
o nome'
D', na: sua con,en�ão -d.e domll1go� (ónSagr()8�

__ :u

d�- ( E L S O R A M O S, fazendo·9' s�u
candidato ao govêrno do

.

Estado
Discursando, no encerramento do 'memorável conélaYe� assim finalizou sua plafaforma:

,

Sem particularizar,.zonas, sem distinguir-regiões, sem lentes 'de aumento e sem miopias, -- ao largo de sentimen-
tos af�tivo� e intúitos 'discriminat-órios ,...:._ o programa de govêr no que me 'p:rop�llh� realizar" se eleito, será traçado sôbre o

mapa inteiro de Santa Catarina.' ,

,

'

>

'. ,

.

r "

E o que tem'um homem em resistência, em fôrça de' vontade, em capacidade de trabalho, em espírito de justiça,
em reD'!-InC18 pessoal,.eín\decisão de acertar, em propósito de ser digno da 'confiança do povo.iserá 'transformado em arma- de �e

, fesa e em instrum�nto'de ação para umaSanta Catarina maior, mais prosperada' e mais feliz,-

Que,Deus nos inspire a todos e nos transmita as fô rças que lhe solicitamos para cumprir com o nosso destino,
,

-

"

.

'

agência f Também as novas proresaõraa
fariam estágio. Atender_se_l� M

sim- o l1iterior.·E Pôrto União, Bc

protegida do Govêmo Estaduil.!,
experimentou de imediato os be�

(Continua na última Página)

'A medida. trarl� economia aos co_
-,

fres públlcos.

R. Felipe Schmldt. 24
. Fones 2t-1J e 37-00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



H, Para almoçar._ e jantar bem, �d.epois de su.a U
a casa, QUERENCIA PALACE HOTEL li
SSSSSSSSSSS$SSSiSSSSSSiSS'SSS'SSSSSSSS'SSSS

- srt� •.Yala 'Odila, dileta ,.
- sr;

filha do. ,si. si:Ciney Noeettí, I
LhH'

já f.alecido e .de -sua exmac ] -- sr, Mário Pé��z-<
eS!lôsa d� A.,.:laid.e Nocretti•.. I . c

t
- snv'M:arja Tereza Be.....

•

NASCIMENTP r 'i
roda Machado. . I Está de parabeu"t o' "Cai!�I'
- jo\te;m", :M�riory"Veiga ... 'I Pedro e Remi lfâ B'oscI},']le-"
.- sr. Jose L. Mafra • 10 'H scímento occr-rido ' na-

- .sr...RõifervaI Silva l.Maternidade .'Dr. Carlos Car-
- s�a, Maria. de' Lourêes 1':loS Corrêa, do seu robusto.

Luz Madejrqs Beek Garoto, que tomou o

I
a.r': Heit�r"'B.itt�nc0uit de, HENRIQUE

'

81'. 1d:an0et Ramos de

TERRENfl,tfO' (EITR�,DA'r�IDADE ,.

,

.

'\ J .

t
.

Esquina: com...a Pr8,ça Getúlio' J{úrgaS'; VENllE-SE,
com· casa p'erleHII.mente adptâvel i a uma ótima reforma
para residência, construção de ,prédio -de aputamEmto'
ou casa comerciv,;'. T,ratar no E3critório de Advoeacia e

Pl'oeu;:acori�•.Dv,g '8 'ás 12 e das 13,30 às 18 ho-r�ll. Rui
'frajsllQ, 29,"",,:, ,2,0 :a!ldllr� - sala �. _

�

-..:............."'..-_-.;..:Àv........:..�•.._..:,;�•..-;.·.�............_.-+---Jy..;:.-..
.�COf�t()NT-R1tIA fAZENnA, -P�flltiA IÓec����rde_!�pôstà'd��endá o

�dmmlstf8ÇaO',�, de": 'PredtBs�'
IEscRIT�alo,tDE Á''D",oeACIA E\ PROCU'RA'OORtA

Rua Trajano. -29 - 2.<> anàar J_ sala '} ,

.

' Telefone: 365$ ,'J,
_ ...

-: -,." �"I;II"'W""
••

'IIiJIIli:����.�............- -_- -�

OSVALDO MELO

CAN'DIDATO A VISTA - Nesta coluna" tenho por várias vezes

,
. .

.

.

afirmado nãa éntram ·assuntos políticos nem rel1gioso�, isto.... psra' que

possam� ,manter completa independênCia no trato com as coisas da
Cap1tiàl.'·ho que '!irmge a todos oS problemas aqui focal1zados.,

'

Rel.lgião· e p'olitlca �ão se misturam.

Cada. cidadão é .l1vre em seguir- o ·rumo que a sua consciência lho

indicll>v'." "

Si. aqui coub�ssem registros e comentários -sôbl'e uma e outra. coi_

sa, ,teria 'Que puxar a bras� parl\. minh'a sardinha.

Agora,.no caso em tela, apenas. quero.tratar do �omeIitoso assun

to, de maneira -a dei�r·a sardinhil! de lado
_ ..

Quero projetar·o CIIIIO no seu verdadeiro aspecto moral e demo

crático.

posso fazê,;)o'. objetivando a maneira pela quaI o p.S.EJ. colocou

a questão.

Do ponto. de vista democrático,. certamente.

A convenção que homologou o nome de ,Celso Ramos" teve a

presénça de reprliEen!a;ntes que mllltam ardorosamente em todos os

demais ,partidos:

Os .oradores, mantendo ·uma -·Unha Impecável de boa ,educação

politica, deram dessa 'virtude muito r�ra nas agió�erações p,attidá_
rias, uma legítima prova,

Nem uma palavra, nem 'uma frase que pudésSe ·mes,D!,o de l,:"e;'
atingir os adversarios. -

"
,

O canditlato' eleito, não se exa.ltou..
Ape�ti.s, 'CcOmoveu..se e a sua voz era viil1veimenté e,mO!lI�nada cQ_

mo a conter 8CQUÇOS 'que vinham de u� coraÇão' vivendo_de saudades

quando lemb�ou�o nome de Nerêur cUja m'6móri�'·ConsegUlu·9 iIi.lIagFe;
de sér. reSl1ét'lfátta: 'até' mesmo pelos seus -mái.s'· teI'l'enhos adversãrlos
polltiuas. "

Leu a plataforma de um \candidatoJqué ·sabe e entende dos

pr!ncipi1ls ·problemas· que sel'ão ·eqj.lsclonados'por tiu'elIl 'deseja gover�,
na!' com {I 'povo e .peJa ''pQvó\ í-ãe acôrdo"com as 'suas 'necesSId:lde3 e, no
f,mblente··em qüe vive e prabalha.

( ,

A npu1.eros'.\ l:\S�is·tgn.cl'a que ouviu os' discursos e a fala rQO pan.-

d'd�tÇ],!<ól,·portl'Jn igualm.entet com verdadel>r.O· éspirito 'demdcrát�éo,

$üüÍ.)lf :-lffDljtllUll'. se!1i. �ieÜr:l.02, -L'las. com �nit;.a. '# vlbra9tlo e eilt�l-
slu.�·m·J·: \

.....t; .,)... �

(' O,�lO r�gI5ti'Ó e�'pe3ial do. acontecimento,,�ue
.

mavimento'u:a ci_
(lacle nu;� dOll,ll'lil{(o"d!e' sol ·e1de"�rltnd�. iliov�rttd Pbjí�Có --e' SÓCIa.l, '

.
'.' �

. "

.

,

" '..... ,
. .;'

a"",lCuanlOs a p"ova. dig;na· de se:c':"imitatla'pll;os·aÉim'ârs P.ll!'t41'QS 'mm_
,

.t . ',"
" ,l

� ,,'\. • �
.

. democracla", fiue -reinou, dh1glu .Q

FLORIANóPOLIS. TERÇA FEIRA, 2g: DE MAIO DE 1.959.

Oconn:ClmenlOS
Leda:· Regina recepoíonou, na resl(lência de

seus pais sr, e sra, D�ucher, à rua Santos Sa_

i'ai�, 377, o "Society" juvenil para festejar o

.seu 15.0 amversnrío.
-- *

Fil1a!mente amanhã nós salões do Clube Do

ze de Agosto pedrinho e seu conjunto.
-- * * * --

A manequím Vera Barreto Leite (a número

'um do �rasll) foi a paris, onde desfilará para

madamé Cl,aneL

Bangú", Eliana Lins e E:mestina Bruggntann ex l_ * * *

"Miss Bangú". Está d:>l parabéns o casal sr. '! sra. Dr. Mü-

�ouzaJ{)���\ �na�ela. 'Ven- P E R'S I A NAS- O Deputado e s::. ;el'��ndo' Viegas receba, :�en��llha pelo' nascimento de sua filhinha

twr,,- -, ',;'_ ';. � , �.

.

C-ONSULTE OcO! ""OS.S<;>8 ram em sua residência para um almoço íntimo '* * * -_.

-, a-r.� :Mítdnio ROtlil'·íglfes � n '"

.-êste colunista. 'AgradeçO à srta. Fernanda, pela gentileza
- h. Jdlio'· JoS.e FloI'iàno PREÇOS

*.
•

'

". , -
. * * da músic� oferecida a êsta colunista. domingo"lo' z;t" "'lo'" "t -Rua JeÍ'ônlmo-;�oelh;õ... l' _'·a.,o, �\'

- sr.�a. '-1 a iVlorl z
CiFCu:lou em u';ssa,-cida,ie no último domín-, último através da Rádio AnUa Gavibalcll.",

Sr!:NÍlÍtln y-;z-· andai' _c sitias 14 e 15 - Fone' 8167

�
..;:;" ;:SÉ_ C MILtÜÉ� . i

.: ':'.:: ::�::,=:" *dI:�'
,erscnatí ,

••"J�,:::,,���:7::'·:::J�7=-.
. '::-�

,\_/ ,ítifotlllÇõ'es'i t'ttei$f:" ,,,I, "'__-."'iH!IiII'�iJ"i.� .......,...,.......""'-- -----.........,.............,..,__-A-..._.._;..N"_�·

6s !lrd�lios :(1a;;:�!dos em 1.940, 'Gu em(à,rlos"II11terloros'a;inda: eÚt � ". .u.':"'__IJ.�....l1l:.t.' '-';,", ':11,,1.',8";,,·_111._'.�.', ',':,'�I·,·�,;G'B·,1_..
, -·,···1,'.�D.'

..i-,�,:,.,.7FA'·1,,. '. ,b'-,�:�.'··IFI:,�,�.,!·�I"'··'r,:·:r;""débft�i�rii�e.·àê:';199 "]';Ililtar; Já )fulgadOS aptos'enr lnspJi}àtM'e 's!l11di .lLt '" • � � "" ...

:I</,. _. ',>.0, ..•..•
.

.
.

l._
.. }'" .

t:·- .J

e IsefeclAAti'itOS,., serão Incorporados 110.' Sevvlç'o 'Ativo do EXercito -ê1ltl·o· .

7 e 2()' d�i .lti��:�e ,cOrrel1.t� a11o. . _, .

.

'''7 '{c ;- \>' ; �

p��t, I��O,· t�daé 'deve�ãO· 'se ·apresentar->fiQ 14.0 B. C(', ,no 'p,-ertCldO"
aélmà;"a'i:lin':de-:';qu�"W1� fett,a a d.1atrlbulç[io'para o H.o l!.C., 16." IltJBSI'f.:jIQ,�·'I"·n 1I�'f QUo 411"'1111'1 �&lt'BtYf":. C.R-M.:��I{.ó.q\l");"i' -.' ".'1.,

.

' ,,'.'
� ��,,_� ._

•.
', "I. 'I ;' OU.!f'8IV I'

'

11 ":,.
.

..

Mtli!!�� Batalha do., Rio da p�ata,'amoitaram-se devidamente a um
.'. '·:(NIi'tk:?n>2I59 - 16'," CRM.). . 'canto' das ·ll'l'quibancadas S-"lU declinar a sua condiçiio de. bra_

, , '" i \z" "; , ,
.-, .

'

. A S6eTedaà(i'd-e A'ssj,tênci.a I .

Há dias, foi o se'nh_or AN·-. "Sagrada FamHia'" do Es- - sileiros. ''Até eerto ponto a medida deu resultllldo mas dentro

c, '.,a' "t":'I� .- 'Ô�/, N"·· -a ,�-; : >,

'

A Soci�datle de Assistêneia

,:
TONIO SCHERER, àestaca- treito, ,caminhando' dia a �m pouco i:olhares -obliquos começaram a ser endereçm!os, aos

" II ':::J'" .

-�'-< ,V:-�,-
'1 nidade "Sag..r.ada. Familia", do homem de negócios do div" graça.s ao espid:to a1- dois destemerosos patrícios; certall1ente pelo motivo.de algum

ALUGA'-SE :�ODÓ' .0, .PA'vl'MENTO-SUPERl�R,�OU EM do Estreito, �ontinúa desen"- Estt-eito que entusiasmado truístico da gente floriano- argentino,ter desconfiado que por, trás de um ,big,:)de daquêle
SAIJlS" 'IH)_' 1>'RÉO_)tl' A RUA, FELIPE, SCHMmT. 19 _volvendo 'intensa 'atividade ,com o simpáÚco' movimento politana.

.

tipo, e. por baixo de uma carcc� em perspectiva como aquela
TRATAR A ltUA; TlRADENT'ES, 12 1.0 -ANDAR.·_ .com obJ·nDvo·. - d'e· anga:riar fez. ·.doácii'o ',da_'. iÍh.''';�:rtân,ci'a só r_oderiam estar escondidos dois representantes de nossa

OU PELOS'TELEFONES: 3246/ E 3248, fund'os p��a a óbra-magniÍi- de 0;$:71000,00, :0 Hosph- ,VO I P IL".'�. pátria.
ca que' pr.e�ende, 'realizar. tal ."�àlfr�·da ,�amiJia". '-

' �
.

" E foi nesta atmosfei'a., qUê Rubem 'Bràga. tendo ,precisão
, A",. t' 'f 1-

- t", �
.

d

� m I
de a�ender um cigal'l'O, perguntou a' Sérgio- pôrt�, no mais

A companha-'eRcetada pe- \k,.�.ges o. O a� :ll()prCO O ..

la Comif:lsão'- de -Finanças

I
Sr./AI�rTONIO" SCHERER,' E.�L.'

claro, n,1) mais límpido, no mais. puro e no mai$ legítimo ·,es-

,
'

f
. ,-

b'
.- " I'

'd' ,
' pannol, qu, faria invej,._ até :'.0 p!óprio Lop& -de Vega:está encontrando grand�_' re _ o. 1 ,rec.,: l,a�,_ com, gr.�n

_
� _',.. � _

át ..,,, t d
-

... _ - "Usted tiene fuesforos?"ecptividaàe 110 sEfio do co- Sl!np
I.
la: .....,n 1;'0 a socle--· -

::���,p:�uil�!:���i: �s�:�-� I ���i'l r:g���'a���;�::ll�:!�
.

SOALHO. � �,,�,,�s�'�%P�"�R"���$���"E
..

�sl���s�s.�"���,�,,,�,,�s�"�N�%�A%�SV�%���}�'�;:5-"::E"'�;;'-p�%!:��jj��'���'A�%�%l�s==s�s�to, que vem prestig.iando a, .pre cy>mo magnIfico exemplo VI 'V'�'''II&;;'
_, .

&;;. � A:\.I
•

�eliz iniciat'iva da 'I\lllã' BO-I! d«fas'Por ao próximo. ,

};.

na.vita�
. '. .

.

,V�f:'1 assim, o !I0spitaI1.J�_"""_"""'_""_--.""_"'"'

, Não será surprgsa para os leitores

que os fins de noite são sempre melhores .'na

�oite -. Lux Uotel _ com� sempre, os sábados

1\ noite são por demais mevtmentaaos-e aníma;

dos, com Q� plantsta Luiz Fernand,;) Sabino e seu

vasto repertório, prende os habitués. daquele. agra._,
fi':Ivl'1 recinto' até às 5 da manhã ..

* * --

A instalação do "Clube da ·Lady do 'brasill',

Secção de J"lorianópolis, será no llróximo., dia 6

com untá elegante festa que reunirá o 'mundo

social, para dar apóio a tão digna entidade. O

desfire �'Simonetta" com a apresentação de au-,

_. .tênticos' madêlos europeus, além das manequíns
profissionais que virão de São Paulo, também

conta com a participação das bonitas e elegantes
.

- sitas, da nossa Socijldade, Marília peluso, "1\lIss

-- * * * --

(

I, . ',(

GQ:nhc!��
te"m�pó;�
.-I.,\. no'

o�fati(ll.

, '."

i-I_;�_------_--,�� .--w.

-\

Uma para cada
orçamento,
uma para
cada -fainflla"
212.4. 6 li
8 ·litros.

PA·NElA -DE PRESSÃO

'ctiedÍl:
���&M

Asora já não se uso o cozinhar
'demorado ..• agora V. co_nt.a com o

fonela de Pressão ROCHEDO, que
preparo em minutos o qu� as pa
;rieles ;c::6muh's �gastal11 �orbs p.ara

I
.

\

fazer, economizando gás ou ener..

gia efétÍ'Íca. V. ganha mais tempo...
para cuidar ainda mais do seu lar...
de si mesma! E ROCHEDO custa me..

nos do que V. imagina.:.
Ca2IN,HE 'FÁCIL"
COZ,INHE' SARAm.l·
CQalNHÉ BONITO!

ROCHEDO tem suas tampas em
belas e inalteróveis c�res:
azu!., Qtlro e aluminio polidol

Excluslvol ROCHEDO é a única com o novor"Pêso da Tampa'*'
Prático ,'e s.�guro, êsse dispositivo tem escapam.nto{ laterais que

. .� renov-Eim . constaA*�nte a· pFéSSÕO. ,Isso elimina .•11)5- Qfsobio5-o4U'�o
•

!fl:h'iado$ e tornà o cozinhar·'lI1ais 'rópidai " r

DUAS ESTÓRIAS
,Esta contouimc um amígu : do preside.n�e da República,

e que sucede também ser de minhas relações: J.I(. estava certo

dia Impl'egnado ·do mais adesivo mals.humnr" e� virtude de jsérios problemas."que tivera enfrentado no día antecedente,
aparando arestas- que se .apresentavam, na composição da ·lide_

rança da bancada pessedista na: Câmara Fedúal, quando entrou

"intempestivamente no gabinéte, onde se encontravam além do

'?residente e do Ministr�! da FrL"mda, a pessoa que me narrou'

o fato, um, acessôr doa Catete. balouçando na mão um telegra,

ma, exclamando:
" pre3ide�t�, .a ,"Marcha da, ·Fome" já está pronta, acabo

, de receber um telegrama de ,Minas".
Visivelmente eontcartado com a interrupção, Juscelino,

.pergunüou, sarcástico:
_ Não diga! Está pronta mesmo?

Está.!

Então assobia para nós um ]leda.ciíÍhÍl� _ .

--oOO-GOo--oOp-.-
Esta. outra:;,nfuguém ·me cóntou, 'eu mesmo lí faz· algum

tempo, nã!> consigo me lembrar aonde.
.

.
' . '.-: \

.

-... .

Em uma�partida.finai de .um Cam'peonat,Q ·su�_Americano,
qu�ndo S8' degladirevam -as representações do Bmsil e da Ar--.,

�,gentl-lf3i 'em dispuia("do t.ítulo.t a certa altura' d<JS acontecimén., �.
, ! '. '� "

.tos, como ,,a. bola; insistia· em. não penetra!' no arco nacional,
-os porteJfhoJ;, ,em insólita medida tática, pediram os reforços

.

da' polioi"ae.e. dO'· Corpo de Bompeiros: Ô resultado, iliÍo_ foi
pu�ro senão o de que. tOUil bra�neiw, jOIl'a:dor,.ou t61'ceáor, "en-
trQu Jjem", _trazendo para o país, além de' mais· .�m "ice_cam_

peonato;, estética. 'eqUimoses 1'0<' todo cor�ó.
Sucedeu que t!JS cronistas Rubem Brliga: e Sérgfu pôrto�

�stan:dtr:nó- estádio, ·'e não qu6endo participar dest:i..pequena'

.� �-:...� -----••.-
.......... ,---.-- ........-.,- •. ---- -- T"'"

Qm -Ímaeinário :veíe�lo' éspaciaI,
'

aerodinâmico. com:! ·um automóvel
modê4o esporte, ·Ál. Alpe· oferceecaos> passageiros' unm' visão perfeita do

,fir1naínznto, é 'o resuWoldo dt:! um pl'ojeto 'feito !lOS Estados Unijlos.
O siste� de l':ÔO seria aS.Sim;:; q"u�:i'dO' 'o veiculn \atingisse grande ve_

loli'idàde,. o pilôto fecharia·,o foruecimento de combu"tível para o fo

Iluete e"a nave desUsar�a até'nécessitar,. novamente de _9lergia. Dêste
modo, flavei-ia �dnolliia de combustível, O'.desllllho foi feito levando

se em conta os novos combustiveis sintéticos e I(,s metais resistentes

ao calo� que estãQ sendo pesquisadol1 nos Estados Unidos.

1If18t�llRin'��rntr.o� MtlS a
\

... �

Com a ,admissã,o dos se

nhol'e's 'Egídio Amorim, Jo
sé Rllhlànd Junior e Herval
l\le!lin, o Rotarx _Club do
Estreito elevou para 25 o

nQmero de seus associados.
Os trê::: nóvos 'coínpanhei'

ros 'foram introduzidos' no
clube átraMés indicaçõês dos
rotRl'iall0S Norivaldo ele
Freitas, AmiJn.�Sattirnino de
Brito' e Lauro i\{aia.,- l'eSpei�
tivamente.,
As indicações fOl'am-'apro�

vadas é-pelo' . Conselho Dire
tor, por ""unanhnida-de de
vótos. ,',

.

Educação
dustria1.

Ensjno ln-

Darci Xavier Fortunato
Tran,sportes

p6rtelí 'Co'letivos.
E�ídio Amorim -'-- Govêr'

no' - �erviço Florestal.
Hélio Peixoto _:_' Educa

ção --'-- Professor - Ensino
Secundário.
Herval Mellin -=- Automó-

veis - Péças e distril:)uição.
mo Campos - CaÍ:'é -

Vendas por atacado.
João Benjamin dos ,Sa11-

tos - Linhas. Aéreas
Tnmsportes.

Jo.ão Navegantes Pires -

Indústria - Café Torrefa
ção. -

Trans-

o Ro.tàry .cIub do, Estrei-:
to (um .do-s maÍs- ,nóvos do
Distritb 465)�' (conta;, a�óra:
com 0'$' 'S'éguillltes' ,só,cios :

AcY . .cabral . Teive - Rá
diodifusií,o - Estação Emis,'
sora ..,_ RáJdio.'

.Aéci'ó Cabial'> Neves
Segul'�s"- Segul'qs Aciden
tes p.essoais,
Atnil' Satul'nino de Brit"o

j

Jmfe :Matias Filho
óleos Mineràis - gazolína
- ·distribuição.
José Ruhland, Junior -

Seguros Previdência
,cial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital �e.··Praça . Aqui' se "u'so,. -.

SJKA
O Dr. Eduardo pedro Carn..e�ro dI!- 3.0) - pma outra, casa de enge-.

Cunha Luz, Juiz d8 'Di�eito da �ho támbé�' edificada no '�esmo'
terreno, c�b'erta de telhas goívas,

avaliada 'por vinte e cinco mil

cruzeiros. (Cr$ 25.000,00): 4.°) -

Acessórios pertencentes ao enge;

Comar-ca' de São José, Estado de

Santa Catarina, na forma da

Lei, etc. .\
,

Impermeabilizanles
Faz saber a todos quantos êste nho de fabricar assucar, farinha e

edital com .o prazo de vinte dias 'cachaça, um alambique de cobre,

virem, que o porteiro dos audltó_ um tacho uma moenda de manga

rios dêste Juizo ou quem suas de ferro, seis tinas para avl�har
vezes fizer, trará público pregão guarapa para cachaça, um tonel,

de, venda e arremataçgo a quem um caucho para' penerar massa,

der é maior Iânce oferecer sôbre para farinha um calxãio para de ,'

a avaltaçgo, .no dia três de junho

próximo vindouro, às déz horas,

à porta do Edifício do Forum

desta cidade" dos bens penhorados

posito de farinha, e, uma prensa

com quatro furos e seus perten,
centes, avaliados por trezentos e'

oitenta e qUatro mil cruzeíros ..
. _,

à JOSÉ JOÁO FREIBERGER e (Cr$ 384.000,00). Os imóveis se

,,� sua mulher, no executivo' que por acham devidamente registrados no

êste Juizo lhe move TEOFILO registro de Imóveis da Comarca de

SCHüTZ e sua mulher, a saber: São José, E, para que Chegue a

- 1.°) - Um terreno com' a área nc;>tícla a todos que os queiram
de duzentos e setenta e dois mil, arrematar, se passou o presente,

quínaentos je oitenta e um metros que será publicado e aríxado de

(272,681) -- quadrados, situado acôrdo com a Lei. Dado e passado

em São pedro de Alcantara, nesta nesta cidade. de São José, aos vinte

Cornm'ca, fazendo frente ao norte e' quatro dias do mês de março

no Rio Imarul; fundos ao sul com digo, Dado e passado nesta cidade

herdeiros de Bernardo Lohn; ex
,

de São José, aos dois dias do mês

tremando ao léste, com José Ma_ de maio de mil novecentos e cín.,

tias Hoffmann e, ao oéste com, ,coenta � nove, ,J):, Arnaldo Souza,

João Pertng, avaliado por cento e Escrivão a, fiz, d'!<tilograra,r � subs;

�
t:f, ej
j _' ��_..,-�"

l' condução independente ... !

': looalh I �'APEN-ASCRS ,��.". CQJlJo com estas vanta8lJll CR$ '1',490,00 _ A VISTA õu
,

IID sua Mona.rk: CR$ 623, _ MENSAIS
• Garanti0 contra qualquer REVENDEDORES

'", defeito de fabricação" II A G A Z I N E
l ,;.}\:<�'; • fDcilidade em encontrar peças
t;,

.:

�:':'j;� , originois de 'reposição, com

't.,J'1" �Ole de qualidade Monarkl
V1'i" aaJI'P$ rAIA tlQMENS�� I ClLiNÇA$

:'.t,.
".

sessenta ,e três mil, seiscentos.- e
quarenta e oito cruzeíros e .sessen

ta centavos, (Cr$ 168,648',60).2,°)
-- Uma casa de tijolos rebocada,

assoalhada e forrada,' coberta de
- ,

telhas goívas, com quatro compar.,

timentos e duas (2) 'janelas na

frente ,e uma porta, edificada no

referido terreno, avaliada por qua;

renta mil cruzeiros (Cr$ 40,000,00)

crevo.

Eduardo p. c dã Cunha I,uz

Juiz de Direitó

RÁDIO ,.GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

H{)EPCKE
Com Sika na argamassa,

o águéI nunca possa'
Rua Felipe S�hmidt �

FlOrlanóPQlIs - � .., , 'bjud<':l'Ido2S I a' conStruir
anos ô "Brasil

.

.'.
. -�.

S I'K-A 5': A:'- 'RepresEmtOtlt�s �m',
'

. ;
.

-

•

'

• todo o ';Brasil,

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

4SSSSSSSSSSSSSsSSSSSSS%SSSSSSSS}SSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSiSSS

Representantes em Florlan6polls:,

.,;."é�J9A\, ':��[ ,,'Vil t:PI};::�:'��ti\i��:���t·;:::_'��:,
Ruei 'iiôllt�J.aÍh1e, t6�réj", /pq; �ve�jdd"'Ri9. a.tCf\1�9� .: .i>,(�":.'" )

�
,

h'
..
f i'"

-

�� "

1
41 \1

" 'A ��nda ,nas' boas cá�q$"dq,r4:"iJo',' 1
<

,

f ...
,\''_'

,

COQJér&iO,�:ei . AD,acias
.

.
,

...... �
,

Onda média:
(5 KW) 142,0 kcs.
Onda curta:
(10 KW)-_5975 kcs.

'('OMISSÃO CATARINÉNSE DE FOlCLÓRE
Pede_nos o Secretário Geral da ComiSSão Catarinense de Folclore

que convidemos todos os Srs. Membros para uma reunião, que se rea ,

lizará no próximo. sábado, dia 30 do corrente, às 15 horas, na Biblio
teca da FaCUldade Ca-tarinense de Flloso.fia, à' r..�a Esteves Jún.lo'r.
n.O 189.

Assuntós; - Representação da Comissão, Catarinense ao 'Con
gresso Nacional de Folclore, que se reunirá em ; p.o,ó, Alegre, em

junho próximo,

, Tenl .para·, j)rO,��t�,,' entrega
,'APARELHOS DE -A'R C0NDlClONiÚ>o.
BAi.A�ÇAs, ";JflLIZOLA". o'

"

.

. .

. .. ..

,
.

, '.

Um sucesso, Jamais 'igualado,'o início', .. ,f

das vendas 'comemorativas' do
'

35.0 aniversário
, Pode-se dizer que a população comemoranvas do 35,0 aniversário

em peso esteve aguardando, an- dos popularlssimos e benquistos
ciosa" o lançamento das vendál Estabelecimentos A MOdelar;

v.

CIRCULAPORES DE :AR: ..
' <

• I . � '!,::,
t

....' I-I
"1,

,,'

", �\ ,

'CANETAs COMPACTOR'
-

'

r
I '/.

EXTINTORES DE JNCENDIq ..

•

FIOS ,PARA ELETRICIDADE.

FOGõES ECONOMICOS·"WÁLLlG".

FILMES RAIO. X "DUPONT".

Sempre .cercada de uma intensa

aura da simpatia popular, sempre

encontrando apôio às suas ínte,

ressantes Inícíattvas, mescladas,
sempre, de atratívos e vantagens

para a sua freguezia, mais do,'na_
tural o extraordinário íntergssa

:populll,r pelas 'vendas era ,começ.a_
das do 35,0 anos de exístgncta.

A singular 'p;'Ópaganda: a verda;
deiramente enormíssima boniríeà,

cão. atravês de presentes em mer.,

cadorías, à inteira escolha da fr�

guezia, de 35 em cada 135,00' de

compras, movimentou, pode-se. di_
zer, a opinião públicà.

�GORA. MAIS BARATO!
Até40h de a�atimento .'. '

),

2o/.'
GELADEIRAS.

MAQUINAS SOM:ADORAS. "BURROUGHS"
. ,

�lAQUINAS REGIStR'ADORAS '.1WRROUGHS"

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

, .

mais
"

e

NAS PASSAGENS
DE VOLTAItio, L .� ••• "O «�ONVAIR) .•• Cr$ 3.855,60

(DOUGLAS) .' .• Cr$ 2.613,60
São Paulo ..•. (CONVAIR) o o. Cr$ 2.613,60

Pôrto Alegre . .' (CONVAIR) o. o Cr$ 1.825,ko
(DOUGLAS) o o. Cr$ 1.242,00

Curitiba ...... (CONVAIR) .,. Cr$ 1;414,80
(DOUGLAS). ; • Cr$ 961,20

Pelptás (CONVAIR) Cr$ 3.099.60
Laguna o (DOUGLAS) Cr$ 572,40
Tubarão " .' (DOUGLAS) .' .. Cr$ 572,40 '

eri�i!lma ...•. (DOUGLAS) o ,. Cr$ 615,60
ItaJal ... '

..... (DOUGLAS). o. Cr$ 57240
Joinville .. " . o (DOUGLAS) o •. Cr$ 66960

. Paranag�lá ...• (DOUGLAS) Cr$ 1.144:80
,

Santos ..•.... (DOUGLAS) Cr$ 1.825,20
Lajes .. ,0 ••••• (DOUGLAS) .. : Cr$ 626.40
Joaçaba .. o .•• (DOUGLAS). o . Cr$ 1.015,20
Chapecó .. o o. o (DOUGLA5\... Cr$ 1:317,60

MATERIAIS CIRURGICOSo

MATERIAL PARA DESENHO '''KERN''

MOTORES PAR� MAQUINAS DE COSTURA,
Calcuíos e ,mais calculos foram

feitos por curiosos para alcançar a

exata, proporção da bonificaçãO
concedida. Todos porém ·estão con

,

formes na conclusão que é na

realidade, a máxima bonificação

concedída até hoje.

. ,

MAQUINAS DE COSTVRAo

MOTORES ELETRICOSo
/

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"
Suponllarnes que' alguem com_,

pre mobiliário, ou um alta-fideli
dade, um apal'êlho R.C.A. de som

estcrC?f.ônico, cUjo preço, atingo
mais ou menos, a importâncil): do

Cr$ 135, eoo,oo, ganhará êste fre_

guê,s, comQ presente, um refrigera_
dOr'! ,É mesmo algo de estupendo!

São essas cousas "e�tupendas"
que carreiam multld(ies para os

Esta�elecirnentos "A Modelar" e�

tabellKllmentos, que no d�r de.

pesooas.. de ,,alta re3pon.sab1l1dade de

':'.

•

RADIOS.

r E lembre-se:
�, EM QUALQUER CASO.

�""_'___-____"",<:C.IUZE IROAPRAZa
1 TAC'CRUZEIRO do SUL

VENTILADORESo

Rua João Pinto, esquipa Saldanha Marinho

Fone. 8878

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hill • ãcr.1 lua• "",,:374 - Te( ,-451, - c.. Postal 81-5 - 'End. T.1.1 "NO.�AG" - StJo Pa"l.
I

-f' _.
.'

•
. IlfV�DEDORÊS I MEY E R &, Ct,Â ..

lu� F.IIpe Schmidt. i�. e, Rua 'Conselh,eiro Mo��. 2 - ,Tel. 2576'::' C:�,' Postal 48:- FlORIANO�_OL}J
•.

'

.�� 'J' ::
..

,.

'7

I�: I'· .�. .y'.(
, '.

"

A G O R A';:
'PRONTA

" Em 'i

suaves

E .N T R [jj A
pagamentos

"

.

,

-:,

:

'�'.--'� ---_.�----
..

)
E a pequena máquina para o escritónio
e para o gabinete pal'ticular .

. ,
'Fornece um trabalho de qualidade

! elevada e constanfe.
.

!
Une as caracterfsticas de estabilidade

,;
e de robustez estrutural des modêlos mai'ores
'à mobilidade e elegância da portátil.

,�

Ol/"e"; InduslrlalS.A•.

"i.

.

�-

., -'t'

...

.}

\' .I'�'"', _,--.-.--

( A S li' F E. R ti, A.:tfD O L TO A.
Ruá
Caixa

Saldanhu Mar·inho,
Postal,. 467-
fone: 3 3 7 8 e 3'343

.)
-

TELE:
"C A N A NH

FLORIANÓPOLIS
[) IS T R' J R U I D O R E S 'EXCLUSIVOS

PROfISSIONAl,

ORA. EVA ,'8'; '5,CHWEIDJON ItCHEIR'
CUNICA DE·SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto

T'ratamento de hemorroidas. fistulas. etc.
.

Cirurgia a'Dal
Ceriunica 'a mudança de seu Censultôrto junto á sua

'l"lsidêncla na Ruá Durval Melquiades de Sousa 54

\,

.:, :: .. :,. /':, ,ORA. ElE· B� ,BARROS
.' ';� .' '. '�:'., CLlJlfrC::A DE CRIAfiQAS

, 'i ! .:. � Consultóri� e Rea1dêDCIa
. .

'Con·suLta.
:.' ! "�,,\ v. He[�!lto" l;uz 155A·. apto. • s..guódà à í;6.a.-Jelra

'.:' ,.;,.' .....
, -,.' . .,

�,"; .,'

das 15 às 11 ,hora.

'fpl. - 2934FLOiuANÔPOLIS

DR. HUBI GOMES
'MENDONÇA

O--e•• ,���:����ro';;III�.�
MI!;Í)ICO

. UDIOGll."Ji'U • Jt.o\.gt:O!:H'()f·l�

I Pré-Natal
- Partoe -

I DOS pULIloa /

'O - UI'1lQI. •• 'T_u
pera�� :-. Clinlea Geral

J
",",rmad.. "'$ "'."1IJ4a4e �..""",.,

I Resldene�a.. de Medicina. Tu',O'ol1eu e iI""o
Rua Gal. Bíttencouet n. 121. I �lrurIlJ'o do ."...IUI N ......

;

I
Telefone: 2651. . &.__

: Consultório: IJUhQ d. "J:�"iall&_çl.o p,_l•.

I
Rua Felipe Schmidt n. 37, S. N. T. Ib,-jnt.fJrnu_ e .Is,a.álli·

-. !ijsq. Á]'�aro de Carva�bo., tente d. Otru,.cia do Prof. ! .... ,

.

. Horârtor .

)� I O.Nn.d.••. CRi.ct).
Das 16,00 às 18.po. .

'II :00..1 ""Üll. Sellml'd\,.· .....
Sábado: . For e 1801

'

Das 11,OQ às 12.60. At.nde ea' aora .arfo....

!tu.: .... Rua I.t•••• JUO·'H· SI!
'�.----- .. ,�'IlN.: •• 11.

UR WAL�OR. ZOMS.

,
' G&BÇIA

DIplomado p.ola !f.culdad. Na,
clonai de· MNsIClI'11a da Unl.",

.Idade 110 Br..1I
".-Interno por (',.8':..._ 'a

Mate�dad; • a.c...

(30"lço do Prof. Oet4"."
R()drleu.. Uma)

I:r-lot8,.8.. do :!Ien11» .... "'Ir... ,0••r_e6" - lJo..nç.. d .. · �.....�.

rIa do f.!qaplt31 LA.Y.&.l' \.� ru - 4,;1I1l1" ... .IAI......

./., Itlo d• .Ianelro
.

_,cIlUO II. "p.d.Ua.elo ••

IUdl,,'" do IIQ8J*"r d. Carldlilo_ BOlplt&1 ofl!i ·�.m�,.... .\.� .Q,
.. _,..... ternldade Dr. Cario. ,\;ado.'

'

. Con.b, (8.""co fio ""'01 ••,.... ...t,.
OOJ:NÇ�S D. SBNHORAS - "udre".), ,

PARTOS :_._. :op:-uu.çojs .Coaa.ltaa - p..!a .aa�;' a_

PARTO; S•• DOR pelo 1n4'·�do H ...pltal d. C.ridad.. c

pd�'J.'rorU.t: co. , '", Urda d.. 15,10 """..t .....
CoDl.: R"" 'Jelo' PI ..to 'n.-tO. ·di·ante no eon.ultórlo , Rua N",·

; _\ ,li•• 1,6.00 .. 18,00 hQora. 'Dc.',Jlacbado 17 ••qul .... d. ,'f&'
. .

�AlllhIiJ.. oom boir...�·marcad.... 'dente. - Telet. 178e
',:.: 'Í'.1�f()na .ij�� ._. Jte.id·"nda·

.
B.•• ld4".l:ia - Ru.. "r.•J".;u.,t4

I. I.ti.� 'i';",n.'t!+.l Bitt"MOJl1:t 11, l'IH' C ..ntinho U _. Tal 114""
�:- ..

li. • 1I1"IUQI1It I' I'.j.CH
..AILUiJO

•• -Di'CO

"
CASOS Df MADEIRA, li

IRMÃOS 9ITENCOURT
(AIS 'AOAA'O •. ro .. ( JJ02
ANTIGO OI.PÓSIIO ClAMIANI.

\.

Moritz S.G..'

._------- .......-...�

"'A SOlHiR,\;';A" I'HAC-\ I;; IlE NOVEMIUtO _. ESQl!IS'A
.

RUA .'ELlPE SCHMIDT
FILli\L "A S'ABERA.."A" DISTRITO DO EsTREITO _ CA'NTO

\

riFIffõ�f-����
<1\ O N , U A L I D D

JOINVlLLE e{
r :

'

r

A ,_E. .. CURITIBA �

1
,Rapldo

Sul-Brasileiro
D ·1 A R I A M E, N. T E

às 6. hs. para Itajaí, .Joinville e Curitiba;
às 13 hs. para ItajRí e Joinville, nos dias'
úteis e feriados.

'> NOVA FROTA de ÔNIBUS RApIDOS da
�
\ classe 'EXPRESSOS DE LUXO
$ AGE'\JCIA: flua Deodoro (esq. Rua Tenente'
,. .

.

} Silveira· . ,'"

: Desp'ach��n�,�e Encomeridas Telefone' 2172"

.._-...-.-_·_.._w�_.".,.·..,._ ... ",,-:-.�"""""-':"-""""_"""'......"_"_".""'''_''''''''''''''''.''''_'-'''_''

J A, 6 ·4 C

-K.u,. Cou.Jhetre liam 1 ..

reJefone �023'7 �. P.... i..
.

. Ind..nço 'TeJell'iflee ETADO
,

. D U�•• l' O R
,- I _

,,�JUI;.(IeArÍ'uda lU ......
G-ER.'NT.

lht...tago. FerD� de AqolOoit
B. VA,T QR�E,�

(,.va,do ""0 - ,!!'taviQ �.J. - ,
Andr' �t1(1 lUut'o � Pédr- 'PUlo Machado
Mã,·ftado" -

, C () L A B o ,R, .'ll.O',K E B
,��r...t. MArrelro8 fi4.b., -.- Dr. O"..Ado Rodrll[ut'8 Cabr
- Dr. 4lddes i\breu .,;_ P*o1. -c.dow da Cesta Perelq
- P,.(fJf. (Nãu 4'tlC. - Major ·'tdp.toD8G .1 uvena)
Ponf. A1uodil. de Oril�Ju - Dr. MUteb U;Ue da C� \:
,_"'-Vr Ru._ (.:Il81a - Prol. A. 8eius Neto - WaJ�
Lu,to - Dr. Acyr riAtft 4.. LQz' - Ad Cabral Tei'Ve-.
'N'IlW'Y Sit.w-ejhl - D,jralédo Soara. - Dr. F�
� ,_o Nicolau APostolo - P..Bchoal ÂJHhitoJo - Utt_
Ca"",.,UI" •y.:w 'flZ......O ..... Arali)" WI"

'

,

P :U B ,L I C i.n AD.
".rt., (c·HUI•.Si"'. - Ati. ]I'e;-nandh

m.. � 'W",lt... LJnlailr...
PAGINAÇAU

�Uàegarto/��'ica. Artnilton Scamid;
loMPRENSORES

DULCENtR CAROOSO' ,WANDERLEY LEMOS.
H E p,1( E.S EN TA N Til

\Jk,pnM..t.� .. S. I.. LUI.a. /

. JlIO�- .sua -$e"••Of OaDk .. UI -- fi e A\'Ida,
Tel-Z25924

t-., P.� lJ,u*, Vltj,da �Q7, --,�., ;.,1)
J, Ti!t. �4-tl84�" "

"

�.rvlço T�áfj� • UlWlTEIJ PRE8S I U - P)
AUNTES fE· C<)ftK_P01lDENTE�

.

.lo.. TG�M ... munleipjo. de �A�T.ft CA1'AlUNA
AN'UNCI08

, IIC'4",.ot" contrato, d� acordo co"'" tabela "j!'. v'tI'Qf

ASSINATUH!\
.

ANUAL 600,00

A direção lião 1!Ie iespoh:,sabiJL�,�' pelos
{�Ollfelt(;S elflitidos /nos artigos (,l�s!.Jpdo!'-,

�H'. AYRTON O.. O!-I\' FIIU
OO.NCAS DO PULIU.o

TUJlllRCULOQ
ConaGlt6rlo _ e&aa "ILI".
Scbmldt. 18 -, Til. 18(11'
Horirio das It " le �or..
ll...dhd. - ,..ilp• Sd.mld,

n, 11'1

ue.' NEWTON U'AVlLA
C1RURGIA GIRAL

1J0ençu de l!I.euor.. - Pr....

ioela - Eletricidade M6dIC'll
C�D.ult6rlo: Rua Victor ••

r.n.. n. 18 _. Tel.fon. 830'1,
Con.II'ltu: O.. 'ui bo;.. ••

diante.
.

y ae.idlllcla: roo., • 4U
..:)ttóa< ,BJ'lm.nau D. 71,

• o

/
.

u;� �UIl,O "AtJ.i�'�
'Ó1JNlé� y.àn"f�.( ",'c ,;. . ..,.,- ....J'�IU :UJr..l� li

.

.y.
..

'4a...�.AO
..,.�•••••o�at1.. M�.... C'IRiJfWU TJtrlUlIIATOL1H,IJ.
DIIoru e .t.. al'lnáJ1a•. ·

'

Urto"e4I..
Çura ,.dI_l .••• IDf.C!cC.....,_ ,�;o...nltórlo. Jol,,' Plnto 1._
da. '1 ...'1'out�', 40 '.parlllbo Cíll" Goo.ult": da. \ à. 1'; ,MU

. III�airiAlrio ·.m ·-.aba. o. ........ :1:i'kMni,o,,- I, .••0';' acoa •• 1......

IoI,_p. do .paqJlao 'Wc_ti"''' �M'D.,I.. 80.:,,·! ""a, lU
• �o' ."tema nenoao. '''011111 - i. 714.
Sorúio: lO� 1. 11 • 1'Iir ,. • ...- - .----.- .

lIor•• - Con.alt6rto: Ru. Tu.·' 011. n..A"NO �

dente., 1. - 1.· And.r - "ou: . ,*Al.Lal'TI
'141. �, ,� f,:I,ilV..oOADO
_ ""'."1 111& (..ac.l'\d. 1 ..... VJ,tor ••Inl.. 6::"

CoaUnllo. 11 (CUc.ra 4, 1'1'8'11 ,"0)(.: l.t4ll'
Illla - 1"011.' 11'1. rlortall(lp<,h•

.
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,. -_
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Rua Conselheiro Mafra, 47
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LIRA TtNIS CLUBE
Programa : de : Junho

6 - sábado - SOI:a�E PESFILE ,''lSIMO'
N�TTA';, Mm apresentação de
autênticos rnodêlos europeus,
Insttalação do CLUBE DA LA
DY DO BRASIL, Secção de,
Flortanõpolís. Reserva de M-e
saa pelº t-elefone 2354.

Dia 20 - sábado - B4.ILE 1>E SÃO JOÃO, às 23
horas. Dança da Quadrilha,
dirh�'ida por Nhô Medeiros. Ca
samento na Roça ..:...,.. Queimada
- Laranja - Pinhão - Ra
padura - Amendoim. Reserva
de Mesas a 200,00, na Joalhe-
ria Muller.

28 - domingo - ,BAlLE INFANTO-JUVE·
NIL DE ,SÃO PEDRO, às 16
horas, .Pé-d.e-'-Moleque - La
rl:l�ja ,...:_ Amendoim,

Dia

Lia

fmprêsa Santo Al1,lo da Guarda lIda.
,A ..V I ·S O"

,.

A Emprêsa Santo Anjo da Guarda Ltda., tem a satís

fação de comunicar ao distinto público que, a partir de 2

de junho próximo, .ínícíarâ uma nova linha entre TUBA

RÃO é FLORIANÓPOLIS, em ônibus Mercedes Benz, típo
'PULLMAN, Super Luxo, obedecendo ao seguinte horário:

PARTIDAS DE TUBARÃO _ Terças, quintas e sábados,
,

às 6 horas _ Chegada em

Flor!anópolis, às 10 horas

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS '_ Ter,ças, quintas e sá

bados, às' 16,45 horas -

Chegadas em Tubarã.),
às 20,45 horas.

MAIOR CONFORTo' -,-, MÀIOR �APIPEZ _

MAIOR Sfl:PUR,ANÇA
nos modernos ônibus MeJ'éedes Benz, tipo Pullman,
Super Luxo da Emprêsa Santo An10 da Guarâa Ltda .

.Tubarão, maío de 1959
.'

.

. VENDfu$E -, RÁDIO
..

� "VENDE-SE RADIO MARCA- '�E�RQ:t.A"; EM PER

lfIP:TO-ESTADO,DE C()N�R,V:A9AO +: TRATAR NES-

TE;,JORNAL. _ PREÇO' DE OCASIÃO "'.1' ,

com prâfica

NA MODElAR
G R A c A A L C A TV QcA D.t1, llE:;Wf,XCIA _ ALUGA-SE

,\Juga.se ou vende-se uma con-,

fo,'tá-'{;;l r·esldêncla sita à rua An

ton;o JV[a'.',os Arêas,. no Sub-DIs

trtto do Estreito, com água en-.

canada. instalações �anltárlas com
;

pletas;. recé� eonstruída, Vêr e

tratar à rua Osvaldo Cruz; 405 �

Estreito.

P"E R S I ANAS
'CONSULTE OS NOSSOS

PREÇOS

Rua Jerônimo Coel�"" 1 _ 1,·

andar _ salas 14 e 15 - Fone 3167

'Agradeço' a 'Pío XII uma

graça alcançada.
Maricha Daux \

--""-"":___"-__'-_':":'_---:-:--=-:-:"_

ASSOCIAÇÃO "'IRMÃO JOAQUIM
EDITAL Df ELEiÇÃO

De acôrde com os nossos estatutos, tenho o prazer
de convocar os senhores associados para a reunião .de
assembléia geral ordinária, a realizar-se, no dia 4 de �u
'ilho do corrente ano; ás 17 horas, em' nossa séde sO�la.l,
llara eleicão da D'iretori� que deverá dirigir os destmos
da Institl.�ição 110 período de 1959/60.

Florianónolis, 21 de maio de 1959.
-

SíLVIO MACHADO

President�, em exercício

CONVITE ,

O Díretorro Acadêmico "José Boiteux" da Faculdade
de Ciências 'Econômicas de San�l', Catarina, tem o prazer
t' a honra de convidar os Exmos S1'S. Professores e aca

tlêmicos universitários de Santa Catarina, ex-alunos
�

da

Facu idade de Cíencías Econômicas ,e tôda�, as p�ssoas,
intel'�ss�das a par'ticiparern da la Semana. ?atar��ense.l "ii?e Esllndo8' Ecónômicos a realízar-se'inoa saIpes d� Sltr'
ue 12 de Agôsto as 20' horas nos dias 26 e 29 de �alO.e)0

. ,
, a 3 de junho. de 1959.

.

. - .

liAs inscrições, com direito a díplomasde pa'rti'cl'p1\ç �.l,
�st.ão abertas no Diretorio Acadêmico da Faculdad�.

Florianópolis '22 de maio de 1959.
,

FERNANDO NIZO
'Prl?sidente

FLORIANóPOLIS, TERÇA FEIRA, 26 DE MAIO 'DE� 1,959.
------------�----�------------------ --------------------

•

No··

•

18 D.K.W. - Vemag' 59
.e corro da atualidade brasileira!

(18 prêmios de ida e v91ta para duas .p·essoas,
com estada paga de 15 dias!)

, ,
.. � .. � .. - ....... �

18GeladeirasGeneral Electrlc!
E lembre-se: Gel�dejra(cõmeça com' 'G. E..

720 canetas SHEA'FFEF(5 ,

uma i6ia de caneta

• '.000 .,iml•••té 10 ele 'ulhol

._ \

Sim! São 8.000 prêmios que 'esperam os f

possoqeiros da Real no_Grande Concurso

que se prolonqoró até 10 de Julho. Prefira a

.

Regi, agora, para participar desta promoção

grandiosa dos Agentes Reunidos da Real. Você

quer confôrto, rapidez, cortesia, pontuolidode
ê

Tudo i�so.a fteal lhe o}erece, Quer ainda mais �

_

O�, Ag,ente,s ReuQ.ido�, dÇl ReJI lhe cssequrom
;.- .. - "

'I.. a possibilidade de ganhá r prêmios realmente

maravilhosos! Para isso, basta escolher a

Real para as suas viagens! Cada vez que

você voar, receberá um cupão numerado.

E cada novo cupão representa mais uma

chance para você! É tão fácil!

voar

.par�, ganhar I
,
.....:_

,

.'
:::;
�,

1. Caoa vez que você viajar pela
Real, na ida e no volta, até 10 de Jl,I
lho próximo, você receberá um

cupão numerado que concorrerá aos

prêmios do Grande Concurso Real:
2. Os prêm.os serão sorteados pela
loteria Federal de 15 de Julho de '

1959, de ccôrdo com as condições

impressas' no verso de cada cupão
e com o Regulamento que estará

q sua disposição nas Agências da

Real, Agências de Turismo e Balcões

da Real nos Aeroportos,
3. Concorrerõo as' passagens com

pradas à vista ou a crédito, mas

somente nas linhas nocionols,

basta

Uma promo�ão cios

.,
"

f,

Cdrta Patente n.� 221. - ·Plan.o 4' -"d,� RMi:> Nacional do Rio de 1one;r"
� J I'·

�----------------�----------------�------------��=-������----����---��.,----�----

P E R S I A N A"S
-

M��rítio dos ReisNASCIMENTO
í� '"FORRO
IIRMA os BJ!ENCOURT

'I(.AIS 8AD.:.�C> ,10tH lSot
ANTIGO DIV0�ITO OA.M!AN.
�----

.

",,_:";..:._

Montadas' com laminas de- duro

alumínio flexível em 12 béllsslmas

cõres. AdvogadoFf.ULO ROBERTO comunica aos parentes e amí
í!'OS de ,.(,il3 pais, JOÃO E L:mDA RAMOS, o nascimento

de su.i írmãainha, ocorrido na Maternidade
,

Dr. Carlos
Corrêa dia 21 do corrente e que receberá na pia batis-

mal o nome de DENI�E MARIA. -

Fpolis., 21-5-59.
------------------------��-----------------------------------�-------------------�--------

-�., :1'As�Ayenturasldo Zê-Mutreta
. ,

ED, SUL AMÉRICA .' 5,0 A�DAR
Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 1.0
andar - salas 14 e 15 - Fone 31ô7 TELS,; 2198 '_ 2GB1,

..-1'(
_ •• _ ,o_ ••• _" •••

ti.�-
- "'. , ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• .-TADo" • 1IliI1 UTlaa DlUla D I.l.KTA CJ.1T.lanQFLORIAl'{ÓI'OLlS, TERÇA FEIRA, 26 DE MAIO DE 1.959.I

E VE •

�
DOMINOU TÉCNICA E TERRITORIALME NTE·O PAULA,'RA'MOS E�.. · OUASl:.FOI' DERROTADO - FUNCIONOU COM P,ER FEIÇÃOJJ "FERROLHO�'
ATl'ETICA"O,- SílVIO, AOS 1l' DA PRIMEI'RA ET-APA E HÉLI(f,',(PENAtIY), QUANDO'FAtTAVAM.NOVE MINUTOS. PARA O IERMlNO DO JO-··
GO, OS,AUTORES DOS DOIS lENTOS - O' ARQUEIRO·NILSON COM 'A "OlA, MAXIMA-- ARBITRftGEM EX(,EL�NTE DE LÁZARO BARTOLO-

MEU, INCLUSIVE NA,MA RCAÇÃO DA FALTA'MAXI�A·� QUADROS� PRELIMINAR� RiENDA DE CR'S 12.680,00. .'

Domingo último, no está-I Não foi um duelo- como se

I
tou ao quadro um 'desastre Praia de FÓra : desenhou-se 'penalty esse que foi a sal- paulaino e à medida que os

dio da P.rai� �e Fóra, pre-I espe�ava, visto ,!ue dur,ant-e de pro�orções �stJ:onômjcas, logo .d,e i�ício. 'Martelou' ín- vação d� turma de Waldir minutos foram se escoando
sente um público numeroso ,'qUaSl todo o perioãe da luta garantmdo UJl\.,r�:,;;u\tado,que' cessantemente o' quadro d�. 'Mafra, Justamente quando sempre perdurando o duelo

que proporcionou às bilhe- o tricolor da Praia de FOI'a habllíta o ,'time do Estreito' Valério c\lmo 'se. quízesseIí- eram ' transcorridos 81 mi- dos da linha de frente da

terias a apreciável, quantia levou nítida superioridade a uma atuação melhor, sa- quídar logo de saída seu' nutos de ações, ou seja, "estrela solitária" com as

�e doze: mil e.
seiscentos e técnica e territorial, f.azen- nadas as falhas do centro do ! antagonista que já apresen- quando faltavam apenas no- da defesa estreitense, mas

oitenta cruzeiros que acredi-. do o adversáríô plantar-se campo, onde sê fez'sentir a tava as falhas que iriarf.l,' 've minutos para o árbitro enervavam a "torcida" do pri
tamos sej� a. maior. "j�" �pu.:�: .na ?�f�sà, bnd�':s�'�sáj�. �a; falta de apoio; dos,? lPédi,os j' �erdurar.até o final do pré- Lázaro Bartolomeu ,",r por melro que exultou como pou
rada em Jogo dos. dOIs trl" ravílhosamente, eonstítuín- atacantes.' lío: O tríunfo parecia pen- terminado o encontro. eas vezes diante do empate
colores, teve início a dispu- do um "ferrolho" raramente Gostamos de ,ver' como, der par� o lado dós praia- Aquele tento que aos 13 que, se não foi o resultado
ta da melhor ·de quatroclpon- observado em partida,s de atuou o esquadrão paulaíno I nos que, impertubáveis bus- .mínutos do primeiro tempo mais condizente com o maior
tos entre Atlético é' Paula futebol,. tanto que ao f�na� na tarde dedomtngo-quando ',cavam sempre o- último re- o ·perigosíssimo "center" volume de jog� de um sõbre
Ramos, válida pelo tjtulo de da sensâcíonaj batalha o reafirmou uma :vez .maís ser I duto do ��versário, guarne- Sílvio' enviou às redes de outro, foi recebido com ale

vice"�a�P!'lão da cidade .que marcador assinalava um o me�hor till).e da � Çapjtlll, I cído. pelo '�i)vem Nilson que. Leibnitz, em estupenda e gnia e satisfação pelos que
dá díreíto aq seu possuidoe I te�to para cada lado. Quer u,m tíme que tem defesa só- i como se, costuma .dizer,· fe- oportuna cabeçada ao reee- torcem pelo bi-campeão de

disputar a primeira etapa dizer que a retaguarda atle- lida e ataque 'técnico e"in-
r chou O arco só permltínde ber um bonito passe alto de 1947 e 1948. '

.

do certame estadual 'de

I ti��na, . s.em dúvi� um cla.s filtradQr. A s�perioridado: a entr�da 'dà p�lota quando Hamilton, esteve sempre Não poderia ter sido'mais
1959,

.

mais sõlídas da cidade, evi- do clube das tres cores da, esta fOI chutada-de rpenalty, preso na garganta do "o�e"· acertada a decisão.do árbí-
____.,.- 1 tro Lázaro Bartolomeu np

caso do penalty que resul
tou na conquista, por inter
médio do extrema Hélio, do
tento do empate. Todo mun

do viu .Sombra receber a

bola, correr com ela dentro
bola. correr com ela para
'dentro da área perigosa, pas
sar .por Valdo e ser atirado

ao solo por Alcides, justa
mente no instante em que o

atacante ia desferir o arre

mate finalizado. Daí porque
considerar-se o acerto da de
cisão do juiz como o fator de
cisivo do sucesso do embate.
Esteve muito inspirado na

tarde de domingo o árbitro
Lázaro Bartolomeu que deve
ser novamente chamado pa
ra referir o segundo embate
entre OS mesmos quadros, a

realizar-se quinta-feira, à
noite.
Todo o quadro paulaíno
atuou convíncenjemente,
Nem um só dos seus valo
res claudicou. 'Todos colabo
raram, sendo, porém, de des

taean-,se o trio atacapte'Nil·
son - Sombra - Valél'Ío
que esteve magnífico sob to

dos Os aspéctos, revelando
muita vontade e acerto.

No quadro atleticano te

mo'; a salientar o desmpe
nho do arqueiro Nilson,' ver
dadeiro' "monstro" dentro
dos três páus. Operou mui
tas vezes, cóm seu arrojo,
firmesa e tenacidade inco
muns, evitando a derrota do
seu time. Foi preciso surgir
uma falta máxima para ven

ce-lo. Ao guardião atletíca
no as honras individuais da

peleja.. Valdo foi outro que
teve magnifica atuação, le
wando a melhor em todas as \

bolas altas e. na maior parte
das' rasteiras. Está jogando
uma enormidade o zagueíro
tricolor. Ciro e Alcídes tam
bém foram figuras convin

centes, marcando com efi
eíencía Os dois ponteiros
contrários.
Não convenceram os dois

médios César e Nelson.' O
meia armador Alípio foi,
mais elemento de defesa do

que atacante, visto a fra

queza daqueles dois médios.
Silvio teve o seu tento e foi
só o que fez, tendo atuado
toda a fase final com um.

joelho machucado. Joquinha
foi o melhor da linha de
frente. Os restantes com al-

•

Isola�o ua' li�eraD�a O Postal Telelrálico
TRÊS JOGOS DErR'AM PROSSEGUIMENTO AO CAMPEONATO AMADORISTA DE 59 VITORIOSOS
IPIRANGA,·AUSTRIA· E TAMANDARÊ,(ÊSTE SOBRE O,SAg PAULO QUE ERA o CO-UDER�

.

'NOVA
DERROTA D'Ü VENDAVAL, CAMPEAO DO ANO PASSAD9 - A ClASSIFIC�ÇA o r_ Próximos jogos
Com os encontros das .pri- ze �e Maio, tendo triunfado Q São Paulo, o qual a �eguir

,.
,: :\A. CLA$SIFICAÇÁO PRO'XIMOS JOGOS

meíras rodadas do Campeo- mUIto bem o clube de Saco reagiu e chegou a diminuir:l' eom -os resultados actmà
nato Amadorista de 59, en- dos Limões, pelo escore de a diferença para um tento. a 'e}assÚicação dos con�ii�;'" 5a feira - Postal Tele
centros que levaram ao es- 5 x 1, consegulnde, assim, Mas veio o gol tamandarino.1 rentes passou a ser a '�é':' :grafico x Austrta, como pre
tádio praíano um bom nú- conservar- a více-Iíderança afastando a posslbllídade de guínte, por pontos perdidos = .liminar do 20 jogo entre
mero de aficionados e foram invicta, que divide com o um empate. FiP,!íl:,:' Taman- .. 11!) lugar -. Postal Tele- Pa,ÍJa Ramos e Atlético.
sensacíonaís, apesar �e ter �ustria. E�te realizou 8, !lar,:" �ré 5 x S.ão ,��19,[?:. O Be- gráfico" O ..

• • Sáb�d,o - Ipiranga x Ta
'havido autênticas goleadas hdu- de fundo, conse_:UIndQ. bnho, aquI;:d1:t�i{��o, pro- 2°-lugar - AustrIa e IPI: J,llandare e .ven�aval x Treze.
como aquela do Postal Tele- suplantar o esquadrao.. �o testou contra1'$J"tfl!.,�tro·Er- ranga; 1

,
de Maio; à tarde.

gráfico sôbre o' Vendaval, Vendaval pela contagem ,de;! nani Silva e acâbn:ii fóra d€. 3'0 lugar ..:._ São Paulo e Domf
.

� Austria x São
campeão do anol passado 2 x O. jogO, deixando ,.�. quadro Tamandaré, 2 Paulo, , ';, preliminar �o
pelo escore de 9 x.2, já s� sampaulino reduzido a dez 40 lugar Treze de Maio e 30 confP�it;(;; éi1tr� Atlético
rpóde antecipar v.i.torioso I.) . O jogo Tamandaré "ver- homens. Veudavhl, 4 e Paula Ramos.
certame que revela ..á os cra- sus" São Paulo, desdobrade
ques de. amanhã. da quarta rodada, teve a s�a

>

disputa na' tarde de domin-'
go, como preliminar do en

contro Atlético x Paula Ra
mos. Até os primeiros minu

�os da etapa co�plementar
o Tamandaré levava a me

lhor sôbre seu antagoni�ta,
--............--------------------------

tos e baixos.
A8Sim foram as duas' equi

pes:

ATLÉTICO - Nilson;
Alcides, Valdo e Ciro; Cê
sar e Nelson; Joquinha, Ali·
pio. Sílvio, Hamilton e Va
dínho.
PAULA RAMOS - Leíb-

nitz; João Martins, Ne.ey e

Manoel; Zilton e Jacy; .Hé
lio, Nilson, Sombra, .valério
e Amon ..

Na preliminar, 'pelo cer

tame amador' o Tamandaré
suplantou o São Paul� pelo
escore de 5 a 3.

. �IMr60N!TlJ· �OME�Cli�m IK f�T�BOL
. .

. .

RE·MINGTON
.

E FRIAM BR'ERIA DIVID·IRAM AS HONRAS DA
PARTIDA: 1x1 - ClASSIFICACÃO - PRÓXIMA RODADA.

•

Sábado .último apreciamos
mais dois choques, ambos
constantes da terceira rôda·
da. O. primeiro, disputado
como preliminar, reuniu o.;;

conjuntos do Ipiranga e Tre-
veira, com boa atuação.
A .coloc�ção dos clubes,

após a rodada, é a seguin-

Domingo, ,pela manhã.

n" .campo do Ipiranga, na
Vi!a Operária de Saco dos
Limões, Jeve sequência
o Campeonato Comel'
dál'io de Futebol de 19"59,
jogando Fiambreria e Re'
Ír.ington, os quais tl'ava
l;am um j\�go parelho qUE;

::to final acusou o pl\lcard
CP 1x1, gols de Tito, aos

15 minutos do 1.0 tempo
IJ;J.ra o FianÍbreria, e Wal

ter, para o Remingtoll, ao'!

43 minutos da fase final.
Eis como formaram os

doi� times:
FIAMBRERIA - Leo

nm'do; Walter MaurY e

Ramos; Pedro � Waldi,r;
Of�air, Maurinhtl, Borges,
Tito e Henrique.
REMINGTON - Carlos;
Manga, Eclú ,e Orlando;
Rodl'igues' e Walter; Mau-'
):y Vavá, Eugênio, 'Duarte
e Tuca,
Arbitro: Osmar de Oli-

I1embrand((i I
,.

.'
f .�_

--
...
---

----

1.0 -,4i'armácia, 1 p.p,
2.<;> -,-, M:eyer, 2 P.P�
3, ° ....:_ Machado, 3 p:p.
4.0 - Fiambreria, 4 ,p,p,
5.0 - Remington e Ford', 6
p. p.

James Corbevt foi COUf'ld<lrado um dos mais famosos pug!listas dQ

todos õ's teml?os�' i1'01 êle 'que !nflinglu','a :qU�da; do fabuloso John L,
',' .-_

.

', ... ,I),,;'.��<.;(���"Sull1van que reinou como campeão do Jhundo de:,.1�8'�Fa 1892. Corbert
manteve o cinturão de ouro que pertencia a SUIll.Jadt"àe 1892 a 1897
quando foi derrotado pelo .pequeno Fitzssi�ons qu� se tornou. campeão
mundial. Sulllvan e 't:orbe�t, no longo periodo de reinado a'penas trê'l
vezes colocaram em jogo o título.

NO próximo domingo ba
J,el-se-ão Ford ,e ME!yer.

FU1EBOL
. CONHEÇA O CÓDIGO BR4SILEIRO DE

Eis a� categOrias. pug1llstl.cas e seus pesos, segundo os regulamen_
tos do "Internatlonal Boxing Unlon", dos Estados Unidos':

PROFISSIONAIS
Mosca - Até 60,802 quilos
Galo - Até 53,624 qUilos

P�na - Até 57,11?2 quilos
Leve - Até 61.236 quilos
Melo.-Médlo - Até 66,678' quilos
Médio - Até 72,574 quilos
Meio-pesado - Até 79,378 quilos
pesado - De 79,378 em diante.

AMADORES
Mosca _ Até 51 quil.os
Galo - De 61 ltté 64 qullos
pena -'-- De 54 até 57 qUllos

Leve - De 57 até 60 qUlios

(Continuação) tentativa se caracterizam por

in-I
outra é(enomlnação.

I
' .

�
Art. 270 - Celebrar contrato ou fração cometida quando não eliO parágrafo 2.0 - Não se enteI1de

firmar qualquer compromisso cOm disputa da bola ou, ainda, quando, por Inexistir ou por deixar de fun_

clonar quando o poder competente:
D

a) _ deixar de nomear juizes;

b) _ nomeados os juizes não

ri" disputa desta, for patente o
,

dolo ou o propósito .agresslvo.

Art. 275 - para efeito dlsclpl1-

outm associação que não a sua,

enquanto em vlg.or o. seu contrato,

ou por prazos coincidentes: Manoêl Silveira (GALEGO) grande
pena - suspensão de 20 a 200 nar,.e de acôrdo com seU registro lhes assegurar local e melo& ade_

dias, (além de iJ:ivalldade do se- na entidade. superior, o atléta é 'quados às ,suas reu.niões;

gundo contratQ ou co·mpromisso. amador ·01.1 profissional, equipara.- C) --: provocar a perturbação de
que deverá iniciar seus preparos, para as próxiInas

competições náuticas.seu regular funcionamento.

(Continua)
Art. 271 - Receber dinheiro 00 a êste o não amador.

ou dádiva para não se esforçar em CAPITULO VII

competição: Disposições G�rais e Transitórias
pena - �spensão po� 180 a 720 'CAPITULO I

Disposições Geraisdlns, ou eliminação.

;'\.rt. 272 - Fazer apostas em Art. 276 A diretoria da

(J!'!lça de desportos, sedes ou de_ C:n.D. e as das Federações' e Ligas
mo,!s dependências: filiadas assumem automáticamen_
pena - advertência ou s::,spen_ te, carater judicante, com todos

"da pot· 5 a 50 dias. os poderes conferidos por esta e

Art. 273 - Apr,esentar_se em
.

OUtl'RS leis, respectivamente, ao

Melo_Médio ligeiro - De 60' até 63� quilos
M-eio.-Médlo :-'- De 63 Ih até 67 quilos
Médio ,l!gelro - De 67 até 71 quilos
Médio -- De 71 até 75 quilos

Meio_pesado - De 75 ,até 81 quilos
pesado - De 81 quilos em dtante·.

. S.T.J.D., qU3 do inexistir ou,

existindo, deixar o órgão de fun

cionar, havendo fertos a decidlr.

parágrafo 1.°
. � Na hipótese

de não ·ser. a diretoria da entidade

orgão de deliberação coletiva, a

atribuição judicante será exercida

pelo Conselho Fiscal com esta pu
,.----------....-1

-
" MADE-lRAS PARA

1CGNSTnUcAo
'-

I R M Á Os .BllEI--I(()URT
,.('AIS.� n,A,f/ ,\\.!�ç: . rON-��. HJ�'?

AI< rl�.,'2 ,;o i Dy S I IQ,. D (''' 1'..:11 : O conjunto
���\Io��-"I'�

praça de desportos, ou deixar-se

fotografar p_:.ra pUblicação em jor_
nas ou revistas, de modo atenta..:

tório ao decoro Públ1co:
pena - advertência ou suspen_

são por 5 a 50 dias.

Art, 274 - A agr,essão ou sua

Entre nAs, '0 esporte do Rugby nã,o seguiu as pisada�s !ia futebol

"AGsoqlatlinil:. O ,seu ,estaoo de.' atrazo., forma contraste frisante com

o pro/FossO do, f,êgundo\, Tem haVido tentativas. para o populal'lzar f)
" 1.,'. ',.'

.
,

est��))e]ecê_lo em bases' sólidas, maf\ o Insucesso parece ter sido ·a únlc.
l'ecomp�n�a que os amadores· dêsse Jôgo tem recebido. A prImeira
teutativa' pm'a lhe daa' ,,:m:_. lug·ar entre os esportes br�pell'Os' foi feita
no Rio de Janeiro, ê!ll �898, 'qUando· o Rio Crlcket Clube. apresentoll

�,
,

• ',"<';_'" -' /
em c,�mpo o seu g(UPO de quInze 'que, com l'elativa fac!lldade venceu'
um taam' amerléano..Dai;' �als tarde, a chegada do

. ,

PERSIANAS
Pá!'a : a saa nova resldênclà, ofe

'recemos em 12 ·côrelf .dUerente.s.

V_ '1.0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

AnlotUo ·A�meidi$.(enlirma acusações e aniquila defescl do ;

vice.lídef,':governista, -iEJli�leI:n Já, forneçeú reJ"io der "

Jipes .entre'gues ao ·temp�1Ie'tleOfas a tabo.s eleueraiS da�;;
,
União Democrática ,NacilDst

meída entra' no mêríto pro-:
priamente ditO',da questão.
e começa a examinar mínu
dentemente as verbas CGn

signadas no orçamentn es

tadual, destinadas ao setôr
da agricultura, no Estado.
Na conformidade dO' publi
cado no orçameênto, a ver'

ba destinada à Secretaria
da Agricultura era de 106
milhões de cruzeiros, sendo
68 milhões para gastGS di
versos, material de consumo

e de transfGrmaçãG, pessoal
civil .. material permanente
servíçoe-de terceiros, etc.

O r AntGniO' Almeida, nas .
. I

�G de sexta-feIra, pe a
essa .t.

hã 'cGntinu6u a crr tear
lllan , A

. lt
S retnria de grrcu ura.

a ec, I' ndo um estudO' comp eto
faze ,

d atividades dessa Pasta,
as •

d
'

.

em desserv\n 6rOS- agn·
que v

"

cultores' -de Santa Catarma ..

Af' muU O' oradGr, conhecer
Ir , .

uase tGtalidade d6S muni-

a,ql'O catarinenses, no que
CIp s tA"diz respeitO' ao se 61' agrrco-

la 'e puude observar o atra-

existente nesse setor em
su.

nosso EstadO'.

presidente do BancO' do Bra
sil, no sentido dêsse estabe-'
Iecímento dilatar O' prazo de
pagamento, para dezembro,
do empréstimn, de parte dGS
prGdutGdes de mandi6ca,;
que se vence em outubro, ein ;

virtude das dificuldade de

Imercado. Ú sr. Ademar Ghi
si empresta' O' apôi6 da ban
cada udenista, e O' sr. 'Wal
ter Roussenq, solídarízandu
se com a prnposiçãe, propõe
:aditivo nn sentido de que ti I

Casa transmlta telegrama, J
também ao sr. Braz Sch
mídt, diret6r dó Serviço de
Economia Rural. I

ADEMAR GHISI: ACUSA O

ORADOR DE TEMERARIO

MAS NÃO COMPROVA
O sr. Admar_�hisi, v.ice- SERVJiçe DE CAlÇA E ADMINISTRAIÇÁ(!) MINIS...

lider dO' govêrno a�artela O' PESCA: 200 MIL 'CRUZE{- TRO JOÃO CLEOFAS: JI-
sr. Gumes dé AlmeIda, e as- ROS APENAS PES A MANCHEIAS A

severa que as verbas da Se' Com ,relação ao setôr da UDENISTA
�retaria da Agricultura e do Ca«:a e 'Pesca, manifesta o O vÍce-lidelllg,overnista na

plano de Obra e Equipame:b.-. sr. AntoR10 II Almeida' sua . tribuna, voltand� ã f�lar
tus, cum acôrdos, no �otal grande estranhêsa ao fato sôbre. agricultura, .e numa

de 300 milhões de CrUZeIr6S, dfl num,' total global de 2 dificÜ téntativa de defender
eram destinad6s à suinocul- mÚhÕe8'f.e -300 mil cruzeiros a -fraaa :atuação dO' g6vêrnO'
tura, inse�inaçã6 artificial, a êle déstina'dos; apenas· 200 em tal setôr, afirma, a certa
patrulhas mecanizadas, adu- ,mil cruzeiros sejam dirigidl) altura, que O' país deveria
zindo na ocasião, que O' �ar- à assis�êneia., direta .a duo ter um ministrO' da agricul
lamentar Gposioionista fa- zen tas mil pessoàs que são ,tura do estôfo dO' sr. J6ão
'zia afirmações temerárias. as que· na o1.'la litorânea de- Cleofas e que, comO' melhor,
O representante udenista pendem' llru:a sua substên:- hão houve, Em apa,rte, O' <;r.

. sulinO' adianta, ainda, que 'cia, da �resenç,a,.efetiva da' Antonio Almeida pondera
era muitO' simples, simplis- quéle ór�ã6. O interessante, que, ao tempo dessa adml
simo saber de e.rnprêg6 espc' no casoi é que se fotmos a nistràção', federal, foi farta
éíficG de verbas, bastando cotejar a prop6rciGnalidade a distl!ibui�ão d� jipes a

que Us pa�lamentares 6posi- das cifras, caberia exata- cabos! :eleitarais) tidenista's;
ciunistas se dirigissem, às mente um cruzeirO' para ca- em flagian,te preJUlZ6 ao

eretilrias e repartiçpes da dependente. . . agricultor, ao h6mem que
mpetentes dO' govêrno•. O , _ produzia 110' camp6;,le. tão

sr. Antônio Almeida lamen- ADEMAR GHISI: EQUI- carente' de- assistência téc
ta, entãG,' o fatO' dO' govêrno VOCOU-SE, DANDO RA-' nica e de mei6s de locomo-
'não culGcar essas inf6,rma- 'ZÃO AO SR. ANTONIO ção.
ções ao' alcance do povO', do

,;....,_,...�;,.A_!...M.EID,;.\�, '"��") ". '.__::-...;:�), _"'",' "."' •. � 'o, .,

público, .e de todôs-o!\!' ca- Na tribuna o sr. Ademai' ESTIVAL'E'F: JA' LEU RE-
tarÍnenses através dO' 6rgã6s GhiEi, que estava aguardall- LAÇÃO- DE JilPES DISTRf-

(de divulgaçãO', salientando, do informes diretGs da Sc- BUIDOS A UDENISTAS,
ao mesmO' tempO', a extrêmfl cretilrÍa da AgricuUura; COM NUMERO DE MO-
dificuldade da 6p6Siçã6 ter I não 16bstante, dá a mão à TOR' E DE CHAPA
acessO' às fGntes· de jniG!'- palmatória, afirmando" . ter .Em aparte, O' sr. J6ão Es·
maçãO', matéria que já foi razreG O· sr. AntoniO' AlmE.-i- tiv�let Pires confirma a

objetO' de críticas da ballca- da, no 'tocante ao t6tal das afirmatiVa! de seu <colega cl(�
da pessedistà. veriMs sôbre as quais se re- bancada, manifestandO' qu�,
Disse mais, o sr. ",Almeida feriu, Houve, pois, equívo- em legislatura anterior lêl'a

. que, a prGpÓsit6 6' pr6ces- co de parte dO' orador quan- da tribuna relação comple-.
80 administrativo relativo do ('ifou o tGtal de 300 mi- ta dos jipes distribuid6S a

a irregularidades no Pôsto Ihões comO' d'estin�d6s aO' cabos eleit6rais dá UDN em

de ArrecadaçãO" dO' Estre1io setôr' agrícola riO', Estad6� Santa Catarina, C6m o nú
somente agora fôra 16cali- Em aparte, 6' sr. A. Almeida mero dos motores e chapas.
zado pelo atual governador' refere-se à -in6perância do Disse, ainda, o lider,da 6P6-
io EstadO', para 'que essa, Plano de Obras e Equipa-. sição, N.ue fô'.ra brindado
aut{lr�dade punisSe c6m6 de· mentos. C6m esse tipo de veículo, in ..

via os responsáveis pel6s chtsive O' então pirestidente
escândalos regiStados na- LECIAM SL(>WINSKI: MO- dO' grêmiO' ud.enista, nO' Ég-
queJa repartiçãO'. RA'f,óRIA PARA PRODU- tado. L6cupletaram-se, tam-
AI()gGu, ainda, o 6rador, TORES DE MANDIOCf\' bém, 'alt6s proceres udenis-

ao casO' da Estrada dO' Rio O sr. Lecian Slowin1ii; dO' tas, inclusive deputados.
do Rasto que' semente há PSD requer teIegramas 'ao O sr:'Estivalet pins rep-
meses atrás a 6posiC;;ão fi·

'

ta o sr. Fernando Viegas a

cou sabendo d6S gast6s ali r'
:

,
�.._...

que prove sua acusaçãO', em

efetuados, p6r afirmação dO'
>

Ai'-JÚNCIOS aparte! sôbre se O' senadol'

próprlo aparteante a des- Francisco Galotti e o sau-

peito de vezes sen: conta a f � doso deputado LeGbertG Lea]
?P08i�ão, no legislativO' e na ". .

...{)P.NAIS receberam jipes na adminis-

Imprensa, haver pedido in- '�VISTAS traçãO' João Cleofas.
.

formes a resp�ito; I �MISSORAS

I C;OLOCMiiOS eM QuAL
'!MIO .ODADt DO ·NA.

RfP. 'A.S.LARA.

BAHIA BITTENCOURT:
NOSSO ESTADO EM

IGUALDADE NO
CAFE'

O deputado Bahia Bitten
court vai à tribuna para r�

ferir:"se à situação do café
em San'ta ,Catarina, lende

artigo do DiáriO' Cario,ca á

respeitO' dO" acôrd6' do Ins·

tituto Brasileiro dO' Café
CORl o EstadO' dO'. EspíritO'

-, ,.�, Sado, onde -o referidO' orgã,G
D�verão se apres.entl.tr à "16.8 CI�clmscriç'ão d� Recrut;tmento fica obrigado a f6rnecer as

(al:� Mare�hal GU�lher�e n,O 9 -... Florianópolis), nO próxImo dla ..30 sistência 'técnica a6s cafei
de MaIo <;Ie 1959. às 07.: O ho!as, os ConscrItos d'a Class" da '1940, cultores' capichabas, fazen
lIbab{Q relaclonactc.1,' que deverão ser Incorpora)l0s ao contIItg,J1..te da 'd6 votos que tal aeanteça
llleSlIlo. R;epal'tlção: C6m Os produtGres de eafé

CARLOS ALBERTO CAMPOS _ UWE HARDT - CARLOS de Santa Catarina, 6nde a

ALbERTO DA SILVA FAmA _ AGENOit CORRJ1:A _;_ MAURO rubiácea é do tipO" finO', e

��nLOS DOS ANJOS _� NELSON CABR�L - TITO DE 'S�)uZA • considéra�á .uma das tnelho

IlE�A:�I}I;;S ._ ALTAlIt SANTOS DE. AGUIAR ...... PAULO )�o- .res do paIs.
-.'1'0' PERl�mA DE OLIVEIRA _ CARLOS GAINÉTE FILLIO

��:A.RLOS !tl.FREDO KILIAN -1 EDSON ELPO - DAVID CE_
tRn FILBo _ CARLOS LUI;l NUNES'-. VALeI PACHECO

�:onERTO' D'ACAMPOR'A MARTINS _ ASSONWOSCIIA�F
t'- V'lqrOR MELO GUIllfARÃES,- 'LUIZ CA�LOS BEZERl�A

; n� CARMINATT'I_ OCTAVIO OLIVEIRA FI�H�:- AU-10 ELDENEI Dl� CUNHA _ EI IQUro ADÃÓ _ LUIZ REN�!_
�En ' ,�

•

S
A SILVItlllA _ VIOMAR SILVEIRA _ AUGUSTO !."ELIPE

�'�TOS - ADEMAR GRDTNER ...... AI,UISIO GOEDERT - JOSÉ""IRES CABRAL,
'

DISSECADO-o ORÇAMENTO: VERBAS EXíGUAS
DESMENTEM O VICE-LI-

DER MIA IItIADOI DANI'AS �"s.- MoID.
. GOVERNISTA

�. Il1O DI! J4HBRO - D." ��

�eputad6 Antoniõ Al- ,--.:::-,-..,----iJI!IIIII--...

GUARNIÇÃO MILITAR, DE FPOllS.
16. a Circunscricão de Recrutamento

,
,

Militar

(> sr. FernandO' Viegas,
em aparte, faz referência

ao d'j.s�uiso d.6 deputido fe·

deral. Ar6IdG ,CarvalhO', na

Câma.ra Federal, no sentido·

de ({tte O. p�rto d� SãO' F.ran

dséo Seja �c6adouro . de

e�fé, pela. ,superI6t� de

Paranáguâ.

7

,.

PROGRAMA DO MES

DIA 27 - Pedrinho e seu conjunto e o Trio Gevalth,
Pedrinho tem o conjunto mais moderno

,
do Brasil, tendo feito sucesso em tollas J,lS·

capitais do .-Brasll. Além desse. moderno
conjunto o Doze apresentará também ,)

grande Trio de Gaita de Boca mund1al�
mente conhecido já tendo se apres�ntn·
�o nos grandes centros internacionais,
tais como França, Alemanha, e ainda no

festival de Canues.
DIA 30 - O Charleston.

PE!QUISAS;fSPACIAB D(M.U.'�
f

t,.�. • '_

, (

Ventos ,�e ve'ocídades supersônicas jlerão empregados para testar. um

mc,dêlo que está em ;>re.paro por cientistas nortecamertcanes para as

-prírneiras viagens espaciais. O túnel que se. vê na foto, eom (100

orifíci:os laterais para estabnísar a, corrente de ar, poderá ser usadá

para eX.lleriências tranéônícas, supersônic�s i} de- 'motores: c

'

a alta temperaturas.

.

( O tt 11 O (' A ( i ( O' �
.

, ,

FLORIANóPOLIS, 13 DE MAJO DE 1.959,

1,0 Secretário.

com eegura,nça. na., que.stão. aglu
Convooa1: para o dia 7 de Junho de �. 959, a8"9, horas, na forma

tilcnndo -,esfPl'çp�. nos quadl'os er_
dos a.rtgs, 032: 033,,034 e 035, d?s Estatutos a Assembl�. Geral para.

,mt�iroz., ,parI> qüê.- através da atua-.
a eleição do' Conselho Dellbei'atlvo para o q'uadrlenio 1959 a 1963, '

:)!'io da ElMABRA, haja melhor va_
OSNS RAFFS

,te brasileiro n05 rllcrcados in_ter�

):lacionaisó o que v,em por excelên-

. Associação :�'Rurli;� �·de:�jFlartanópógt :1:1.
Incentivar a produção nado..

Não há ,dúvida. que com a atua.

VAClNACAO DO·. GA1Xf ção desta organlzação comercial,

, quI!. bem mestra o quanto é possí-
A Assoc1açiio Rura! de F�o�'l:U1Ópolis, r.. ...:isn. a tOl'j.oz os. pl'op'-::-ietá- \

-

.

,.
/ .vel a iniciativa prIvada, o Brasil

jl'I'1s de gado J,elteir(),O�l de corte do nosso municlpio, e de,munlcíplos
ocupará .\.tIl..()..situá,Ção grandemen.,;

vi�inhos,"que após todos os esforços necessáriolje, estabeleoeu um es.
te sigllifcativa, o que Já não vinha

toque ·��rniRnente . .com suprimento contía>.uo assegurad<ll, d,e w.cinas
acontecendo nêstes últimos tem_

r.'(·lana.::a('ar; 'Contra. a raiva, procedente dos melhfi>res labo�atór105.... ,do
'DOS, ,em se tratapdo de quantida-

,f',l3...;::- .o .preio_atual. .:'al�o� :!:.::ra_9.r� �,5 ...O�, II;�d?:le".:!..��,�"�e,:,,!l:�7 �q e.._qu�l,dMi�"AA matll �"pol'tado.
cm'"dá, em .nOSS(i)' pO,3to de, revenda, AS vacinas .poderã,o ser aplicadas Nonsa,' exporú'a'ção era I'lta,' más

pelos t(cn!cos dÕ Serviço de D"f�sa SanItária Animali'ou. da Usina de'
não exercia grande Influência na

;:;'�nifici:i!r.ento. Os interessados deverão solicltal' a 'vacina· por Inter_

médio da própria Associação Rural (Caes Frederico Rola) ou na ,Usina

de Benificiamento' de Leite (R.ua Esteves Junior.,.
Nota n, 11 da AssocIação Rural de Fpolis,

��,l\�f'\,lJ�_t)�t;tC ft.f� €'r:�MJln.n J:E'''''f' DI\("d'tJ'�bJ;'iJ��hJ.1!.. UU Ja;;ilr.:euK lul V':'

�A�SOJ.E 'HOSpnAl DE CARIDADE

CORPUS C R I·S T'I
De ordem do M. D. Irmão provedor em exercícIo. tenho a hon.

ra de convidr.r 03 Irmãos e Irmãs para, na próxima qulntn fclm, di!:\

28 do corrente, às 15.30, horas, comparecerem à Cated,al, a fim de,

com balandl'nus ou filtas, tomarem pai'te 11:1 gi'andioJa p:-oc:i. ..:sf:io 'F.tl_

cai'lstlca - Corpus Crlstl.

Consistório da. Irmtmd�,de, em Fpolls, 25 de mala de 1959.

JOsé TolenUno de Souza

Secrctário

-DE MAIO

!
I I

RtJtary Qlub dtL••
(C6nt. da'2�� pág;� _ GGvêrnG _ Defesa Na-

,

Lauro Scholz Maia _ Ma- cional Exército. ,\
, deiras·-. Exportação..

-

Pascoal Simone Neto' \

Manoel Alfredo Barbosa. Banco _ Finanças _ Cré
', . ....: Vestuaeíos _ eamisas -- dito Agrícola.

.

'fabticação. Reynaldo .
Pinto Rosa

Nabor Schlichtin .

_ Es- Veículos _ Bicicletas
quadrias _ Pabrtcação. ' 'péças· acessórlos.

l'� ;Norivaldo.· de Freit�sl -'-; Sebastião;,Calixto........ Ale.
,:Sanco � 'Finanç'as-ctéditD .

godão -.tecidos __ fabri-

l·'ComerCial. ,.;!ação.
,�. Odilon Bartolomeu v- I Vicente, Santana _ Ali

.�'Íl'n � Direito _ TabeleiO-1 mentação _ Conservas.
.�atú de Notas. ,Wilson José Muller -

:i;, Osmar . Meira _ 'I'rans '

Madeira, _ benefícíamento.
: fortes..,..,.. T-ransportes ,RI}-;. Zefezhno Plasza _ Ban

deviarlos.
'

co _ F�nall'ças _ Crédito

Pascoal Guédes Rodrigues Industrial.

a·a�·IDp'l,tu"I·a"
'

.t'tI•••t.· UI;!••, '

� '...
'

"

'"

.

:f,'

:a Sla�'! cri ãfk
. r

MIRO,MORAIS ângulo puramente regtons.l , r, in,_

No meto. ervatetre -do pá,·aná. c dústria -ervateíra, cutivel equacío-,

namento, 'em tôda a sua 1Ôl'Ça de

desenvo�vlmento ,em todos os Es_

tados produtores. -traduz .índíscu-,

tível problema de vanguarda, que

é II IndustrIalização d? país, com

o aproveitamento de seu pctcn ,

,

elal de produção, como quer 1\
"

EMARRA. E se formos mais além,

olhando e
-

mate sob o·ponto, ,da

vista clíni'co,' se asslm pUdéli\,é,{,,"
dl�er; enco�Hamos' ein sua essêL1.:
ela belo e apaixonante campo de

scnunnento de união da classe vol.,

teu-se para .um objetivo sttamen;

te patriótico e ensejou a criação

de um empreendfmento- do vulto

da EMABRA (Exportadora' de'

Mate Braslleiro S.' A,).
i\. sua meta: é, '8, colocação do

produto no mercado ínternàcíonal.
I .' .

,.

�

_
E i:;m, por si sli, bem demons�ra

. os bellefíciOs que, resultará : ao'

V01t�dos'pais, para f€) ,que estão

"eus l�rlncipais' dll'lgentes, profes_

•:01' Algacyr Munhoz Mader, pre_

õictente, e, o catarlnense Hans ·Jor

':1<,,,,,, Vice_presidente,_ penetrando

estudos .

A êsse respeito posso lenlbrar o

Consul FlorlM1o Nupes Pereira,

atualmente' na frl!.nça. que vam

'se preocupando cbm :an�lIs.es rl_
.

gorosos Sôqr� àS' í>l:orirleda�es do

mate.

E' para espanto de muit0s Jã ob

teve como resultado, a <;ónfirn':!!
ção de contel;l li cl�a.da erva subs_

tância capaz. de superar o elemen_

to básico da geleIa real. A impren_

sa do Rio .Já �IIVUIgOU essas ex_

periêncas e' o COl\sul, FlorIano N

pereira entnou. em entendimento,

segundO se' notIciou, com o Insti

tuto Nacio�al do Mate, ofertan

do'-lhe sem qualquel' ônus a fór_

mula encontra.dalpelos sábIos fl'!"\-

lorlzação e maior consumo do ma_

nossa bahU'iç.a do comércIo exte

r1or. A qualid?"oo dg, noss� eiO-li>

mate é,\da melhor, mas .à dlspll�

�êncb nos processos seletivos ca_

be a l'esponsabllldadc ppr presu·

míveis reetr�ões no mercado In

ternaclon�1. Questões solucIonadaS

agora, <l,om o apareclm-ento de

uma 'firma espe,ciallzada, que con,

gregará tôdas as demais expoi·ta

ções, comerciando e selecIonando

o produtc. Sem ser observada do

ca-.

Outras. experiências v,êrn c. c<:"n.

firmar �ue o mate co�ti� .pr�:
príeda.des antl.-abortleiaS. possível.
mente' dai, atrlblUr_se, nas zonas

normais brasileIras o seu 1mpderq,...
do uso o reduzido ,número ,de ca

nas ruraIs brasileIras, -a seu imo_

derado uso o ,reduzido número de

casos de abôrto natural.

E' certo que nessas zonas ns es_

tatístlcas acusam um índiée meu·

to baixo dêsses casos, regiões que

com certa trIsteza 'devemos lem_

brar, não exIstem maternlda(li)s

nem médicos, Somos pois levados a

aceitar, em plllnclpios, que o ma

te seja o fator que age evitando

o abôrto', Isso, porque fa ausência

de uma mentall\lade trabalnada'

no sentIdo profllático. dentro dos

modernos métodos da obstetrlclda,

autorlzp. a esperar-se um número

multo mais elevado de casos fatals

que oco,rrem.
,

Voltando ao caso da EMABR,U

que grangeou grande sImpatIa e

r.econheclmento do InstItuto N.'_
clonai do Mate, seguIndo o pro

nunciamento do seu ,presidente

Sr. pedrO"Flpman Neto;, c!)Jaslde
ramos a. fundação dess!L ol'gani_

I zação, uma clarlnâda cuja resso_

nância no melo ervatelro, tr�duzl�
rá 'com grandes divisas para a

emancipação econômica deste

grande glante adormecido.

Com Iniciativas como esta não

há dúvida de que o Brasil sairá
da sua sonolêncIa de subd�senvol
vlmento.

P E R S I A NA 5,
Montadas com lâminas de duro

alum!nio flexível em 12 béllssimas

eÕ,res.

Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 1,0
andar - salas 14 e 15 - Fone IHô7

para a sua nova residência, ofe_

r�cemos em 12 côres diferentes,

Rua Jerônimo CoellltO; 1 _ 1.°

andar ,- salas 14 e 15 _ Fone 3167
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PARTIDO QUE· NÃO/ SE FRA6MENIA. REUNiÕES DO . DIRETÓRIO
c

E DA' CONVEN(ÃO. O ENCE'RRAMENTO SOLE- NE
.
FOI FESTA DA DE-

,
'

MOCRACIA' PRÓCERES E' CONVENCIO NAIS. OUTRAS NOTAS. .eolha do seu nome e. depoili
, de historiar os últimos aeon-

.'

- tecímentos pclítíeos, con-
secreto e óutra pelo voto trntão, Tiago José da Silva. dato escolhido. proferiu do o candidato. os srs. Jota clutu ' exaltando a causa
nominal - fez. um apelo aos

I
de Itajaí. Foi· lida. em. se- aplaudido discurso de con- Gonçalves. deputados �tUiQ pessedísta, que teria todos

subscritores desta última guída," .moção assinada por gratulações com o Partldp e Fontana e Lenoir V, Fer.rei-I os seus esforços e renúncias
para que a retirassem. no 86 delegados convencionais. de solidariedade ao nome ra

.

e o senador Francisco pessoais para ser vitoriosa.
que foi atendido sob víbran- ind1eandp o nome do sr. eleito. legítimo representan- Gal1otti.

.

I
O plenário aprovou pro

tes palmas. Celsc Rl;UXlos. como candida- te, da vontade soberana dos Em palavras ecmovídas o posições dos srs. Senador
Com a aprovação unânime to do Partido., péssedístas, como declarou. sr. Celso Ramos expressou o Gallotti e Deputado Fonta-

do sistema secreto. o sr, Procedeu-se. após. a vota- Falaram a seguir. saudan- seu reconhecímento à es- na. a primeira' ratificando
Celso Ramos, que .tinha seu ção secreta que se demorou. ---------------.-.-..--.-....:.---- poderes que o Diretório Re-
nome indicado para candí- por 2 horas••are o final da 'gional conrería à sua Mesa;
dato, passou a _presidência apv-raçãq. procedida pelos Diretora para entendimen-
ao sr. Adfiemar Garç1a, ,Vl� srs . Sil\tio Santos.' Orlando tos polítícos com outros par-
ce-presidente. ",

, Bertolli 'e Alirla Bosle. . ,. tidos. e a segunda adjando,
Antes de proceder-se à O resultado. proclamado por conveniência partídaría,

votação. usaram da palavra, pelo sr, Presidente, feii o 'se- a escolha do candidato ao
sendo vivamente aplaudidos, guinte: Celso Ramos - 236 cargo de Vice-governador.
os srs. Atirio· Bosle, de Ban-: votos e Osmar Cunha -. 29 Sob aclamações. entusíás-
to Amaro. João Câ.rlo� Wi- votos. tícas e aplausos demoradís-
choskí, de Mon.âai., Antonto O depu_tado Osmar Cunha. FLO'RIÀNO'P0LIS, TERÇA FEIRA, 26 D"E MAIO DE 1.959.

símos foi a sessão encer-.
Man.oel de Araujo de Porto- depois de abraçar o candí- rada.

As reuniões pessedístas dêncía desígnou os srs. Des.

que culminaram com a esco- ,Mário Teilçeira Carrilho .e
lha do seu candidato ao Go- deputados Lenoir V. Ferrel
vêrno do Estado. no pleito ra, Osmar Cunha. Waldemar
de 1960, foram iniciadas sá- SaBes e Pedro Zimmermann.
bado, as 15 horas. com a do' A noite. no Iate Olube foi
Diretório' Regional. ' .' oferecida aos srs. membros
Sob a presidência- do .sr. do Díretórío e .conveneíonaís

Celso Ramos e Se,cretariada uma churrascada, que con

pelos drs. Rubens de. Arruda tou com a presença de mais
Ramos. Estivalet Pir�s 'e An- de 300 pessoas.
tonto Almeida. presentes os A QONVENÇAO
srs. Ademar Garcia. vice- Domingo. pelas 9 horas.
presIdente e Roberto Olivei - no Clube

.

15 de Outubro,
ra, tesoureiro.' que constí- gentilmente eedído por sua

tulram a Mesa. e- mais os diretoria, realizou-se a prí
seguintes membros: • meíra sessão plenária da
MEMBROS- DO D:(RETóRIO grande,convenção 'regional,
REGIONAL DO PARTIDO com a expressiva presença
SOCIAL DEMOCR�TiCO' - completada à tarde com

Aderbal 'Ramos da . Silva. a� representações' de Oeste
Agl'ipa de Càstro Faria, An� - de' cerca de 95% do total

TI' I�' � I
�.

t�
�

� � I it1:i;:�:E. Ê:!'E��;n;� «�o e e�n·.I' ,os» ., e 19',' I·r·a· es �.O .

·an o '0 �u·;e· 'a" arFrancisco B. Gallotti•.Ger- Aberta a La sessão, o sr, II
r

U U
mano Brandes Junior. Idali- presidente convidou para se

no Fretta. João ,David Fer· cretálltos os srs. deputados SAO PAULO. 25 (V. A.) -; para o teto e'. ainda. a "fu-I examinadas. sem, qualquer
reíra Lima. João Estivalet Ivo Silveira e Jota Gonçal- Itapira, pequena cidade' de

I ga" inexplicável de objetos sucesso, Mesmo com a casa

Pires, José BQabaid.. Lecian ves e para assessores os �rs. 15.000 habitantes. na' velha que estavam em comparti- inteiramente' fechada.
.

as

Slovinski. Manoel SiqueUa Rubens de Arruda Ramos, Mogiana (Ramal' de
.

Pinha) mentos trancadoS;-tais como I pedras. frut�� e objetos en

Bello, Ollvió Nobllega. Oscar Antonio de Almeida e Esti- vit6 intrigada, há mais de armários e geladeira. Saem, tram e saem. sobem e 'des
ROdrigues (l91 Nova, Otacilfo valet 'Pires. um mês. com estranhas ocor- dão sua "voltinha" e vão cem pela .parede, resvalam
M;acedo. :pedro Bittencourt, Pela chamada foi verlf1':' rências desenroladas na ca- cair mansamente numa ou - no· teto e caem qaundo me-
PeQro Kuss. S9Ilomão oar-> cada a presença de 233 con- sa de úm pacato fazendeiro tra dependência da casa. nos" se espera. O delegado
neíro: de Almeida. Teodolino' vencionais votantes. A vista e que - apesar dos estorços fêz uma experiência que o.
Pereira. -Tiago José .de Silva, de número regular o sr. pre- conjugados de vizinhos, amí- A príncípío, o dono' da deixou atônítot pediu para
ValérlQ Gomes, Vidal RaIPos sidente declàrou instalada a gos e até da Polícia - não .casa e o delegado de Polí- que um limão lhe caísse sê
Junior.' Santelmo Borba. Sll- oonvencão R�gional do têm uma explicação. sequer cia levantaram a suspeita bre-.a cabeça. E assím suce
muel .Sandrini; Zeferino Bu- P.S.D. O plenárío apeoveu, razoável. Os· "fenõmenos" 'de que se tratava de uma deu. Temendo ao mesmo

rígo, Paulo Preiss, Joaquim em seguida. o parecer da começaram no' dia 12 de brincadeira' de mau-gôsto. tempo o ridículo e uma fôr
Ranlôs. Lenoir Vargas �el'-· comissão de reconhecimento abrh. prosseguindo. desde :Tôdas as hipóteses foram! ça sobrenatural. que seria o
relra•.Nelson·Abreu, Joaqw.m de poderes. então, com intensidade va-'----------"'-'----�---.....----

R1go. Osn1 Regis, Oscar Sch- Por propOSição do deputa- riável. até há dois dias,

Iru.-I"II.o 811's8lS',-leweitzer. Wérldo da Cosh do Oscar da Nova� foi deci- quando passaram a rarear.

Avila, Edmundo dos I;lantos, didc unanimemente que as Consistem na misteriosa ml)

Hercíllo Anderle. W-alter Bru- votações seriam adiadas pa- vimentação de pedras, fruo
no Roelln, e�· srs. Alvaro ,ra a sessão da tarde. em tas e objetos, "-atirados ou /'

t
I

C bSoares Machado. Gasparino atenção às delegações do agitados por mãos invisíveis

em' a' acar I a'Zorzi, ol1vio �ôbrega. Pom- Oeste, que pOr força maior· e, em certos momentos, até : '

pilie; B�nto. Ricardo Witte, não poderiam .. chegar antf_!3 desafiando a lei da gravida-
Ser::tfiin'Bertaso. 'Waldemar das 11 horas.' 'de. Segundo o testemupho' de; , '

Grubba'. �ilvio Santos re- Em virtude dessa decisão, pes<\oas respeitáveis da co·-' WASHING'I;'ON, 25 (U. P.) l·r1os
outros governos demo-

'N' I'· dpres�ntados. por -delegação. uma proposta do dep. psmar munidade - o_pr,omotor, o' -d RelatiVl;tmentde àddemitenição cr�UCOSntdaStAnfti�hatâl�·1'h"'Sn'.ltea O leras e ...
pelos srs. Osmar çpnpa. 'Sil- Cunha e outra de varios de- delegado de Polícia. o padre,' .

e um grupo e o n ca- açao co ras a ron e •

\Tio Bleyer, Bahfa Bitten- legados ficaram para. ser advogadOS. fármacêuticos, nos que tent9lva contraban- com a 'atitude do Govêmo (Continuação da 1.a, página) alegria nO!lSa. De seus pai!'! Tele-

court, NaaU Bento. Celso Ra- dec;.didas à tarde. conforme politicos _ há, ocasiões em, dear para: seu país um avi�o Revolucionário cubano". dis· nefícios dos recentes decretos. Três gramas chamavam as duas

mo') Filho. Lenoir V. Fer- pediu o dr. Rubens
.

de Ar- que se verifica verdadeira carrega.do �e armas. as quals se Roa. "que cumpre de for- profesSôras deixaram seus lares assumirem escola� em sua terra na_

reim, Wilmat Dias e Anto- ruds. Ramos, em questão de "chuva'" de pedras _ peda-" se destl�ar�!l:m ,aos adeptos ma total seus compromiSsos nOB longínqUos municípios de São tal. 6 contestamento foi Inigua_

nlo Almeida. ordem acolhida pela presi- ços de telhas e de tijolOS _;_. de FulgenclO Batista. o Em- intemaciona1s. O incidente José e Floriim6pol1s. Verdade que lável. TambéIl! nos reJubilamos

Nessa sessão foram' apro- dência e confirmada pelo que. entretanto•. parecem \ baixadOJ; Raul Roa. de cu�a. ocorrido em Miami, onde foI lhes dilacerava o coração a par_ .com a notícia. Não quei·íp.mos ver

vadas as normas- regimen- plenário. "tel.eguiados", pois a não t dis�e ante a O. N. U.: A prêso o .avião, é prova. de tida,., Me.s, ,. vlnha!ll conform9.f1as; as jovens professõras .longé dos

tais para o funcionamento .' As 14 horas. com· 265 vo-
I ser incidentalmente, não' �epubli7a Dominicana con- que Trujillt> não respeita Afinal, II,pai�onadas do ideal de seus. E. acredito, to�o leitor teria

da Oonvenção e 'debatidos tos representados 'no ple-' atingem as pessoas presen- . t�nua fIrme elI!. seus propó- fronteiras, tratado$ ou a de·· eductu', não -mediriam esforçps. O �Ido ·o.,.mesmo sentimento.
,

outIOS :assuntGS da 'eéónomta 'nario, a sessão, foi reaberta.
I
teso Aquelas testemunhas, \S�tos. de .agress,ao ��eryen· !!ência . internacionaIs" em Íl-no de, estáBtó' pa&s.aria .depressJL..,. ,:E. .as duns jovens professôras

interna' do Partido. O primeiro assunto a ser que encaram o fato com 'CIolllsta a meu pai�. Em sua� téntativa's ,desesperadas Depois, a recQmpen&a.: seriam re-' ,�stãO agora em sua terr,a. L�cio-
.

Para constituirem a
.

co- trat.ado foi o sistema de vo- muita seriedade, contam epi· . ��a<; :palavras;"Roa fez men- de impedi],' que a ação .llber- movidas para' sua terra. É, mais. naÍn. Ganham_seu dinheiro cd;m o

missão de exame de cl'eden-! tação na escolha 'do candi- sódios que pareceI!l verda-: çao, dIreta�? Ge1:leralissimo tadora interna seja exercida Teriam contribufdo com.9 ·Govêr_ ,�rabaJ.ho. Justisaimo, aliás. Mas,

ciai.:: dos srs. convencÍonais I datp: O sr. presidente. infor- deiramente fantásticos, tais

I' !tau!el
TruJIllo, .dizendo que por seu próprio povo". no lotando escolaS abandonadas no I:ondenamos a atitude dos govei'-

e retonheci'mento de pode- mando que havia duas pro-, como o vôo, dêsses projéteis ele lOsufla os planos contra interior. nantes, embora elogIemos os pnis

res.. da Convenção. a presi· ! pos�ções - uma pelo, ,voto' ou a 'sua ascensão do solo a democracia cubana e vá- Augusto Martinez, ,Minis-
E aqui chegaram prl;melro duas.

e IIJIligos que se empenham nd
tro da Defesa de Cuba, dis- retÔl'no ,das filhas para junto de

R
'- ' .'

d 1
se �,ue não ficaria vivo UIn NNs as entusiasmamos.' Uma as_

fI. As escolas de S. Martinho e

e,.p·res,entan,tes e. e ega..;. !t':�:�:.!"E:ad�E ::���:��;o?: �:��,;:,:��;:-��:
d

car em seu país. Ao comen- eficiência das jovens regiona,l1s.,.
leu '0 'trabalho dp Delegada de. En- .

d" "C
. . � , tar a descoberta, por' auto-' tas. Seus fIlhOB Já não cresceriam .

.
.

O e
,sino que levqu �s profesBôras até

O·S a
.

,

o'nvenca: 'ridades am.erican.as.• de um' na Ignorância. Louvavam oS.Podé_
'\ '

"

• l' ,C\S eSQOlas, conseguiu-lhes hospe_
_ ,.,

. . .' '. ..••• aviã,o cheio' (Se armas .'desti- r�s públicoS que tão generosamen-
. • :'agem? De quanto valeu aos po_

,,, nadas aos partidários de Ba- te lhes devolviam o dinhei�o dos

(Continuação da l.a Página)

I
tias, LeopoldO José Guer{"eiro e mir Abreu e Hermenegildo' JoãO Genésio Vieira de Souza e José tista, na Renública Domini- impostos.

:;1'es pal!l.a compra do material es-

G 1 de Farias URUSSAN ....

it
,oolar se há novamente falta de

Osório, Le.o.poldo Silveira dos San- José Tonciano da Silva. PORTO Zunlno. SÃO JOÃO DO SUL _ onça ves .
-

cana, que ten ariam desem. - passaram três, semanas. As
GA D'elegado' Zeferino B 'rlgo -�, nrofessôra? E de quanto valeu o

tos e Guilherme H. Wehys. PO- UNIÃO _ Delegada: Alfredo Met_ Delegado: Gervásio João de Li- _ (.' U barcar em Cuba. disse Mar- crianças aprendiam. AB mestraB se

I' SUPLENT'ES' Rosalina Damlanl '

é' to I
ato demago'gico do Gove1rno do Es,

MERODE - Delegado: , Mário Zler', SUPLENTES: Dr. Laura �a; SUPLENTES: Learcino Joa_ . . tinez: '!O Ex rci Revo u- ambientavam. Um povo um tan_
A t I C Sil

. '.

Ferrara
.

-

.

);000. mandando- fazer estágio, sé
Jung' SUPLENTES: Wladlsljl.u Muller Soares, Dr. Jayme Matz. qulm Maciel, Francisco José EIIie- n on o rema e Via, . cionário 'ê ó pOVO sabera'l to diferep-te. do çle Serra Abaixo.

constanBkY e Arthur Marqua'rd,t. zembacher e Antonio M�clel de rin e Mo.aclr Borba. SÃO JOA- VIDAL RAMOS _ Delegado: pe_ como destruir para sempre As saudades do lar. pouco Impor_
PONTE SERRADA - �legaao: Araujo. POUSO REDONDO _: QUIM - Delegado: pedro FJ,.ores dro Boing; SUPLENTES: Oswal_ os invasores". .tava., Aí estavam as crianças. Os

. pedro n. Bortllaz; SUPLENTES: Delegado: Antonio Cal'los Thiesen; rie Souza; SUPLENTES: Domln_ do Kretzchmer e, Anselmo �arn!. direitos. �eJas. i,mportavãm mais
.

Benevenuto Cesar Branco e Alfre_ SUPLENTES: João Custódio da gos Albino, José de Sousa Neto VIDEIRA - Delegada: Luis' Ga.. FIECHAD',O que os Interêsses ·das educadoras.

do poletto. PQRTO BELO - De:- Luz, João Schwl{\den e Alfredo e LiberallnCl Castelo Branco. SÃO brlel; SUPLENTES: Luis Ferlin. E, de olhar dirigido ao ideal que

legado: Antonio Francisco pelxO'- Knob,lauch. PRAIA GRANbE _ JOSE" - Delegado: Arnoldo ·SOU_ Bruno Braga e pedro ponzon!.
(U haviam abraçado, , ensinavam. E

.
, XANXER1ll _ Delegado: José pe- Bt}ENOS ,AI.RES;' 25' .

to; SUPLENTES: Joaquim Ma_ Delegado: Ab.el·Esteves de AgUiar; za; SUPf�ENTE: Gentil. Silveira P) A I fe hou O se
eram felizes,

'" di S'O JOSE' DO CÉDRO dro Lang; SUPLENTES: Julio . -:-. pO lC!� c -

Chega o Semon' ° Santa'. AB dtlas-SUPLENTES: Angelina Manoel "an n. .a

Olimpio To�.taió. Gernlano Cava_' I mar,l!�r�O pohtlco e,literário �" �

Oporlu·R.·dades pereira, Juvên.cio· LeopQ.ldo MO'- .� Delegado: Norberto Seffrin;
lhelro e Ernesto ·Ca�IIiel1l.. XA_I,proP?SltoS. de tendencia co·· dirlgem.se ii cidade. Visitam pa.

rais e Miguel Cipriano Cardoso. SUPLENTES: Her�lnio Conte, '." manlsta, que era editado por rentes, para enganar a s,audade. E
PRESIDENTE GETULIO - De_ .Anselmo Nlederauer e Estefanl XIM _ Delegado: Laurinda Lur 'Leônidas Barletta, A reda- ,nós as recebemos em nosso lar.

comere•li' ·IS legado: Francisco Ax; SUPLEN- Rodrigues Filho. SÃO LOUREN- na_dl; SUPLENTES: Luis

LU-lçãO do semanário foi lacr.a- Eis a grande surprêsa. Surprê_
'rES: Bernardo Mueller, Erich ÇO D'OESTE _. Delegado: José nardl, Dante L�renzonl e Afonso da, porém não se efetuaram I sa para elas. Alegria também. Sur.,.

Da Confederação Nado- Kúebl e Leopoldo CeaIa. RIO D,�S Ebl1ng; SUPLENTES: Miguel pensin. ' .

prisões. prêsa e alegria delas. Surprêsa e·

nal do .Comércio recebeu a ANTAS - Delegada:
'.

Napoleão Belmonte, Justino José Tle�bohl

o E
.

Federação- do Comércio de poeta de, Moraes; SUPLENTES: e Mauro Moraes. S_A,O MÍGUEL .

xe'rCI·to d e dedl·c'
.

E há mais. Enquanto as dUas

Santa Catarina. -o s�guitite RomãO Fo�l1n e Angelo B1'nótto. )'OESTE·_ Delegado: João Man_
.

ev ar se p_rofe;sôras' �clmp. citadas fazislll
not'l'ciário d� intere'.sse .. par"a RIO D'Ol!lSTE _ Delegado: Lean- I fo; SUPLENTES: Daniel Baldis- ..,._,

.

'.
d

. _ seu está�io, _velo uma terceira' e

O comércio de Santa Cata- 11m aertol1: 'SUPLENTES: Eduàr_ sera, Ernesto Bento Dresch EQ. . I
.

Florianópolis. Veio,. viu e venceu

rl��A LIVRE PARA Ex- ��a!e�::�.A:;�O :�rt;�� �G�:: �::;!�: �:��;::rl;os��!�As� aos ml·stere"S p' r'O'·11·S·SI·01"81·5 ::�I����n�Se�:;::I���'a���:;
PORTAÇOES -' o Diái'io leg�do:,. ll."IYmund.o Mayr Sobrl- PLENTES: Cel1no Domingos pa_

_ _. ,.'
.

. ."."
:.

'

.

"té aqui. Ir;'noramos-lhe o nome.

Ofiçial da União. de 22 de aho; SUPLENTES: Raulino João' ludo, Ventura Brandelelro e Olim_ ' "

E o'povo julgue ...
abril último. pg. 9076, pu- Rasar, Vitorio Fornerol1 e Anto_ 110 A· de Marco.' SIDERóPOLIS

.

RIO, 25 (V. A.) -:- Com a ! Cada novo dia pode traze!: a
blica a Instrução nr. 180, da nio Naschenweng. RIO FORTUNA - Delegado: Odilon Monteiro; presença do MinIstro 1'\ 'I traição dos que conspiram
SUMOC, 'que inclue o AÇU·- ,_, Delegado: Tt'odoro RodolfQ SUPLENTES: Francisco Gomes Guerra. Ma!echal Tei:x:eil'a' conira a civilização dos po·

. CAR .e o ALGODAO em ra- HeldemaJin; SUPLENTES: JOB�, Banthazar .� Orlando Di Giaco: Lott.. do Mlnistro da Mari-, vos li�res. Precisamos esta�
ma ou em pluma entre os Rodolfo Heidemann e Ludgero mett!. SOl\l:BRIO _ 'Delegado: nha, Almirante. Matos� Maia. alerta. Em qualquer confU·
produtos exportáveis bene- Carlos Loch. RIO NEGRINHO -- ·Santelmo Borba; SUPLENTES: e de 9utras altas autorldades. to futuro nãô' haverá lugar
ficiados pelo tratamento do 'legado: Euclides Ribeiro; SU- . \.fanoel oe Valerlm, Angelo Isop- O E:x.e.rcito . com�morou on· para. 'ós' indecisos, nem parn
meréado de taxa livre. obe... PLENTES: Antonio Scaburl, Arl- po e André Justp Maggi. TAlO' tem, Junto a estatua do Gê- atitudes dúbias
decidas �s prescrições da vaIdo SallE's, Ignácio Gonschoro_ _ Delegada: Hermann HUijcher; nera} Manuel Luís Osório, ó

•

Instrução \ de nr. 167. de ws1{I, Afonso J.oão MuNer. RO. SUPLENTES:, João Bertol1, Gul_ Marquês do Herval o trans-
A pátria de Osório. fiel l!

4.10.58. Também foi classifi- OEIO' _ Delegado: celso Berrl; l':let'me Dabri, paulo Cordeiro SO'- curno do 93.0 aniv�rsário da
sua "formação cristã e às

cada na 30.. categoria de pro- SUPLEJNTES: . Joaquim rogo e brinho e Hercfllo ·Attderle. TAN- Batal)1a de TUiuti. No ato,
suas tradições de Justiça,

d_p.tos exportáveis da Iy.stru-.1 El)vino Fronza, SANTA CFCTUA GARA' � Delegada: Nelson PI_ I foi' lida a Ordem do Dia do
não pode. furtar-se ao papel

çao ,n.r. 174, de 10 de. J_anel- ._ Delegada: Marc1l1.ano Fel:nnu- -nnl SUrI ENTES DICa a M" t
. que lhe cabe desempenhar

b ifl ... ., .'.;., : arc . s - lOIS ro da Guerra. depOIS no concêrto das nações. ", ......s.ro oeste ano, en caça0 ue eles; SUPLENTES: ,Altino .Grane- r,rande, Lauro Dionísio Loeff, Ota- do que foi depositada uma para tanto, é preciso qU;-oCr$ 81,64 a Matelga de Ca- malln' e Arno. Oscar EllY. SANTO '.'I.'.no Ferreira de O!lvelra. TIJU- palma de flôres na pedestal. glorioso Exército Brasileirocano
SEGUROS A

\MARO DI\. IMPF.RATPT7 0,AS _ Delegado: Valéria Gomes "Drs.gões da Independência" se mantenha coeso. discl,.!FRE�ES E -. Delegado: Alirio BOBsle;' SUPLEN_ �UPLEN'rES: Luis Simtl Teles e fizeram soar seus' clarin3, pliando e dedicado aos seuslnstruçao nr. 181 (D.. 0..... ':lE8: .José Adão Lehmkuhl e Ma- Zeferino Carvalho Neto. TIMBO' seguindo-se um desfile da misteres 'profissionais.' Só22.IV.5§:, pgs. 9_07617), perml.· nonl Julio pernlra. SÃO B'ENTO Doleaado' Theod II d n I a da d h
d

,�
- - o' o n o-rere _ gu r e onra em con- assim, soldados do Brasil,tiu a liquidaçao 0tS I!.eguros no SUL _ Delegado: Francisco m; SUPLENTES: Ervin prade. tinência ao titular da pasta seremos' os guardl'o-es fiéise. fretes de Impor açao no

. ':. d G E ti
me-::cado de taxa livre quan-

paulo K(\esemodel, SUPLENTES, Alfredo Berrl e Mauricio Germ�r. a uerr,a. s veram pl'e· da herança e glóri!;t-8 simbo-
do se tratar de moedas con- Carlos ',!elss SO., Oswaldo Zlperer TROMBUDO CENTRAL _ Dele- sentes famíllareS I do General lizadas na lança flamejante

d e Alfl'edo Kl1mmeck. SÃO ....CAR- 'gado: Leandro Lenzl; SUPLEN� Osório, represent�tes do de Osórió".versíveis ou na moe da c�n·· LOS _!_ Dele"ado� enrlos Spa]dlrtg TES: Jo.'é Ferreira da Silva e Corpo de Bombeiros. da Po- _

vênio respectiv� q�an o .:11 de Souza: SUPLENTES: Roberto' Hermí�lo
..
prado. TUBARÃO _ lida Militar. da FundaçãDporta.ç�es de areas r.egl as

Ho�s. Frederico Zlmer e Manoel Delegados: JdaUno Fretta e DIl_ Osório. do Asilo de Inválidos
por '�dos :t'ilater_als. _A I{lauek. SÃO FRANCISCO "hà ney Chaves Cabral; !':UPLENTES:, da Pátria e do Ministro (,la.

..;, permIte e,plicaçao \
't

A á ti '.<,

'$' P'V'C érn co'J;jertura B1,JL � belegado: Rogerio Z�ttar; "mo d� Albuquel'que Hubbe, Ed- eron U ca.
.

do 'ii' .(ta mercadorIa. de- SUPLENTES: Colatlno Bel�m,. g9.F Lemos e Adolf.o. �aehado. Na Ordem., ·do Dia, afir-
son'etàdó ó; custo, POr dife-' Antonio Laercio Brunatto � 01'_ TURVO -- Deleg�do: Hllario daI mou O Marechal Lott a' cel'�

rença 'da.S· sobret�, de li- lando RIJnlro de Campos. SÃO pont; SUPLENTES: Elvlno Sa.- ta altura:
citacâo e o nivel das taxas JOÃO BATISTA, _ Delegada: vi, Leionardo Neto e Acribb I3en_ "No passado. lutamos na

,Qe -liquid!l:ç�o .. �. etes. Cesa.r Ba,stos G,omes; SUPLEN_ 60. URUBICI _: Delegado: Tomé América e ontem enfrenta-
;í'.c' cdentro':das ,nává's:�n S';' ,':1 ES: H�n.rlqu�, M!lzzeta. Fo., J.a- JiENTE '" mos 'o. inimigo, na Europa.
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agente causador dos "fenô-! julgam tratar-se- de brinca-
menos". o delegado desís-

'

deira. . .

.

tíu, inclusive, de abrir !n-I Na casa em foco. residiam
quérito. I o fazendeiro. sua espõsa, três.
Fomos informados, pelo: filhos menores e uma em

advogado Paulo Serra, de i pregada. ,Todos são católico"
que "os moradores ;_ depois' e.' conscientemente, ignoram
de tantas termentas - re-

I

por que e como tais coisas
solveram deixar a residên- acontecem. Entre muitas ht
cía, III os ,"fenômenos" deelt- póteses, levantou-se a de
naram. O fot4grafo de uma que se trataria de um caso

revísta carioca., que estêve ] de lev}�ação, tendo como
na casa; como a maioria das' agente involuntário a empre
pessoas que ali chegam, in- gada (cozinheira), que ago
crédulo. foi tomado de pâ- l'a está sendo vista como,
nico -quando um objeto "'le- um ser extraordinário, de
vantou vôo", subi�do pela fôrças misteriosas. As ten
parede. . O rapaz deu um tativãs para esclarecer '() as

'grito e déiXou de colher o fia- sunto encaminham-se. ago·
grante. 1l:ste detalhe.serviu ra, para êste ângulO. sem

para robustecer. ainda mais, embargo das naturais difi
a, crença de, que, uma fôrça culdades que todos encon
misteriosa dirIge os "fenp- tram para cl)egar a uma
menos", "castigando" os. que opiniãó positiva.

, ."

não exeeuta o que decretou? po.
dem ds gcvernantes querer en

ganar 'a opinião pública, mas não
o povo de Calmon e de S. Mártl.
:nho que sente a profunda mágoa \que 'se, lhes C�UBOU e damos co

nhecln1ento ao povO todo do que
aconteceu em pôrto União e es_

tará acontecendo em outros mu

,nicíplos. Elogiij.mo� 'as pro!essôras
"Lúcia Satel1ng e M:arla Lourdes
Schmltt que fizeram o sacrifíciO
do .estáglo. Condenamos, e co�
veemência, a demagogia dos de

tentores do poder.

_.
'A extraordinária converi.ção regional do �.S.D.,

reunida domingo último nesta Capital, terminou. tal
qual prevíramos. neste resumo:

1.0 .,.... Para os pessedistrl,s. ,
todos unidos - IllaiS

um ato de fé na p:loriosa 'legenda; .

2.0 - Para aqueles adversários que sonhavalll
com explosões atôlJlicas e .nucleares -

mais um goivo murcho no ramalhete sêCo
das desilusões., ..
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