;�'-Ol-AR-GE-NT-IN-OS·-VE�·NéERAM EM-
PO'RTO ALEGRE

Jogos da Selnana pe!o Rio�São Paulo\ IPafmeiras e Santos 1

os vitoriosôs de sé-
Paulo:

bado -e domingo

São as seguintes as pelejas pro- 1 Em São paUlo .::_ portuguesa x

gramadas para a -semana. em an.,
I
São paulo

I
.

damento ao Torneio Rio_São No Rio - América x Flamengo

c II. No Rio - Vasco x palmeiras

Em São Paulo
No Rio � Plumínenscx Cm'ln� _;oI�I:1:111ense.

ttans. J
Em São Paulo - Palmejras x Em São paulo _ Corintlans x

Botatogo '

I Flamen[lQUINTA FEIRA:' ....
No Rio - Bbtafogo x São pauío,

,

QUARTA FEIRA: Santos x

DOMINGO: '

Classificacão do
. -

Efetuado o jogo Aval +Guaranl
"Relâmpago" ,

1.0 lugar - Avaí, O p.P.

Ora, veja s6! VQcê já imaginou se eXIstISSe

Visão na época de ]ustipiano? Neste mosaico,
êle a teria em mãos, temos certeza. Claro!
Justiniano certamente quereria estar bem in
formado sôbre vândalos, persas e sôbre as mais
recentes novidades em construção de monu

mentos. Êle leria "Blstidores", "0-Mundo",
além dos anúncios em Visão, naturalmente,

Justiniano, Imperador do Qrient� (527· 565).
Mosaico da século VI • Saint Vitale, RaveAII

Para estarelll bem informados
- essa é a razão_por que hoje

� São êstes os Ilncontros da sema_

na, pelo Camp30nato "Relâmpa_
go" da Cidade:

Quinta-feira, à noite

Goleadâ no cerfa-...
me dos' comer-
., ..

clar.os

mingo, com o Jogo Farmácia x

A Seleção Argentina. mesmo Alegrense" trl-càmpeão
atuando desfalçada de vários ]0_ I pelo escore qe 2 x O.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

,\

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

ATENÇÃO
Vende-se ou troca_8e per uma'

casa, ou um lote, um Bar bem

Ins�aladO, sltljado à Rua Aracy
Vaz Gallado, perto do ponto de

gaucho, aut'omóvel do Canto, no Estreito.

Tratar no local até o dia-27_4_59�
'gndores campeões sul_americanos HOje os portenhos voltarão a se Rliá Francisco Tolentino n.o 20

de 5.9, colheu 'bonlta vitória, do_ exibir ao' público gaúcho, dando

mingo, eu; porto Alegre. derrotan_ 'combate ao esquadrão do Il'\ter
do o Conjunto do Gvêmlo' porto 'nacional.

, N�' UDE�A.NÇA PALMEIRAS E SANTOS
'C H A, V E S

EM 5 MINUTOS

Com os jogos de sábado e do_

mingo, passou -a ser a seguinte a

llado, . paua duas pesSaM; há uma

vaga ·para senhor de responsabill
'2.0 lugar - Fluminense e Co_'.

rintians. 1 p. p.

clnss1flcação do :rornelo, Rio-São 3.0 lugar

paulo: Flamengo,

Vasco da Gama,

Botafogo e América,

\
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na forma regimental requeiro tas providências que vão encon

a V. Exa., após ouvido o plenário, tr� desejo cooperação patriótica

se digne enviar despáchos tele_ campanha presidente Juscelino

gráficoS anexos, aos Exmo. sr. Kubitschek aumento produção
e

.

Obras públicas
presidente da República. M�niS- nacional vg dando tranquilidade

Assembléia Legislativa vg por

tro do V'loça-o e Obras Públicas e situação angustiante gente b�asl- .

P " proposta deputado Orlando Bérto_
. Diretor do Departamento Naclo- lelra pt

11, soÍlclta Vossêncla sejam toma.,

n;'l de Obras e Sl'-neamentos, "solr; Atenclpsas saudaçõ�s
citando imediatas providências pa': Braz J,oaquim Alves

-

'

i
.

AI e '_:_ presidente
ra a dragagem do 1'10 Lu z ves

Itaquá_Vidal Ra!ll0S, conf�rme pro de Cr$ 1':;000.000,00 (hum milhão

posições já a6rovadas' esta Assem.. de cruzeiros), para auxNlar o Mü_
Exmo. 'Sr. presidente da A!t-

bléla. e propostas referido repre , nlcípio de ·São João Batista na

sembléla Legislativa do Esta_
sentante bem assim deputado Ma_ construção do prédio destinado à

do de Santa Catarina
rio Ollnger pt Instalação. da Pref�ltura Mlll1icl_

buem eficazmente para a concre , Na forma do a�t. 100, Inciso II,
Cordiais saudãções pai.

ttzação da campanha 'da produção letra "b", do Regimento Interno ./
Braz Joaqlüm Alves

desta Casa, requeiro a V:' Excia"

Exmo. sr.• Dr. Juscelino Kubi- de Bfumenau lig�do ao de Guara

tschek de Oliveira - preslden_ ,mirim, até a altura de Massaran

te da República' __ paláciO '( duba, por estrada municipal, a
tivo autorizado a doar ao Municí_

Catete _ RIO _ .D.F. despeito de promessa formai de S.
pio de Tljucas, as áreas d_e terras

per.tencentes ao Estado, existentes

AissQmbléia Legislativa Estado Excla. o Governador do Estado,

Santa Catarina a requerimento I
de que aquela comunicaçãO seria

deputado Bahlá Blttencourt vg transferida para o plano Rfldovlá_

ter:; honra apelar yossêncla senti_ 1'10. do. gstado, pergunta_se, quais
,

(\0 suas.acert.aelàs provldênclifs 'pa_ 'los
motivos .que imped�ram" atii o

ra clràgngem" 11'io Luiz Alves, V,f; momento que' transçol'1'e,
-

<l',i
afluente .rlo Itajai�Açú Vg, dêste aquela via Intermunlc�flal fosse

Estado vg bem como 'drenagem recebida pelo Estado,' atendendo,

seus terrenos vizinhos que vem dess'arte, às just!loS rEOlvl!ldlcações

sendo preJudicados constan�es en� ,dos habitantes de Blumenau, Mas_

'chéntes ocasionando grandes da_ saranduba e Guaràmlrlm e, ainda,

no\ e prejuizos laboriosos la,vrado- ao Interêsse de todo o transporte

res 'MunlciPlo Luiz Alves vg um .pesado, que, partindo de Blume

dos malares esteios agricultura' nau, se dirige a Jolnville e Curl

Vale Itajai vg assinalando_se so_ tlba.

b�'zmarrelra cultura aupz -vg além 2.°) - se é do conhecimento

outros produtos primeira necessl_ dg Exmo, Sr. Secretário, que o

dade pt Suas providências aguar- D.N.E.F. está concluindo, neste

dadas com ansiedade para referl_ mOqlento, Os estudos Prelilninares
/

da região Vg que deseja cooperar da. ligação ferroviária de Blume.

eficazmente. 1!ua .patrlótica ,campa- ..nau_Massa,anduba _ Guai'amirlm,

nha aumento prod.ução nacional e' .paralelamente à rodovia em ques_

conseqllzntemente contenção alta tão. nadas a qualquer obra: pública.
preços que vem· abalando. -tmnqul_ S. S., aos 7 de abril lie 1959"

lIdade família brasileira pt Aten_ PEDRO ZIMMERMANN

Exmo: sr. preSidente da As_
.

terá o município de Tijucas posç
,sembléia Legislativa do Esta_

slb1l1dades de dotar sua popH1ação
_do de 'Santa Catarina

com grandes prejuízos lavoura

,Município' Luiz Alvés vg-:-baluarte
agricultura Vale Itajaí .pt Desta-.

cam_se cultura arroz. e outros pro.,

dutos prímeíra ..necessídade-pt po_

vo Luiz Alves ,CQllj(la suas tmedía;

Dam\)Sr I!'balKo,

querlmentoà-e. outros assuntos de

mterêsse coletivo, apresentados à

conslder�ção, Qa Casa" por Il).lstres

Deputadt;ls: ...
Sen)lor presidente.

drenagem dos terrenos. ribeirinhos * * *

procurando assim recuperar uma

vasta área terl"itorial, bem como

<favorecer aos laboriosos· lavradores

,daquela ríca região que eontrí ,

(REQUERIMENTO)

em nosso pais.

Sala das Sessões, 'em 18 de

março de 1959

(a) RAIlIA BlTTENCOURT
Deputada do P.S.D.

data vênia, se digne mandar solí ,

citar âs seguintes informações ao

Exmo. Sr. Secretário da Viação

e Obras públicas do Estado:

/ 1.0) _ achando-se o município* *, *

Deputadociosas saudlj.çi;es
, fiRAZ ,JO-AQ,UIM .. ALVoES
- presidente.

* * '"

Comandante Lúcio Meira

Ministro Viação Obras PúbÜ�
cas .- RIO _ D.F.

* * *

(REQUERIMENTO) .

Na forma do art. 100. lnciso lI,

,Assembléla. Legl�lat1va. _Estado letra "b". do Regimento I;J.terno
Santa Catarjna Vg a requel·im.ento desta Casa, requeiro a V. Excla.
deputado. ,Bàhla' Blttencourt .vg se digne manãar solicitar ao Exmo.

sente_se honrada dirigir Vossên_ I Sr. Secretárlq de .Educação do

cla seus mais veemen�e apêlo .sen- : Es�ado, a; Segulnte� "informações:
tido s�as provld�nclj!.s dragagem- 1.0 _: sé a Escola "São J.osé",

1'[0 Lui<::·Alves ,vg afluente 1'10 Ita_ localizada no Bairro Garcia, na

Jai-Aç,ú vg. incluSii� drenagem cldaQe de Bl\Imenau, é, sob qual�
suas terras rlbe'trlnhas constante- ,quer títulQ,
mente prejudicadas encqentes coiJl. Estado;

subVencionada pelo

grandes pre,}ulzos lavoura, .l\{�nlcl� 2.0 - se os professores daque}a

pio' Luf� Alves vg baluarte agr.i_ Escola partiCUlar são pagos pelas

cultura Vale Itajaí pt É)"destacar_ cofres Públicos estaduais e, em

se cultura' arroz, e a..lnda outros caso afirmativo, quanto, percebo

produtos primeira necessidade pt. cada um; e, ainda, se o Diretor da

povo refe�lda região confia àrden_ referida Escola percebI! gratlfic\l>

temente suas.... justas- e imediatas ção â parte, e quanto;
prOvidências que virão encontro

......
desejo eficaz cooperação� benemé_

I;lta patriótica campanha preslo
dente Juscelino Kubitschek au

mento proôllqão nacional vg tran_

qullizando assim angustiante sl__

tuação povo brasileiro pt
Atenciosas saudações

Braz Joaquim' Alves
- presidente
* .' *

Diretor Departamento Na..cIO-.

.3,0 - se as despesas com luz e

fôrça, ainda na mencionada Esco.

la, estão sendo pagas pelo erário

público estadual.

S. S., aos 7 de abrir de 1959

PEDRO ZIMMERMANN

Deputado Estadual

* * *

Exmo. Sr. presidente da· As_

sembléla Legislativa do Esta_
do de Santa Catarina

O deputado' Infra_asslnado, na

nal de Ob�as e Sa�amento
RIO

conformidade do art. 101 e seus

Assembléia Legislativa
parágrafos; requer a V. Excla se_

,
'

Estado ja transmitido o texto telegráfico

Sa.nta Catarina vg a requerlmEOnto constante deste e depois de ouvido

deputado Bahia Blttencourt_ Vg o plenário.
vem solicitar suas ,- providências

dragagem Rio Luiz Alves v,g aflu,_
S. S., em 10 de abril de 1959.

Orlando Bértoli

o

F'lorianópo}is, Têrça Feira, 14 de Abri� (le 195'.
------�--�----�--��----------------�--------�

7

..............

/

"I!"
FAZ iAELkOR É MAIS -SARArá I

- DURATJ;X substitui cOin van�ag.em os materiais geralmente empregadçis �m /

forros. Fornecido em, tamanhos padronizados, vem pronto para ser aplteaao.
• DURATEX é muito mais 'barato_ que.qualquer outro malerlal.
• F6cil de trabalhar -'-muito leve...,... muito dur6veLl
• Altamente docorativo, mesmo sem pintura I

• DURA1EX é três 'vêzes mais resistente que a madeira comum. NCío racha, 6 mail dur4lvll
e menos atac6val .p e'o cupim.

Támanhos de 1,22 x 2,50 m ,e de 1,22 x 3,00 m, e plaquetas Marfjm
de 61 x 61

.

cm, lisas, risccdos, quadricul.adas e acústicas.

PRONTA ENTREGA-......

PREÇOS_ DE SE TIRAR O CHAPÉU I
REPRESENTANTE,

'STODIECK & SCHAORACK LTOA.
RUA 'TRAJANO, 3 - SOBRADO

paga à prefeitura Municipal de 1- É nessa data que conforme pro_

Tijucas em duas pl:estações anUafS,! vidências que desde já estão sen ,

iguais: no valôr de duzentos e cm., do tomadas, pela prefeitura e Câ

coenta mil cruzeiros cada uma. mara M\inlcipal do Município que
. Art. 2.°. - As despesas decor-

rentes destlt lei correrão•. nê'Ste
t� ......;;.

exercjcío,
.

por conta do crédito 'e'S':,
/.... ",

peclal com base no excesso de ar;.;

recadação ;; no exercíclô' seguinte,
por dotação própria. Inclulda no

orçamento de 1960.

Art, 3.° -. Dentro de 60 (ses-

comemorará 'seu 1.0 Centenárl9.

Na ;Justificação'do p1:esente pro.,

. jeto de lei' poãeríamos' 'nos alo�
-, " -.

gar; j1ecendo' justas e merecidas

constderações sobre a )a'lstória do

Munl�íplo, 'seu desenvclvtmenêê,
as cõnstantes lutas dos tljuquen

ses pela engrandecimento de sua

terra.

das inedidas aconselháveis a fim

cio destinado a Instalação da feito e aos Vereadores do Munlcí_

prefeitura 'Munlcipal de São pio de Tijucas.
João Batista. S. S-, em 9 de abril de 1959

comemoração do

Pçefeitura Munlci_·

apresentará, à Fa-

senta) diàs da

c:::ltenái'io, a
Walter Vicente GomesArt. 1.° - Fica o poder .Execu

tlvo autorizado a abrir, por conta

,.do· excesso de arrecadação do cor.,

rente" exercício, o c;éditõ especial

. .

Queremos. no entretanto, deixar

para a ocasígo- em que o projeto
- Deputado
* ,* pai ,de Tijucas

de Inclusão ímedíata plano R.odO-
zenda Estadual à prestação de vlér à plenário para. dízermos do

PROJETO DE LEI N.o

Concede auxílio ao Múnlciplo
contas relatavas ao emprego do mérito da proposição e do desen ,

de Tljucas para a comemora-
i tkuxillo concedido por esta Lei. vol.flmento em todos os setores de

,. Art. 4.° ...:... Esta lei entrar em atividades. da terra e da gente ti_ção do seu centenário. I

Art. 1.0 _ Fica Q poç!er Exe. vigôr na data de sue publicação, juquense.

cutlvo autorizado a conceder ,um I revogadas as disposições em con-t' Sala das Sessões,

auxilio à prefeitura Municipal de
.

trário. .

abril de 1959.

S. S., em 9 de abril de1959.

viário Estadual estrada. Lontras_

em 9 de

presidente
A�·t. 2.° - Esta lei entrará em,

vigôr na data de sua publicação,

Tijucas, no montante de quínnen..

tos mil cruzeiros (Cr$ 500.000.00)
para atexIcJer às despesas com fi

I orgarnzação e realização =. fe,s_
tejos comemorativos do 1.° cente ,

.

nárlo de .instalação do município.

,JUSTIFICAÇÃO
O Município de Ti-jucas, criado

pela, Lei. provincial n. 464 de 4 de

I abril de 1659, 'sóme�'te e� 13 de

I junho de 1960 foi instalado.

'Valter Vicente Gómes
- Deputado.

* * * revogadas as díspostçges em·

trário.

'S. S., de abril de 19-59
Walter Vicente Gomes

- Deputado

JUST\F.ICAÇÃO

eon
,

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

"CAFÊZITC

PROJETO DE LEI N.o

Autoriza o· poder .Executivo .ti

fazer doação de áreas de ter

ras ao Município de Tijuêas.
Art. 1.0 _ Fica o poder Execu-'

parágrafo_único - A impor-

tâncla referida nêste artigo será

São João Batist_a, municípiO re

centemente criado; revela...se pros_

pero, deixando desde já antever o

no perimetro urbano e não ocupa_
das para qualquer serviço de utlll_

dade pública.

pelo mesmo seráprogresso que

atingido.
'Advirão' dai incalculáveis bene_

Art. 2.° _. Esta lei entrará:em

1fíOi05'
q.e tOdJt o�dem, para o pro_

,VlgQl"na' data de sia' p\!lblicação,' -gresso do ÉBtadQ.,._
..

;.. '

reVagada�"�s "�iS;��iQ�eS- �e;t· é6Ü'���, :'lf á adn;.l�����i!�?IP$t;'·_O'"
trárlo.

...
fóco gerador" do progréSsÕ d()s.mu_

S. S., 9 de abril de 1959 nlcíplos: --

> '.

Montada d.eUtro 'dos' moldes téç:,

'.-1

Gomes
"

Walter Vicente

Deputado

JUSTIFICAÇÃO

ínunlcl!..hl·
Só atingirá' o i'pdlce Qesejndo se

adequad.amente... i';ispala,da. É ess?

instalação"' qli,e ,:,pleiteamos para o

Múnlcípin de SãO João Batista.

No momel'loto J'>0rém' não pode o

município . d�, SãO: J.ojio Batista
arcar e.om' ':0..5_ despesas totais' da

. construção 'de (\Im ·edlfícl.o destina_

do à -1nstaJ.açãó", _ da :['refeltura.
Possue o ,M�l,ll�ípio terreno pró

prio ,e adequa�o.�poréIri, não" clIll_,
p(j'e to�o o recl1F;SO' n,ecess�Tlo.
Essas as. razije'S da apres.entação

do proJeto de le!

O MunicípiO de Tijuca§, carento

•

_-,-.,:,

no perimetlt: jC<':de áreas de terras .�
I.

urbano da cidade, para a constru-

PROGRAMA- SOCIALção de estabelecimentos escolares.

mel'c,dos, logradouros Públlccm,

etc., têm extrema necessidade dEIS-.
"1

I <',; 19-.4-:59 - DOMINGO ,

ENCO�Tll(r DQS . BROTINHOS t'

Iníci"o as 19 hoÍ'.as.
.

sas áreas.

O Estado possue na zona com_

preendida pela perlmetro urbano

.-

várias áreas de. terras, atualmeJ1te

desocupadas e ignora_se se dest�_
25-4--5!) SABADO .

Sairée. Urriversitária oferedda aos calouros
das diversas FacvJdades. Mediante a apresentação -,,_fi '

..

da carteira Ido Diretório, Os universitários terão en
trada franca. Início às 22 horas.'

,Essas as razões que nos levam

a apresentar o presente projeto de S. S., 9 de ab�il de 1959
i

*. .\ *,
Senhor 'Présidente

Com: fundamento. no Regimen�
.

to Interno, reqti:eiro, após ouvido

\.lei. *

Uma vez aprovado este p"ojeto,

serviços de o Plenário, que se ''Conslgne na

ata do� nossos tr;b'�lhos um..· voa,
.

de regosi;o, p�Ia- passagem no dia

4 p. passado do Centenário da

criação do !vItmlclpio de TiJucaE.

urbana de merecidos

que carecem.

,
Essas as razões da apresentação

do presente projeto de lei.

S. S., 9 de abril de 1959

'. ,

Requeiro, C'utrossim,** que como'

PROJETO DE LEI N.o

Abr� crédito especial para au_

x1l1ar a construção do -edifí-

reconheclml)nto ela op'erosldãde dos

t1Juquenses, 'da homenagem seja
dado conhecimép:to ao Senhor pre

ExiJA p�ara ,o seu carro
I"

A ANGLOAMERICA, na labricaçãp de suas engre
nagens, .obedece rigerosamente às especificações dos
labricantés de cada tipe de veícuro, peis conta com

matérias primas se!ecienadas, maquinCl(ia de precisão
ultra moderna, mão oe ob:a altameote aspecializada
e laboratório próprio, para' inspeção 8- te$tes. Por

isso, 0.0 repor planetárias, satélit�s <PI/ outras engre

nagens em seu carro ou caminhõQ, exi
ia o melhor exija engrenagens f:,A I

Caixa Postal, 6::117 - sao Paulo

EXPERiêNCIA GARANTE A PREFERÊNCIA"

-
��,-......�� ..

� ANGLO.-\lUi BICA S.A."

À Vc:.NDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o

CelebraoContinenteodiaPa;n�americano
G R A N D E S COMEMORAÇõES

I
REALIZAÇõES PRA'TIéAS laperlelçoamentoASSINALARÃO A DATA, NAS Entretanto, a ação da OEA não do Continente.

VINTE E UMA REPÚBL�CA"S - se Umlt� ao ter�eno jU,ridICO_PO-! No Rio de Janeiro têm séde a

O QUE VEM SENDO A OBRA lítico Erp.penha-se ela, também, Comissão Jurjdlca Interamerioa:ila,
DA ,oRGANIZAÇÃO DOS ESTA_ na melhoria das. condições de vi, presidida pele:» ex.chanceler '

Raul
DOS AMERICANOS, da e no aperfeiçoamento cultural Fernandes, e o Escrlt6rlo ReglG-

NaS-vmte e uma Repúbllcas- do dos povos di> Continente, através
Continente, será celebrado hoje o de numerosas Iniciativas nos cam.,
Dia pan_Amerlcano" Instltul"o há pos da agrlcultur'a, saúde pública,'

. vinte e alto anos para come.morar bem-est!lr social, educação, Inter..
a criação, em 1890, da União In- câmbio e coperaçgo técnica A ação
ternaclonal .das Repúbllcas Ame- coletiva dos países da .t\mérU:a,
ríeanas, precursora da .OEA. Tra_ nêsses setores, tende, agora; a In-.

ta_se, pois, de uma data ld� s�n-:- tenslficar o seu ritmo, graças à
tido slmb6llco, destinada à' exal_ Oper�ção Pan-Amerlcana, Iança;
tação dos íd.eals de solldarledade e da pelo govêrno brl}silelro no ano
entendimento entre os países do passado.

'

Novo Mundo.
, A OEA NO BRASIL

O SISTEMA DA OEA A GEA mantém no Brasil, em

nos vário,! países nal da União .pan.Amerlcana, di_
rtgído pelo sr: Germano Jardim.
Dois dos mais Importantes Depar
tamentos da OEA ,- o de ·Coope.,.
ração Técnica e "o de Estatística,
em W�shlnEton - têm como c!t_

retores técnicos brasneíroa, _ srs.
João Gonçalves de Souza e' Tulo
Hostíllo Montenegro.

./
AS COMEMORAÇõES DE HOJE
por Iniciativa dos poderes públl_

v Europa· ·lIustre· Catarinense
Napoteão de Oliv-ei'ra representará o Bra'sil em Genebra \ ��u ?r��ire��!: �a��r:�l�!�

,- I r" '

ceptividade e .o applo maisViaja para a Europa, com I ferência, a se reunir na sede nal do Tfàbalho, em oene- gurança, à remuneração � «iecitlido,. ,-,
,

destino à Genebra, na pró- da Organização Internaéio- bra. outros aspeotos das l'egr,as I "AO concluir sua 'missão .emxima .quarta-reíra o dr. 'Na- Convocada, períõdíceraea- l'eguladovas'da atí1\liElaEle mi-, Geneb1!a, 'dlr-ig4r-se-á o .dr.poleão de. Oliveira; advogado te, a classe dos. indusbriaij; e neira.
, &4 11 Napoleão de Oliveira, eomí-'em Criciúma, e suplente de dos trabelhadores do carvão, ,

.
-e cíado pelo Sindicata Naclo-deputado estadual-da banca- o dr. Napoleão de Oli(eira A víagem do delegado ea- nal- da Indús.tria do Carvão,da do Partido Social Demo- participará êste ano, como tarínense premia um . dos aos Estados Unidos da Améri-crátíco. delegado da, região catarin�Jl-' mais e�plêndidos. valores da ca com o fim de observar asO ilustre conterrâneo, velho I se, no conclave que se reál1- nova geração, e"o ilustre dele- cohdiçÕes gerais' da indústrialutador pelos assuntos da ba-- zará sob os auspicios do mais gado, conhecedor proflU'ldo carbonífera do gr.aade paiscia carbonífera eatarínense, alto órgão que tratá dos. pro- do problema cal!bonf.fero, es- do norte.foi designado pelo govêmo bíemas das relações entre o tá apto a contribu�. valiosa- "O ESTADO" 'congratula-do ..Brasil para representar capital e o trabalho. mente para a críação de um se com os mineradores e comêste país em Importante eon- O objetivo específico do instrumento que atenda aos os mineiros catarinenses e-....;;----------�-----------�

conclave, é a discussão de .interêsses mais amplos da deseja ao dr. Nap_oleão de
normas legais que deverão coletividade mineira. Oliveira uma boa viagem e
ser aditadas as legislações A escôlha do dr. Napoleão um sucesso seguro nó'S tra
_dos paises membros da Orga- de Oliveira, mediante gestões "balhos que vai empreender.nízação Internacional do da Federação das Indústrias
Trabalho,

-

com respeito à se- f de ,Santa Catarina,... encon-

Deputados Jo�éInaugura-se-em julho a feira e elpo- Jolili e Osmar
sição Internacional de Comércio de Cunha

Chicago
A Feira e Exposição Internacío , Onze- milhões' de passageiros pas

nal de Comércio de Chicago a se sam pelo seu aeroporto e o novo

realizar entre 2 e' 18 de Julho do campo para aviões a jato esten
,

corrente ano, celebrará dois acon , de_se por onze milhas quadradas.
(Cont. da 1.a pág.) deve esquecer que tem

jUS-, ícíní t·
.. .teclmentos de grandelmportância' At.ravés da.

canal do São Louren--
i i ta fama a marmelada de nhcIPlosl ca lat;menses e gaut- 'paTa o comércio mundial, a aber_ ço, do sistema dos Grandes Lagos,nas São Joaquim e mun c -

, C os pana mos que se s -
,

tipio vizinhos de clima seme- Luziânia, em Goiás, nas tua a melhor -edolo ia bra- I tura do canal do rio São Lo�ren_ Chicago está ligada ao Atlân co

lhantes, como Lages, Bom proximidades dQ paralelo de !
_ sil&ira para

. frutei�as' de 'ço. que ligará di:etamente ChlcR- e ao. sistema fluvial do MI�slsslpl,
Retiro, Ituporp.nga, Rio dI) 16 '·'graus. A produção de 'clima temperado e frio. I go ao oceano_ Atlantico e a lnau- permitindo o trânsito de mercado_

Sul e Curitibanos, pode- IÍlarmefos é vultosa. A mar- guração da linha comercial de rias pelo centro dos Estados Uni.
riam fornecer, ao Brasil, tô. melada é a melhor do Bra-' Ora,. �ão Joaquim, que, avl�es I\. ja� que permitirá a 11- ���..._,.-das as frutas de clima tem- si!. -Ainda mais ao norte, tanto faz pelo Brasil, pode gaçao de, Chicago ao mundo In_, . _

_,perado que importa. Poder'- sob 'O paralelo de 14' graus; é quer fazer _ muitíssimo teiro, em menos de vinte horas.
.

A FJ!lra e
�

Exposlçao permitira
se-ia incluir neste grupo há Veadeiros, com suas gea· lp-ais. 'Já conseguiu, 'sabe I a';ls ,participantes contactos ülretos
de municípios cata,rinenses, das,' anuais, seus triga13 Deus com .qúe dificuldade ChIC.ago, que posspe mais de

sel$l
com- mais

d.e 150.000 cqmerclantes
Com brll�antlsmo e piedade os magníficos municípios gaú.. trirdicionais, seus poqlares um campo dé aviaçao . é . milhões de habitantes, é uma das e distribuidores e com cêrcá de um

mllltares sediados em Flarian6ÍlO_ ·chos dos primeirqs,' como de clima temperado. Será úma Estação Experimental' malares cldj1des' do mundo. con- milhão e 'meto de consumidores.
1Is realizarão n,o dia 7 de mala Vacaria, Lagoa Vermelha, um dos celeiros de Brasília, de Fruticultura. Visitei-a Ltando com' 14.500 Indústrias. cuja

.

S�rá localizada no falIlOSO '''Navy
às 8 horas a sua comu�hão .pas- Bom Jesus e Aparados da a duzentos e tantos quilô- . há um ano.. Estava entre- �produção é avaliada em 21 bl}hões I Pie!.'''" cobrindo 400.000 pés qUR
cal. Serra. :mstes e outros estão metros de distância. Não gue a um agrônomo de va- I

de d6lares. Seu comércio é dos
i
drados de espaço,' junto ao Lago

Exército, Marinha, Aeronáutica em excelentes condiçõe3 ficam aí as possibilidades lor e bem cuidada. Infeli.z:- ,mais. Intensos, com vendas no Il;_ta- I Michigan
e a cinco minutos

.

do
e Polícia Mliltar estarão unidos na para produzir tôdàs as fru- . brasileiras quanto a frutfl,s ,mente, a área diminuta não cada no valo� de 21 bilhões de

I
ceJltro uTbano.

Catedral Metropolitana
.

onde S. tas de clitna temperado de de climà ·temperl!odo. Cito, permitia fazer tôdas as ex- ld6lares e no varejo de oito bl_
,

Excla. D. Feliplo de Vasconcelos� que' o Brasil possa neces- ainda, Maracás e Morro do. periências que se fazem ;.lllões e melo. Seu Pôrto ê. o �_ O Coml�sarlado da l1'elra está
Arcebispo Coildjutor, celebrará a lsitar. Em co�dições_ de prQ- Chapéu nà Bahia e Ga- mister. Quer que o Serviço, gudo do mundo, com movlme':l�o ,Instalado a"Rua Braslllo_ M�Cha.Santa Missa e ,.fará o serlJlão d� duzií· frutas d�, cli!Yl� .tem-, rarihuns, em Pernambuco. Florestal do Ministério da' de 74 milhões de toneladas, an\lals. do, 60 Tel. 51.0141. em Sao paulo.
ocasião

.'

perado, ert:l quantIdades, E aqui fÍco para não alon -

Agricultura �alve os' seus
Estarão presentes

..
as 'Exmas. pràticamente ilimitadas, es- I gar a listà nem me desviar pinhais, que estão sendo CentroO d'e 'esl'udos, '.da M.alern.·da,deautoridades civis' e Q povo em ge_ tão, também, vastissimas

I
ao assunto. Não resta dúvi, arrasados' de u"a m.aneira

ral assistindo éste ato de grande áreas do Sul, do Leste e até
I' da, porém, que· é em 'São verdadeiramente rêVOltãn-

' ,
.

.

D' IRA'significado 'espiritual. do Centro-Oeste. Não se J'oaquim:-e nos vizinhos mu� te, sob os olhos complàcen- ... CARM,ELA U===�":"'_----�_:-...----------�---:------ tes e até cúmplices do lns- _

ifituto Nacional do Pinho. Há dias, foi or�anlzado, nà, Ma-
'. _

'.

, tel'nldade C!lrmela Dutra, um Cen_.l\mda ,nao cons�guiu gran- tro de Estudos, com o Objetivo de
de coisa

.... DeseJa um 'J?ar-. �Pllcar e desenvolver a pesqulsll

qAue .NatCllo��l. dFOi penadO. hospitalar e atullllzar os métodosS lns a açoes o arque,
I de enfermagem de açôrdo com [JIJ.

um dos mais belos do ,Brfl,- I I d Medicina. Este êen:Si! e do mundo se arrastam I
pesqu sas a... "

•

om uma lentidão deses- i tro congrega naO So medicas, co-
C

d PI it i há' a' I mo ainda enfermeiras obstétricas,
pera ora. e e a v -

.

,

rios anos, ,uma estrada pa-
enfermeiras diplomadas bem como

i _.,.

viqlentada para Lages. E' I
todo o pe!lsoal ligado a enferma.

,

indispensável ao escoamen- gemo ,

to de seus produtos. A es
trada existe. Percorri-a. Nem Tnlclando suas

_

atividades �ste..
mesmo ponte tem no Rio Centro t�ve ocaslao de

.

reallzar

Lav.atudo. A fruta precisa, duas sessoes, nas quais falam apor

de uma boa estrada. Só dados, pelo Dr. Blase Paraco, ope_

assim· as nútçãs e as outras rosa Diretor daquele. estabelecl

frutas de São Joaquim po- menta, temas subordinados aos ti_

derão chegar ao Rio. Ago- Lulas INFECçõES üBS'l:ÉTRICAS

r,a, O pOVO de São Joaquim E SUA PREVENÇAO e ainda

fêz um apêlo ao sr. presi- ÉTICA HOS·PITALAR.

dente Kubitschek e ao Ma- .

rechal Lott ministro da Realizando um Curso de aper_

Guerra. Há um Batalhão' felçoamento sôbre PUERICULTU.

Rodoviário sediado em La- ! RA SOCIAL.. encontra_se atual

ges. A estrada tem .apenas ,',mente em paris. d Dr. Miguel Ca_
65 quilômetros. As solicita- I valcalltl, conceituado pediatra da

ções do povo de São Joa- Maternidade Carmela _nu�ra e que,

quim, junto as de quem co- ! ao seu regresso, ditara vaTlas con

. nhece e admira o munlci- ! ferênclas sôbre êsse palpitante as.

pio. sunto.
--

'

-'.

fATsE1imi1IGiiiiir .,
I (,0 N V I TE I
�

.

O Deputado Braz Joaqui� Alves, Presidente da ,t Afsembléia Legislativa, convida as exmas. autorida
• aes, os partidos políticos, as entidades representativas CI't de classes, à imprensa, o, rádio, os sindiéatos, os tra-
b'.!hadores 'e o povo em geral para assistirem, dia -15

,vi do corrente, às 14 horas, a instalação solene dos tra-
,

r balhos legislativos, quando S. Exa., o Senhor Gover- i
I n:\dor do Estad.O apresentará sua Mensagem.

.
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mundial, e somente o comunismo mundial ameaça_nos do leste, o tráfego pode ser feito também mas em condi_ - 'aviões aliados, e, se um destes' cbegar a s�r derrubado,

Mas 'o probÍema. não se 'circunscreve apenas a Berlim .

. hole em dia com a possibilidad� de uma guerra mundial" ções' menos favoráveis, através do Canal Mi.ttelland, ou por não terão mais procedência alj Já· tão redUZidas esperan_ Mnda ha pouco, o presidente Chiang Kaichek afirmava
- afirmou no senado norte_americano o democrata Tho. úma estrada de 'fevro que,j_em tôda a sua extensão, tem ças de paz.

, que,�para a defesa,. da paz_ do 'mundo, Formosa era tão 8!i!mas John, DOdd, no lúcido dlscursq que pronunciou há nada menos de 49 pontes, ,tôJlas elas vulneráveis São ês- Dada a situação, e:-levando_se �m conta qu.e pro�ural' vital.como Berlim. 'E o secretário.. do. Exército.- americayo, II!;
pouco, analisando a sit�ação ie Berlim em vista do ulti- , ses os camínhos. que levam .a Berlim; e que podem agora romper � bloqu�io por �erra, por. me�o �e ,c�mbolos.bhnda. ,Sr. Wilber M. Brucker, confirmava essa asser�iya, ,�eclaran_matum do Kremlin no sentido de que os aliados devem re_ vir a ser fechados, desde que se, cumpra a ameaça comu_ dos, serIa um lmp,erdoavel fiasco dlPloma�lco, que fazer

do, que as possibilidades' de que novas perturbações se pro_til'ai' se J!e lá até 110 ntais tardar, o dia. 27 de Jl1aio. rusta.
'

,�"
'

' para evitar que Berlim seja mesmo o estopim de uma, nova
duzani na egião de Formosa, no mesmo momento cm que

-,

. .

., �

,
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'Caso �eja isso cons'IDIlQIo, ver_se-ão os aliadOs pbri- gueNa? Infelizmente, para ° mundo inteiro, a resposta
a situação de Be�1im atingi" o seu ponto culminante! "ln_As tr.'}pas ameri.callas que ocupam Berllm somam mrus'

_ gados' 0.., repetir,. para qq.' ..lr"n l{aja co.laps.o no abasteci- aindl1l não 'f"i encontraday "Continua _ disse ai.!ld;J. o se-DU menes 4.000 hom.cns, sen.dG de 11.0.00 soldados ,a guar_.�..,.. " �

nador Dodd _:_ havendo esperanças de qUe os russos mu- quieta_nos considerà'l'elmente".t t 1 d Re ch composta tam , ..mentô' de Berli�, "0 '''')s6.1'''' de 1948_49" qua.ndo êsse abas_
t _ d

!lição· aliada �a an .Iga. ,ca.PI a, o 1. '
...

•

-
- ".- �

t dem dU opinia-O. Essa é a primeira razão para que conte Este o retrato ligeiro dai crise. E retra o que nao po e'.- b t- o pa a envIar lhesl suprlmen tecilnento era feit....-;Ilor um,cortedo,r aereo. 'pelo qual ra.
•

'd 1 de
!;'}lU ne frall""ses e. 1'1 antC S. r

.
-, '

-

, � '.
nuemos as negociapo-es". Mas os russos,. parece, não que_ ter nenhum de seus traços suavIza os pe a esperançavi b d tr- de ca- fegavam os então 'possantes- 'Douglas C-4)4. Qes,ta Vêri, po. "

t
tos, os Lstado!i Umdos en am com OlOS e es a z

.

.

rem da"" o b-rapo a torcer. pel. contra'rio, continuam a fa_ que "os russos não estejam querendo a guerra". A es a•

perco em rrém. usarã.o O' C_lU, três Vêz.,es .inais pOJl�!e, com capá- "" ..
_. b

mh,hões que, duas ou três 'iI'ezes por semana,
•
rr

.

�,'. ' .
.._ -

"er ameaças a's ve�ze� veladas, c.omo esta, contida no livro altura, os russos parecem desejá-la mais que tudo, em 0_t d
.

Helmstedt cidade para 28 toneladàs. de ,c,arga cÓ,m o que, pelo menos � , �

id d
os 180 quilômetros !la es ra a que com�ça em

•. '-'.'
de ouro de Berlim Oriental e escrita pelo Sr. Nikita Khrus_ ra sabendo do perigo, que representa para a Human a eAI h O de tal AI m des.r do ponto de vista técnico, não será. di'ficil conse.J;var em

. ... B
junto da fronteira COlll a eman a ':.1 n

.. e
'. chev quando de sua. recente visita à zona oriental da ci_ inteira� Eles sabem que são poucos os canlln'"os para er_

S'I estrada que também dá passagem aos combOiOS france_ ní_vel de utilização os estoques 'de suprimentos da cidade., -

_ • .

1 lim, sabem. que todos êles pode. conduzi� à guer1;8. Dese_
' ,

1a�,,J),�s,�41.�O:� '��es��e le�am O roblema·é que o alemães.do oriente, ����:p::�õ:: ::!�:o ':�:::eC�::=Cid"���a:::_::;::I�:,,:�m�/:�r��.i:�:�:r����a�do�a�i "'j�������������(De "ALTEROSA").utos, da, Ale_ma;llh\!::-;" ,e •. ,.
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Embor_p. êsses Ideais se viessem

afirmando' desde o Congresso- de

Bolivar, reallzado no panamá,
em 1826, foi � partir da assínatu.,

ra da Carta da Organização dos'

Estados Amerlcanos, em 1948. que
se consolidou, definitivamente, o

sistema interamerlcano. de segu

rança 'e- I{efella.
A OEA congrega as .vtnse e uma

Repúbll.!:BS americanas, p�ra o fim

de manterem, em comum, a paz,
a liberdade, a segurança e o bem

estar dos 'povos das Américas. Ca_
be-Ihe preventr as poseíveís eau;

:-eas de dificuldades e assegurar a

solUÇão .pacíflca das controvérsias

que surjam entre seus membros;
organizar a ação .soÍldárla dêstes,
'em caso de agress!o} procurar dar

solução aos problel!)as polítléos,
jurídicos e econômicos que sur_

girem entre os Estados_membros;
e promover, por melo da ação
conjunta. o desenvolvimento ec�

namrco, ,social e cultural do He
misfério.

'

Graçlj.S à apllcação dêsses prín;
cípios, por parte da OEA, tíve;
ram sotuçgo, no últfmo decênio,
vários conf.lltos e divergências que.

não fôsse isso,' poderiam ter crta-'

do um estado. de guerra entre pai.

cooperação com o nosso govgrno,
o Centro Interamerlcano de Comoa
te à Febre Aftosa e '0 ·Centro In_
teramerfcano de Trelnap:lento pa
l"a' a execução de um Projeto Pi_
'lôto de Eletrificação Rural em

Itacurubs" Pernambuco. Numero
sas bôlsas têm sido concedidas

pela. OEA a estudant� e especía,
listas brasileiros, para estudo e

Florianópolis, Têrça Feira, 14 de Abril de 1959

Dr. Napoleão de Oliveir.a, de
legado do Brasil à Conferên
cia Internacional do Carvão.

Páscoa. dos �Iila,
res de FpoUs.

Todos os diâs
.'
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• Serviço de Classe ID.temacional
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Partidas diárias de
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Florianópolis• Viagens �ais rápidas
• Desconto de 20'1, naa passagens

de ida e volta

, informações e, reservas

R, Felipe Schmidt, 24; fone� 37 -00 e _21- 11-
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cos, Instltuiç§es cureuraís.;

e,stabe_/
r.��no...:. TU�O faz, prever, POf..t�n_lec.lmentos de ensino e outras- en, eo, que as comemorações dêste ano

tídades, várias cerimônias serão venham a ter um brilho ex'cep
reall2\alias em todo o Brasil;' co.-' cional, c,o'mo reafirmação do 'espí_
mo nos demais países do CÓD.tlnen_1 rito de �oÚdarledade e estima que
te, para--testejar o Dia Pan-Ame. une os POV_9S das Américas. ,

Tendo part�pado. juntalllente
com os srs. Senadores Francisco
Benjamin Gallottl, lrlneu . Bor
nhausen e Saulo Ramos e dos de.,

putados Federais Joaquim Ramos,
Lenolr Vargas Ferreira e Konder
Reis, 'das solenidades da Inaugu_
ração de dlvel'sas obras assisten_

ciais e educacionais, em'Crlcluma
e Urussanga. perma�eceram. no Es
tado os srs. deputados José Joflll
e ,Osmar Cunha, aquele do P.S.D.
da paraíba é êste do P.S.D. ca.
tarlnense.

Oiltelll, depois de um almôço
nesta Capital. os dois represen_
tantes pessedlstas visitaram Brus
fiue e outr�s municípios, devendo
regressar hoje ao Rlo.-

·Professor'Martinho.
da Rocha'

procedente da Capital Federal,
chegou ontem, passageiro de um

"Convalr" do CONSó�CIO T'AC_
CRUZEIRO DO' SUL, em nossa,
Capital, o Dr, 'Martli'lho dá RQ
cha. Médico pedll\:tm,_ vindo 'à..
Fíorlllnõpolls a, convite da NES
TLE', 'parEi proferir Couferêp.cla
i,sôbre Importantes assuntos.

Em Criciuma e Urussanga foram inauguradas
! importantes obI.:as no setor ássistencial e educac�o-
nal.

,

Obras dignas de serem �ostradas ao Brasil in,
teiro.

'

.'

'Sôbre elas'muito teremos a noticiar. O nosso en

viado especial, por motivos alheios à sua vontade,
atrasou-a reportagem. Ou deu essa desculpa para,
fazê-la mais completa.

X x

_x
.

Em todo o' caso pod'emos adiantar, em absoluta

primeira mão, que o inlustríssimo Senador -Bornhau'
sen voltou tiririca do Sul, pela a,!sêncla to�al do go-

, vêrno do Estadó e de Dona Udenilda nas referidas
obras 'assistenciais.

,
S. S. partiCipou' da, iriaug�raçãQ, por c�\lsa dis

so, na incômoda "situação de '�arancho - como di

zem na Serra; quase de penetra - como _falam na

gíria; e u� tanto a quo - é6mo citam: os clássicos.
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