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AUSENCIA �O' GOV!RNO

CELSO 'RAMOS'; PLQIUIIIêPOUS ?'

EXALTADO ENTUSIASMO PELA LUfA OPOSICIONISTA: Vt8RANTES REutQ6fS DO ',S.D.
deral Lenolr ,Vargas Ferreira, o cuja finalldade exclusiva é polj tt, O PSD nfiJ deixará de. assístt» seus, _ Tres op�as., t�IlS, poli�es que' COl're ';'11 ,con)o !"i,to lricon?estudo eída "para fins partldál'iOS; .neste,
deputado estadual eleito por a- ca. Ainda há pouco um Industrial cOrreilglon4t10s �do Oeste e taml�ém: I ali foram Jnlcladas.'�emont:mi no I que- o exgo'V'ernl\4or da UDN, na a -ausencía 'do Executivo dos pro.,
quela região, dr. Elgldlo Lunsedt de Xaxim teve que abandonar seus seus attados .potencíaís, que tanto governo do saudoso Jól'ge Laoerda.' última -eampanhe, teve que aban., blenias vitais de uma zona pnví,,'
e o prestigioso companheiro, dr. negócios e ausentar-se do muntcí.. confiança

,

depositaram na ação. -[..11'. aon:ir' precíptoarlnmante sua ex- legiada pela exuberância de rlque
Serafim Bertaso. Os

-

diretórios pio até que uma ordem de habeas., oposicionista, para Isso maríd:úá O resto é promessá não cumprtda..' cursgo por não ter resposta às sas naturats e pelo esplrlto empre,
municipais, nessa ocasião, apre- corpus o garantisse, Diante do àqueles mnntctpíos advogados e Numa das reuniões. um orador, I

pe,'gnntas sem conta que lhe ra., endedor e pélo trabalho admirável
sentaram ótimos relatórios a res, quadro que vi. uma necessidade observador.e�, com a missão de erguendo uma garrafa de água ml- (zlam sôbre as promessas fitas do povo. Teve. minha visita, um

neíto da situação do partido nas Imediata se ImPõe: a de presbígtar lhes prestarem assistência Jurldl- neral que se achava Sôbre a mesa. quando candidato ao govãrno, .
e sentido que muito me conrorea: o.

respectivas comunas e trouxeram e conríar ,no poder judiciário e, ca e orgnntzarem documentários nrírmou que .o gO\�.1lrno JilãO apll- 'Jiun;lis cumpridas, Rezlstro, ape>. de levar a solidariedade do meu
ao debate ussuntcs políticos e ad- também. levar às altas àutoncta, para quem \ie direito. / cava ali nem o valor cio objeto que nns, essa versão, que ali é aceita partfdo aos valorosos lutadores e

mlnlstratlvos que lhes dizem res., des da República, msrmente ao

I
J.:' exibia, Foi frenétle:uDente aplau., ate pelos sítuocíonístas, decepcío, sofredores, do extremo, Oeste, Lã

peito, O caráter Informal que dou sr. Ministro da JUStlç� . noticias - A l?r�el1�R d�. govêrno, en, dido e a sua afirmação ganhou na,C\os 'como tôd;" a população, voltarei para ratificar, e reiterai'
a essas rettlllões põe à vontade to- pormenorizadas do que ali ocorre, tão, é e38l1. ,.Il...'\Quela':zona?' foros Rlmbólleos por toda a parte, .essa solidariedade, que julgo um

dos quantos delas participam, E o - - -- __ Está satisfeito com a 6X- dever meu' e um direito de tão de-
homem <lo Oeste gosta de falar e �NO XLV' - O MAIS ANTI GO DIARIq .DE SANT� CATARINA -, N.o. 1 3 5 4 1 <:UI'são?:; ", cldldos e bravos covreligionál'ios.
de se' fazer compreender. por Isso

�a palavra é sempre Simples. rran
ca e enérgica.
_ Muitos problemas a solucionar?

- SlIm dúvida. Os mais fáceis
São os' partidários. �ncontrel em

À nossa reportagem politica o

SI', Celso Ramos .. Ilustre presiden
te do partido Social Democrático
no Estado. concedeu a entr�vlsta
que vai a seguir.

O destaeado politico oposicio
nista acaba de 'regressar' dó extre
mo Oeste oatartuense, para onde

vlajára na ,,!ltlma sexta-feira, em

companhia do seu aaseesor, dr.

paulO Bauer Filho.
- Nessa e)!:cursão- - dísse.cnos

de mjcío ,-' dei continuidade ao

programa que me tracei, quando
eleito pal'a a ilresldênCla do par
tido, de manter continuo contato

com os órgãos müntcípeís do PSD
"

e com seus valoroso_S, correligioná
rios do Interior. Cumpri, alheia. o

4ever de agradecer ao eleitorado

vo.tação com

-- 'Respondo sim 'e respondo não.
'a-

- Alguma declaração quanto 110

momento politico de Santa Cata

rina?

que me honrou no pleito de 3 de todo. o Oeste um ,exaltado entu-,
outubro. síasmo pelo, PSD, que ali se rea

- ,Foram feitas reuniões, como IIza plenamente, cercado da con,

<las vezes antellloreS?
.

fiança do povo "e do apreço dos
- Todos os diretórios pessedls.- chamados pequenos partidos. to_

tas daquela extensa zona forain dos eles com ostensiva' tendênc!l\
reunidos em três grandes e mag- para a opostcgo, como conaequgu;
nlfleas concentrações, nos munící., cía direta da omissão do governo

.'';

�.

Como chefe ele partido estou mais

do que satisfeito, Observel adis-

do Oeste a grande
postção de luta. a coesão, o en.,

tusíasmo do, povo e dos dirigentes - NãO! Estou satisfazendo.

e admmtátratívos: naquele, a ma..

DimoR?RllBENS DE A RRUDA RAM08,,'� ---'-,GÊR.EN'rEl: D.Ol\i.!tNà,OS,F..DE AQUINO nírestn intenção do desrespeito às
pios mats centrais, No dia 21. em estadual no atendimento .dos pro- " , , autoridades desligadas, do Po.láclo
Palmitos, presidi à reunião- dos blemas regionais e da sua ação EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas � Ci''$ 2,00 �.wLORJANO'POLrS. 27 DE FEVERttl,r.O DE 195D 1 e a P�«;,ssão POliCl�1

_

fi> fiscal exer-.
diretórios de Maravilha, São Car_ politica, condensada em termos de ' .; "

.,
.__ _ ._...... _

�:�t:������o::�::;�d�a:!�i�. ::��:::��;::�:!�i�::n:!:�:�:�:,:� Novas' Escol'as' pere Formaca""'o de Tecn' 111(05tó1'ios de }taptranga, Mondai, São presentantes desses partidos. tra-.
"

'

", .

lO]

I '

Miguel, Si'i,? ,Jo�é do Cedro, Dlo- zendosnoe votos e estímulo, ror.,
_

,

� •

nísto Cel'qllell'a e eompanheíros de Imalmente expressos. para que o

Descanso; no dia 23, em Chapecó. PSD continue a sua luta. A pres-. RIO, 2G (V., A.) - Falan- inovações põ<!emos, anunciar, 27 escolas de Engenharia em (dos e não fabelar ou conge- dei de dfretrizes e bases; dí-.
estiveram reunidos os dlretórlos .são oficial ali, como em outros d� à imprensa sôbre as ati- ao, povo: 'C�j1S�� experímen- � runcíonamento no país dan-

' lar ,porque êle não tem êste zendo que "o projeto apre
de Campll-EI'ê. São LOlJrenço do pontos do Estado, é exercida

POl"IVIdaues
de sua pasta du- t�.r�,

..
,enL34 �OI.e.giOS"',<f,Oll?- �l�-

.

do-lhes ,meiós p.ara_r�novar meio concreto �OínO a CO- sentádo 'pelo Govêrno li
Oeste, Ab�íardà Luz. Fac1ünl11 dos agentes pollcláis e fiscais. Vários rante O a�o passado, dec!a- xlbl11dade J1,bsolut_a; mlclO, o materIal de investlgação, FAP. Todavia ate o momen- bertará 'O MEC de diversos
Guedes, Xanxerí_> e Xaxtm. delegadas de pollcla para all no_ rou O Mimstro da Educaçao, da formaçãô de orien'tadores 'co)'I'struir ,n,ovos laborató- to o MEC.' recebeu relatórios problemas, já que ôle hoje
,- E o resultado dessas reu- 1I\�ados, ShO Inferlor:s da nossa J\.1I_'< :l1r. 'Clóvis

.

Salga�o, 'que '"e,�- ed,\l!i,aciOnaís em
..

16 Facul-' ri�,s fi salãs especiaiS, Assim, : de mil_estabelecimentos, fal- se atém ao cumprimento de
nlões? IIcla, Já reformados e conhecidos colas de gra�dE; porte, Vl- dades de Ftlosofla e a in- I a meta- de 1958, que era de ' tando . os de 1.600. Todo8 leis rígidas-, limitado a ter
- Os melhm'es, Comigo, partl� sobejamente pelo seu passado pOll- sand� a prof�sso�s de que o trodução &á nomenclatura I três mil .alunqs na primeira I aquêles que não obedeceram quase uma função jurídiéa.

ciparl1m .dessas concentrações os co l'ecom�ndável.' Da( erigir-se em
BrasIl I!ecessItara em _larga gramatical ..prasileira, orga- í série do curso de engenhei- ao previsto nas instruções �"Com a lei de diretr�es o

ilustres pessedlstas, d�putado fe- p I' o b 1 e m a a questão dá' escala bl:evemente" estao �m nizada por uma comissão de .

ros foi atingida. Para êste não e terão meios para au- ensino terá' meios concretos

ordem e da tranqullldade que era construçao "nas CIdades de ilustres fil6lOgos. ano letivo, o alvo é chegar·8. mental' as merisalIdades, de experimentar novos ,ru

justo sere�assegurnda's ii bbOl'lo_ São Bernardo do Campo, - Realiza'ndo \lIDa polí- 4:500, embora' não tenhamo'.;' Quanto ao material didáti- -mos, através do oferecimen
.Novo Hamburgo, Jundia.í, tica de desenvolvimento eco- muita probabilidade de ven- co, na medida das possibi- to de maior volume, de opor,

sa. POPUlaÇãO oesteanÊl-. Saliento
_Sa-o Jose' dos Calupos e, San-

_'. -
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Mm" t' i t' tunl'da'ties a's escolas para'. noll1lco -

.

1,sse"'am a O, 1- ce- a. 1 a es, o lS er o es a
.

que nos munlçlpios que ,sfio sede
tos", nistro

.

da 1lIduc-�pão �
"
o Sôbre o p'r.oblema de' a,nui- aumentand0 o -seu programa 'organiziuém Seus cursos e

de comarca e onde resid'cm juizes '" ,
.

No seW:r do ensino mó atual Govêrnq teIT,l procura- dades esclareceu o ministro' editorial, átravés de, livros currículos, efetuando-se as
de dll'elto. há mais respeito e di;;-� esclar(lceU' Q' sr. ,ClÓ� do incenUval!': .os' jovens que Clóvis Salgado que "o as- de co:qsultas, UJll milhão de sim 'uma política de deseen
mais garantia aos dlrelt()� e à 11-

vis Salgado "-, três grandes rumam 'parac, as atividades 'suníio--:foi estudado minucio·- cadernos, vário$ dicionáriQR, tralização. Espero ftUe' rtes-berdade. NOs demais é que o exl-
cj.e cunho' cieiltífico, e tecno- sam�mte por uma comissão e dois a,tIas, sendo um, de 'te ano o Congresso nos pos-

biclonismo do aparêJho pollcial.
-
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lógico. Assim,1- através da especiaTizada levando�se em História e outro de Geogra- sa dar a el e ml lva e 1-

cam amea_ÇRs e nl'bl�;'al'l�ades. F.e
. Comissão Sj1pervisora dó conta a' ,situação eéonõmica' fia. ,

retrizés ,e bases' da educa-
faz mais constante,

PIal)O -dos -Institutos (CO- atual -do país. O .que ü Mi· Finalizando suas declara- ção nacional para' têrm02
- A que atl'�bul o. fat<>? SUPI), O MEC' está efetuan- nistérig fêz foi estudar ações ó' ministi'o Clóvis Sal- melhQ_res dias em matéria de
� As Infol'mações que ,tive. em Éntre L".ges e Rio .do do o r�parelha,mento das ,modieidade dOS preços cobra- gado versou o problema da

.

ensino no Brasil".
locais diverJ\Os. levam-me a uma " ,

,

Sul. na estrada, foram de- , -
"

(!onr,lusão s_tngulan ao. jiesgaste molidas,· a.nteonte,m duas

A A �,.
III'�, li I'

'

IA.
" '>, ;

;-iH�lf:!�,er�:la:�!��iae::��ua{!���I:t�. .I pont-ea, sem a providê,nç,ia \ "
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Í1(1� 'llt��'l ., 'oppleni;a rCg;i!io aQ ntJl:t:"1'011tolS' Cht-SSIeo�:-e,:�- ,-'
' "

mam 'atmoluto ,abandono, E, pal'e-
crll;i!:Jlhadàs.".'
Ontem, 'cOnl o trânsito

,ce. querem, recupel'á-Ia pel� vio_ interrompido, várias éen- , I
lêncill e pejo desrespeito à-3 auto-

tenas de ca'minhões fá- Recebemos,: em d�ta do, tigioso ,jornal, na ediçãó de pelO ,"'O Estado", que publi..

{tempos
imemoriais tem cau-

rldades que lhes nãO pl'emam vas_ ziam fHa indiapa, tanto ontem, o 'seguinte: � hoje., I ea sempre notas sqbre pro- sado' tremendos prejuizos à
zaiagem, Os contínuos atl'ltos pro- na ida corno na volta, is- Florianópolis, 26 de feve- TomamQs, pprem, a l1ber- blemas agricola� e dos tra- pecuari� do' Estado, Con-
vocados contra o Jul7. de oJB;çaba to é, claqui par.a. lá' e de reiro de 1959. dade de fazer uma restri - balhos desta AR, vem frlzar que, provavel-
e diversos pl'OCeSf-OS arredótlcoB mo- Já para cá!

' ,

'

Ilmo ,Snl': : ção, �a _parte, onde diz "A D_eína�s; �ivemos a colabo- ment�, o maior· entrave à
vldos contra oPOSlclorilstas são X X

I
. Redato!' de "'O Estado"

I
AssoClaçao Rural ,pede ex- raçao tecnlca, expontanea- soluça0 desse problema, re-

exÍlmplos, O preSidente cl� diretó_ X Nesta.
'

\ ' pllcações à-, Secretaria d:l wente, oferecida por muitofl side no fato de nem todos
1'10 pe�sedlBta de São 'Miguel do Testemunha da agló- . S'mhor Redator: 'Agricultura". Depois de en- agl'onomos e veterinários. os criadores fazerem ou per-
Oeste, em campanha, criticou, o me-ração referiu ao jorna- , Esta Associaç�o vem agra, ,tendimento verbal previo aqui resici_{lntes. mitirem a vacinação.
prefeito local. Está sendo, pl'oces- lista que Os �otoristas ! decel', muito penhorada, as com 'o sr. Secretario, "a titu- ,Contamos, igualmente, com _:'_�\. •

sado, Contrn o pI'efeito ,le Itj.pl� estavam até melO roucos honrosas referencias às suas lo de colaboração, tomEJ.mso o apóio das autoridades' e do
o'

Assim, Snr, Redator, vi-
Fones 22·10 • 25·00 I'anga e seu filho. que se insurgiran I de lant dar vivas ao go- 'atividades, publicadas na apenas a liberdade de su- ETA, e especialmente da Se- mos pedir-lhe a gentileza

, contra a UDN. corl'em pl'O'lessos, vêrno!
O

•
- I primeira palPnacdo seu pres-

I

gerir o eXame dos varios as- cretaria da Agricultura, da pUblicação deste esclare-

;;
.- !Gi--- - --

-- .----,.. -- --- _e__ • __ ,- �'- ---I petos da questão da raiva

I
Esse esforço de "conseguir cimento, para que 'esta As-

.� DS_�"'�S$SJ'SS$S;S:sss"sss s�__SsS's" *sSS'jS'éSS1ir�';""�)'�"%$S"'SSiS"$$p"%$� pelos diferentes orgãos tec� conclusões e soluções" dos soci::J,ção possa manter o cU-

F li H'
�

JII
\ I nicos, federal; estadual, ETA nossos problemas, se reali- ma de cordialidade, com-

I ! ' ./,", • < e Usina do Beneficiamento
I
zam c0l!l debates publicos preensão e colaboração que

,i i ,I do Leite, para que, com o 'em nossas sessões semanais, mantem com todos que de-
'I :,

.

' entrosame�to dos eSforços,' em clima "franc� e cordial", sejam contribuir para o de-
'--;� _./,._.':,,_ ,,_) , '-./

' desses orgaos, se possa con- _como o seu artigo mencio- senvolvimento da agricultu-
Meu caro Nerêu C�rrea. média, ganha ainda salários de fome. seguir a erradicação da, nou com muito acerto. ra n,_esta região,
Vamos, hoje, ao último arranco. Basta isso para se ajuizar do quantp penou e çloença".

_ _ ! E n,ão poderia ser de outrB Com os/ nossos sinceros

Se, qúanto às. promessas de eletrificar o Estado gemeu sob 'a administração bornhauseana. �e esta AssoClaçao conse-; manelra,. porqUE; os proble- agradecimentos, ql}.eira acei-
e pavimentar-lhe as principaIs estragas, o sr. Bor- O pessoal de casa, ainda hoje, recdrda seus 'pa.-

'

gmu fazer alguma coisa, foi, mas agncolas sao complex�s tar nossos protestos de ele-
nhausen fl.CQU in albi.�, na de não aumentar impos- decill1entos e tem l}a mais triste memória aquela porque e.

ncontrou ambiente

I e! .em parte, de sOluç,a? dh vado apreço e consideração,
tos foi muito além da Tra,pobana, negra era! " fav{)��yel, tendo l'iido presti· flClI e mÇlrosa, como e por Cordiais Saudações

No seu discurso final, todavia, o documentário X X giada sempre, inclusive pela I exe�plo O- caso da raiva do" Henrique Berenhauser
é muito singelo diante da realidade. Quem, não x ,imprensa, e, especialmente her)lvoros, a qual desde Presidente

sabendo da Y�rdade, quisçr julgar, nesse aspecto, o Da promessa, de retirar o Ensino 'catarinense
--,_ -----, ---- ----- --.-.-�.

govêrno Bornha.usen, .estará em lôgro, pois, segun- da órbita política nem é bom falar, pois o que o sr. A PEDIDO 'i i: i::.1
do ,sua derradeira fala, durante um quillq\j.ênio, so- Bornhausen fez foi vinculá-lo à mais baixa POliti-

. _ ::....!::.amente foi criada a taxa do Plano de Obras e acres- eag,em. Divulguei, a respeito, docum,entps' estarrece, . '.

Srido o "vendas e consignações" de 2,8% para 3%! dores, pelos quais se comprovava que o Ensino; sob g'
-.

1L
� S t"· .dCredo em cruz, meu desmemoriado Ner�u Cor- o· fanatismo politico da Sra. On_çlilla GoÍlzaga,. foi,

"

e � ... ,''9/. "'.,' cg.
.!

WLreal
'

transformado em instrumento partidario até 40s
..sub:"diretoriozinhos udenistas. �

,

E o imposto de transmissão causa mm·tis quem E o resultado não demorou. Leia, meu tristonho
foi que aumentou'? Fui eu? E o transmissão inter Nerêu Correa, a Mensagem governamental r.elativa TUBA'RA-O U'M BUSTO DE GETULIO VARGASvi'ijos? E o territorial? E a lei do sêlo, com lncidên- a.o Plano de Obras e lá está a mais melancóIlca d�s
,cia até no,ubom dia" e no '"boa tarde"! Arquivar 'confissões: mais dé 50% de alunos, no 'geral, repro-
um contrato, na Junta 'Comercial, antes do seu vados ao fim dos anos letivos. A estatística é do pró-
discursador custava 20 cruzeiros. Agora custa 2 mil! prio ex-gr. 'IIe,rna,dor.As custas judiciais siibiram!

I' X X honra de comunicaI' aos trabalha.,

Mas, para p orador dos seus discur!jos o regis- I
.
X dores' tubaronenses 'que encomen_

tro de um veíéulo em 1956 eustava o mesmo que .Aí ficam as principais proméssas- do candidato dou, na capital Fedaral. de ncôr-
em 1951! .

de 1950, realizadas pelo govcrpador eleito. do com' a deliberação tomada na

A promessa de do pouco fazer muito virou sem Não nego" é claro, quê o sr. Bornhau!ien; em l,a Reunião do MOVIMENTO DE
chumbo sôbre a cortiça. E, ainda, como se não bas- vez 'de postos mecticosjtinerantes CJ;>iscurso; �pag. RENOVAÇÃO DOS QUADROS
tassem os aumentos de impostos e taxas, o govêtno, 448) construisse muitos postoz,inhos d'e s�ude, da 00 PARTIDO TRABALHISTA
que precisava do pouco, foi em busca do muito, rea- custo sabido; 150.000,00 por unidade., BRASILEIRO (PTB) de Tubarão.
Uzando vários empréstimos! ' Eles aí estão, espalhados pelos rincões catari- tlm busto de bronze de GETULIO

Era êsse o ,seu método de não arranjar grava- nenses_ Fechados! Fechadissimos na sua q'uase t,o,:, VARGAS, o qual será cOllfecciona_
mes para o futuro! .talidade,l Na véspera dos pleitos; por milagre, 'se' f',: Jo por conhecido escultor do,

X X abrem ... Para distribuição de remedios e c�dulas pranteado presidente e aqui deve-

X eleitorais! r!Í chegar 'dentro" tie breves dias,
O funcionali�nío, na era bornhauseana, foi, de São símbolos �'de uma administracão desastra - Referida obra de, arte vai ser

fato, muito aumentado.,.' no Ílúmero d@ serviljo-. da e falida, ci�e, som.ente bem tratou 'de interesses paga com dinheiro a ser arrecada-
res, que duplicou! grupais e de apetites pQlitiCó- partidários! do tios trabalhadores' e respectivos

Nos vencimentos sofreu mais do que a martiri- x 'x órgãos de classe, e constituirá, as_
zada mulher do padeiro,- da cançoneta,' ::., ..;X sim, uma justa reparação a Igual

. .

Os aumentinhos eram tão pingues, tão decep- O seu orador, meu exausto Nerêu Cpn;ea, enga- movimento realizado. apr9:.{lmada-
clOnantes, que, na sua, maioria não ultrapassavam- a 'nou o povo uma vez, com suas promessas mirabo- men'te;'há cinco (5) anos passados
casa dos 200 cruzeiros! lantes!.' (1954) sem qualquer resultado ou

,

•

Ao término do seu quinquênio, surgiu um� pro- ,,1960 vai demonstrar que não o enganar.á:' pela mesmo satisfação ao povo do ,-di-
videnci-a, -

segunda vez! 'nhelro arrecadado.
"Em dezembro de 1955, encaminhei à Assem- Povo é burro não! - como, dizem os nortista3. ---

""leia mensagem quOe\'p ••
'

h Outrosism. Informa que mais da
".

'

rop"n a novo (sic) aumento Pode sair pa.ra, outra.
.

ge'r'al este na base de 4001 o fI 1
'

i .; me��e da obra se encontra paga,
�,

" 10, ua passou a v gorar C' Rq,bens de Arruda 1l-amo�_,.,,,,a partir do presente exel'cicio" - diz..-o derradeiro P. S, Fiquei desolado com aquela feia tl'a,u$cl'i- g\'a9as ao !Wôlo que l'e.cebeu na

d'scurso capital fedl!ral. quando 1111 esteve1 ,

t h'd' ção do seu artigo, modificado_ depois 'de recentemente, de Ilustres pel'sona-Esse' aumen o, c· elO e discriminações, foI fei- res'pondido. Franqueza imperd..
oável, que

t a "" t alnd lidades e entldl\des.O para o sucessor pag r, _..., es e, l_a no primeiro a rigor êonfigura uma desonestidáae. inte-
i f i nalism

-

di' Terão assim. os trabalhadores
ano, v u que o une o ,o nao po a mais vi- lectual. Depois dela, perdoe-me a rudeza

t umento que lhe dA tubaronenses e o, povo. opOl·tunl_ver sem ou ro a " '"u. da confissão" mais e melhor compreendi
O t I mador' J'a' fez mai'

.

t
dade de perpetuar no bronze o re-a ua gove s um aumen 0- os discursos que Você fez para o seu or9.�
C'onheçlmento àq te que. em vida,zinho,

c i .' .

.

• /., i". ,dor. . ,

•
,'E, ,com .tUdO."ISSO, o servIdor.' c��annense,. ,em .

c

," _

_;,R-, 1-' �L o \l?al�cJin? fI_/JUSTIÇA SO�

·�g%$SüS$$$s:i3i'_S""SS"'·�fS"'::J.'C>�����$$%,.s:r;:"S94'*F�5'ifS%"'j��VIAL DO:,9ASIL.
-
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�,

pessedístas em tõrno da nossa le

genda, A decisão pessedlsta de en

frentar os acontecimentos, está

.

contaminando os outros partidos.
Como catarínense, devo lamentar

nessas excursões, compromissos e

obr.lgações decorrentes das funções
da chefia, As decisões que se vín.,

crüem ao momento pOlítico fogem
da Ittll1ha competência 'pessoal,

o que observe! nos setores politicos porque pertencem ao dil·.etórlo é à
convenção' do partido, Esses órgãos
no momento oportuno. serão con,

vocados para as decisões que hou-

verem por bem tomar.

enviem' pela
TAC

'CIUZEIRO dlf' SUJ,
LOJA DE'CARGA:

'R. FeJipe Schmidt. 49

o Dr, PED,RO IVO MIRA, GO
MES. advogado sindical, tem a

C1fádO monumento,. ainda. <Ie partido de Getúllo Yf\'gas, nêste
acôrdo com 'R 'dellberação tomada município, o seu verdadeÍnl destino
tia, 1.n. Reunião do MOVIMENTO de partido maJoritário.
OE RENOVAÇÃO DOS QUA� Todo e qUalquer expediente, ou
DROS DO PARTIDO TRABA- movimento, no'''ilentldo de justlfl
LHISTA BRASILEIRO DE TU- cal' o dinheiro arre!ladado. em

BARAO: serâ, antes de Inaugur!l- ,1954, E\ nulo de pleno 'direito, pois
do, exPosto ao público, que a prestação de contas, ou

O MOVIMENTO DE RENOVA- apresnetação do busto de GETU
çÃO DOS QUADROS DO PAR- LIO VARGAS: deV'erlá ser feita

TIDO 'l;RABALHIS'l:A BRASI- aquela época. isto é, há anos pas
LEIRO DE TUBARÃO. é o que, 'sl1dos.

atualmente. se dêriomlUa de ALA (De TRIBUNA DA IMPRENSA

DISSID1()NTE. que visa dar ao de Tubarão).
------��---------------"-----------------------------

Conferência: '

"NACIÕNAlISMO :E TRABALHISMO"
C O N'V I TE

.
'.

CONVID�MOS o
,

povo, ,f\ RA ASSIS-TIREM 'A CONFE
MOCII)ADE ACAD.I;NUC�, Q, R.�NCJA A SER PROFERIDA
ILUSTRE CLERO, AS ENTIDA- DIA 27, 'AS 20 HORAS, NÓ 'l'EA�
DES SINDICAIS,' OS TRABA- TRO ALVARO DE CARVALHO,
LHAI)O,ªES, OS PARTIDOS PO- PELO SENHOR DEPUTADO
LITICOS. AS ENTIDADRti IES- FEDERAL FERNANDO FERRA
TUDANTIS, OS DIGNOS MEM- RI. LIDER DA BANCADA DO
BROS DO MAGIST}Í]RIO SUPE-I PARTIDO TRABALHISTA nRA
RIOR. SECUNDÁRIO, NORMAL 'SILEIRO,
E PROFISSIONAL, OS SENHO. A CONFERtl:NCIA S� l-Ho!
RES DEPUTADOS E VEREADO- RADIADA PELA RÁDro ANITA
RES, TODOS OS. INTERESSA- GARlBALDI:
DOS NO DF,SENVOJ�VrMENTD l11riano�H, 26

SOCIAL. ECONÔMICO E' POLI'-' de 1959." " '"

TICO DE NOSSA 'PA'flUA, PA- (a) A gll,!,i�são .. Eitrap:rtidárta�
,

<;�\
, ,

..

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FI_ol'ianópolis, Sexta Feira, 27 de--'Fével'eu'o de 1959'
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c - fSTEREOf.O e

, O lançamento no Brasil pela RC.A. Victor Rád:o Ida última- conquista em matéria de som, efetuadas no
.

- Rio, 'São Paulo e Porto Alegre, foi um sucesso estron- I
doso.

IRealmente, trata-se de uma inovação ind scritível.
ISó mesmo ouvindo. •

A nossa Ca�al colocando-se ,a altura ,$los demais
entres adiantados do País; já tem a sua dispd:;içã'()! estes
notáveis aparêlhos, _ .

Para qua o P9vO 'os conheça será efetuada hoje, às
21 horas, no Clube Dcze de Agôsto, uma demonstração
per técnicos norte-americanos.

É ma.s uma colaboração de A Modelar para com o

progresso da cídade e para com Ü' seu povo.
-;-:,

do em p1en:it:i0 em sessão da sema

na ,JlaSsada. o sr, prefeito Mtmici- :
aumento do salário mínimo, lm-

paI autcrrzou a presença do Dr. postos, etc..

(INE RITZAlamh; Faria _ para, na QUa.l1da.-.! ARGUI O LIDER DO p. S.'D.
dé de representante da prefeitura. O Vereador Hélio peixoto, pOS-

Municipal junto à COAP, Prestar: terlormente, ocupou a tribuna para - - �s ·5 e 8 1101'as �

esclarecimentos aos srs. Vereadol'es 'argúlr o representante da prefel- Rex Reason .:__ Margía
com referênela ii sua conduta na- tura Mtmlclpal, dirigindo-lhe as Dean em
quele órgão controlador e de abas., segutntes perguntas: O 2.0 T I R O
teclmento de prêços. I 1) - Quantos membros com.,

Re 1
.,

jncroduzído no recinto dos tr(l.- 'põem a. COAP?
�

_ ga �cope _ .CrÔIÚ!a escrita pelo jornalistaG'uSTAV-O.NEViES, balhos, a Mesa concedeu a PaJa-1 Resposta:· Compõm' a 'OOA'P ,.
-;-' Cens.: ate,18)u}Os--:-da Academia. Catarínense -de Letras- .

.

vra 00, Vereador Manoel �lves RI-
.

oito membros, atualmente S�iS '! C'I'N,E, .;,' ROX"'Y . �', ..Li, há alguns dias, no "Diário- Oficial", :o manifesto bíro � autor da proposíçgo - pa- ,(falecimento de um e. demissa.o.1 "" I, "
'

em que 'é lançada a Compânhia Osvaldo -:ijachaao .de ra Iniciar a arçulção,' tendo o edil; de-, outro), represent�ndÓ a Agri� I"
. à� 8 hOl:.às. :1'< .

Hote s e tive à alegria de verificar que 'alguns homens feito as seguintes perguntas: I cultura; a pecuária, II Indúst"ia. LUis Alcaraz Errrilia•

A MIMO - Quais as estattstaeas o Sindicato de Jornalistas, pre_ I '. .de iniciativa, com a idoneidade moral e fínanceira desse
b I' V S' d ., .

i GUlU _' em- que se a1le a . ,para ar seu
feitura, Govê.rno do Estado e mais: ...'.

�

"

meu nobreamigo que é Osvaldo M,achado, estão empe- ! - . ,l\1T1ULcn'RES DE TEATRO
'

voto na COAP?
� dois representantes de outras en-

. lV.l .fJ.,L
, ' ," _

,nhados em 'aprove' tal' as condições naturais de que foi 'Resposta - Tenho me baseMo. tidades de classe.
. I -. Cens.: atá 14 anos _dotada a capital catarinense, a fim de transformá-la no parecer do 81'. prefeito Muni_I 2) - E' verdade qúc o SI'. pra-

CINE' GLÓRIAnum autêntico centro de atracões turísticas. Já se falou cípal, qual seja o de votar contra, feito MuniCipal tem recomendado
'

.

íd d· d b' f" d o aumento do custo de vida. To- .

que V, S. vote contra todo e qual- 'demais nessas peculiari a· €s
.

'o am lente IS· co e
davla, em casos inevitáveis, tenho quer aumento injusto?

.

_ às 8 horasFlorianópolis que estariam a indicar-lhe a destnação me pronunciado de forma cOnCi-! Resposta _ E' verdade -,

'

Henry Fenda _ Antnon« perl;insduma cidade de repouso e recreio. Não há quem não te- lllltót'la, procurando defender, aet, ARGUI O 'VEREADOR MENE- O Hm'lEM nos OLHOS FRIOS
nha desejado ver bem servida de elementos materia' s ma de tudo, os interêsses do povo, I ZES I<'ILHO -- Víata.Vtsíon __

a nossa Capital para fazer-se preferida dos fpristas, que não desprezando, também, a jus-
,

1) � �, 8'. tem votado real., -'" Cens.: até ] 4 anos -

.

Ih teza dos ,pedidos provocados por mente II ravon ou contra os .au- ,f':·J·.tJ..E.·.. ','I,MPE'RIObuscam pd2:a aalma e pará oa o 'Cs algo novo e encan-
medidas. que incidem sõbre prêços : mentês dos pl'êÇ9S? _\., nt,ado)': O qUe too,avia, faltava a Florianópolis era um de produtõs. '. Resposta �. ,Tenho votado con-

.' ," . \ ,perfeito �squema v; sando àquele objetivo ê:.que não de- MIMO _ V. S, dispõe de có- tra, se bem qU\!, em alb'llns (lasos, I .><1s\8.horaspendesse apeúas. do esfôrço dos poderes públie-os, mas pias das fIotas e de resoluções cjll o voto em favor do aumento é < .oESENHOS
também da: bea vontade dos! homens de .dinheiro e de COAP,

na,
prefeitura Municlpllf'l

I
Inevitável. I DES.TINO VINGADOR _, .

Re�posta - Estas não Quanto . 2) - V. S. tem con.hecimento ,

D' k Fidéias. Reconh.eçamos que 111Uito tem sido (eito já,a' ". .

.' _
,>

! Com
,
lC' oran-

às re,;oluçÕ-es. as mesmllS são con_ dll tabela de pleÇos do Pao. ! '\. VOI 'T'A DO HO]\lTEMpropós:to, e .confortemo-nos , agOl'a ante o lançamento ,_.
.

Re�posta: �im. Piío de Cr$ 2,00 i
f ü -

:l
".dessa e""""rêsa que construirá, no pitor-esco recanto da duzidas aos orgaos d� CUvu1saoio.

(60 grs,) - Pão de Cr$ 5.00 (105 i 11,10RCÊGO _ 4.0 e 5.? Eps.U'_"

pllra conhecimento publico,
-

.

" "311 I
'

,J Praia·b Saudade"o Coqueh'c,s Cassino Hote}" para aco-' .

V S t ma Co grs.) - Pao de Cr$ 10,00

("'''''1
_ Cens.: ate 14 anos _

, MIMO -
. , em u -

gl'S) _ P,ão de 13,00 (500 grs,)OSVALDO MELO 'lher a quantos venh,am a' Fl,ori'anópolis à procura de, missão que o �asessore?
_ Pão de Cr$ 23.00 (1 kg.),OBRIGADO, ZENON BANDEIRA E LOURIVAL oáginal dnde n:1' paisagem, nos ocasos raros, no rendi- Resposta - A pergunta do no-

A PALAVR� DO P,D.C, í ,...
...�--- ..:....,.,ALMEIDA Obrigado ,pelas palavras bondosas que me lhado capl'Í'choso das praias mansas e acariciantes. Mkis bre Vereador está prejudicíl.da em

O VC"cador Nereu (lo Vale 1'e- CASaS OE MADEIRAenviaram atl'avés'·.rad.iogl'ama· dia 24 dêste. Para mil'!'! a Companhia Osvaldo Machadolde Hoteis'nã:c' se limO _ virtude da resposta que dei à PI:).- relra, usando da palavra, declal'ou
'

• . .
11.

h b d
.

d C ·'t·b
' ,.

meirll .pergunta. Contudo, posso que, em virtude dlts respostas que j R M A O S 91T EN,00UR.f-,1l1la on.ra ser relem r.a' o pelos amlgo� . e u'l!l' t a, pOI
. ta:rá a c·')ilstl'uir apiel1t'ls Ul:n �ificio'a mais; destinando Informá_lo que tenho tldo.instrU- IIcabara 'de ,ouvir, não havia m,ais ':, ":;S,:8.AOÁA�Ó . rO";'f loa,', �flO"t ivo: reé�'l-te flotn.en�gem d,R C�mara a6 lJÍ�'!1 ObSC1U'Q ,a, explorar o �ol�'�rci9 ho!ele:To . .o Coqu'{üros CassÍn'cl Çues do {sr. ptefeitõ ,Múniblplll, oportunidade pari 'arguir o 'l'epré;-, ,i :"�t�("o -o f'i, 9.5 ' ':.0 'o � ' .. '1 A �'I

'11ü;Y'}, �C§JfflO <t.() .J1itmii-d.� traba)ho pela nossa .,F-Ioi'ianG-:-
"

Hotd é mais'<ro qu;e isso, p-orque se cqn�)i.tuirá; segu�do qú.�, pelll' sua condição polltlcl'l- <-Chtante dá' prefeitura' todavia ""
'

'. .

.._�__�,ilil���!� 1 >

'�'. ',"�� • :.... ,

, ; ,li ÍF) Manifeste, a que me''r'éfh'o; nUin� grande' vila.pa" IIdmlnistrativa --�expressa.a opl- �pelava: pa�� que o m�smo,fô;�.e,I;,:Á'ri;· ...t.'f<I" Sjj,l:- ("1:,'::::J.';(,1:_r,'<Df' �ALAO ANUAL�DO GAPF Está lnat'- .

rad siaca,' sel'vida de modernas cOhdições. de confô:·to, nião pública. '

..

portador de um ap,êlo à' COAP no 'Y li L � , ft Iii J td b ( d tAS 1\1IMO'-- No recente :Il\lmellto "entido de d�r divulgação. ante7 I' ·D·".: 1. d" d'
ca' a para sa adõ ,28 ê� e 'mes a inau'guração do e- €1e diEtracão. '€!e descanso. -Será núdeo�entral de larga ou tentailvlI de aumellto do pão, eIpadamente, da data das ,suas I . _.;,

uma "alu, ame egundo' SaHi.o do' Grupo de. Artistas Plásticos de Flol'ia ·área residen:aial, distribuída em -lojes que concorrerão· q\1a� foi a !lua posiÇão? reunlõs, para que o povo la pu_; . çostu.a. Tlatar na Rual1óp.olis,
.

acontecini'ento que terá o ,patrocinio do lnstir '�arà acrescentar,à paisagem ao tranquila E.vidênc a do Resposta - No plenádo dll desse :comparecer li melhàr fiscau-'; Conselbeiro Mafia, 186.tuto Brasil-Estados Unidos. bom gôsto deIS quê ali viverem no desfrute das munifi- COAP represento um voto mi�� zar os seus trabalhos. Apelou,,; .

�__

O local escolhido })�ra essa. aI?reS'-en, ta<:ã.,o de �&,el.a; .

.' N-' d
.

-

'.

d
- rltário, e, em face dessa con - :Linda, ao dr. Alr.mir F:�!'L'I P3ra '. �-"'. ''I: I' A V E S'.

.

�. cência� naiurats.
.

�o po e, passa .�l}1 rQ S_tl'O o cro-
. cão minha pplnião nfio se fllz J.)re- (jllÇ. o mcsm{), antes qe 'to�ar ", '''''.\. 1 'mostras de, nossos �jtorj(?:�".�J'tis41as,. wi..�o(,)1l,l.l-s:�':Ae" nista. gitt,J-dinQ 'in� i,piça��a �:e lã«

� ntido' "s_pcialr� ����r, um� /,,6"'. que, co�tl'a ela, p,arte'c;'e�,"". Qu�lqUer l'e\!�ij.f1,," ;�a,- ��. --:"',Al-t(� Mo(!erna, â ru� ,'!�tt-en1f. �l,,�éira, �.���'- ·�e���1J·Mj�-Rt '," e'COfl6ll'1fo, pl)� tambernJ<1e ,�1e�� W'-qa �o<}p�- exfde� �.n�;r���� de .,0�trlLs Cl�. 0�P1.,obtenha Instrilff�' $: ali!" �'.:"" ,;i._' "Fara essa l'eahzaçao, vem' o Gru_po'� ,.'!o:r1elta;��!l'.tl racão':'dévídà 'é\�,pró.gresso· cbnlu� a sa tJ.rd. E� 's�;;t Çf\�' m�nté'mrt repre8ll1}ta�es� ,�,d.e'41!l'ead,?r'e�;?, 1J1�:�k:'�'Í� �
EM � MINU'�9Sapoio mo'ral .e financeiri,,' ,de, div-ersas p'esso�s

'.

ás' 'quài�." . 't' d I
-,

-,. 't ',-
fi

•

e 'jllnto' à_ coFAp. ," " 'umbfr-se" de ;'$\TII', �aO\ V'?J!.Il!l ··Fl'twc.,sco ToJentono n.o 20. ,.

pO,r.qll� ,aquI es ou a ar, argas aO�J1. ,:lasnlo, com 'lU
I ',MI'MO, "'_ V. S. tômou co.nl),e_ umll vêz (lue ê ·lament_Qv�JÍ'.[j\l, e�.a" ,

_..,..,.�--,__� -,-�_
se diriQ·iram.·

. <

• l' C te
� ldMI· . ,'" '.- ,..,. .

-

envIo \, s meus ap ausos a qmpan ysva ,

o ac la-. «imento do trllbalho que o ,'8Indi- Cãmlll'a não ten,ba, também', tllÍl V'O E . P E 1 A;nfelizmente, O a'pêlo, no sentido de avivar a .c�Úl'l- du,de Boteis e, em particulé, mn.. raçp ll1uito cord·al· cato �os PllEleiros elaborou _recen- representante, que�poss� fntm'pre- "'. -�, ""." <; �-;3.·. I ' ipanh,a ne:::se selltido não iogrou o êxito"que era de se átr.v.elho mnig.o
que

em.prest,ap,seU.-COUQ._eituadO
nonle ..be�!inte, cem a apresentaç,ao de .tar o pensamento populllr, Com-

'�'�o
" ... -' ,

tZ'
-

esperar, mail, nem por 'isso; OS corajo;:;os moços_deixaran'i . A' t"" 1 _.' e d�n1-e- t .;" �,\ima "estatística doe gastos e do' pletar o pensamento popular.' ..:,.a.. m:.us es�e ,no ave elup,- e n . .t ;l:l '0. ,- o
. h leI'O "ue obt�m o� panificadores: I <sr vencer e á custa de lnge.ntes saédfiéios, vão expo» r __:::.;,.__,."_..........__. ;1 t .. ,",. -

Compreendia que o Sr. AllLmir. _

!'GllS trabalhos. fm-,"5 '81" C:oettElR·,···(JS
num pão de 0'$ .2,OO"?

f FlIl'ia se ressente de uma assesso� r�L.' , :..' :,.
.

. '. Resposta - O demoÍlstratlvo II Ida. dai por qúe apresentava essa_, ' 'PONTE-- + _],\nRAM.c,\�.·,� '�ALÇAM';ENTO "MAU"" ."
"

que V. Excia.,'se refere, eu tenho sugestfio. "-i
' ,_.

�t�n;:��OeS:{u�l'��lt���:=_a��'�'��e��::�t�:le."deVem sá "VENDE-SE �Â PRA�;9Q:Mf{O, ,�:aq:�!>�: ��s;;�o:�t:::l d::�� �i�s�:iT����C���E�?�� r jlEH D E,� SE'l\1:IR'A: l\1:AR, eôntilllla à,l i, 'desbeiçado.�, insegu·ro n:l8', -

. , '.'
, ..

, ," •. '1 não tendo a COAP conhecimento Os vereadores Herminlo Mene7.es • ,,'
'

.,_
.

•

.

'�, ," -<, �. '.' do seu àutor, e o· referido demons-
e Domingo� Aquino (,ambos 'jol'- U'má' ca:sa, de r;_1�d�ii:a re-Sl1:lS pernas de ferro ,cheia·s· de caruncho' e' ca,rcGmída�.:.

".', _., -'l,Af:rO, """,.< ,.tlA-,Nn... tl'atl\'o fOi •.en,t_regue àquele' órgão

I llalis,tás.)
..

deCllIl'lIl'lI.m
à Clla,a des- celll-CCl1:struida;'-com 5111 Xpolo salitr'e. ". ,1:. (1'. l:1�li...".�, na últimll sessãO ali realizada. ponhecerem o nome do I'llpresen- "

'.

d P
.U -

t d cid,"d,'e-'é
"

'e 7m, a 50_ n'I'etro,s, a· rala
m escarneo _pel'll1�el) eRg:, progresso/ a:.,

.' .' '. ;in-..-tar' c:ofu ". MIMO � V' S. tem conheci- ":ante do SindicatÇl dos .0Jrnalis-
de Itagüássú ,(pr6pria p'aL!

ben1 '(.0 seu "coracãº�
.'

� :.
-

-

- , ..... mento da expe)iêncla ,técnica dos tllS,
. .A P t: ,-� I ',; ",' '.

r---:--
;

'.". d t Ver.aneio) Cr$ '48.000,00H,.. ante, a e agora, <ool,la "(t'e- nada. padeiros, quando emons raram

No ertamo, a I'eportllgem' Sll_ 'Ti'atar COln OScal' SchmidtO (rtIçamento 1:la' llarliê' da""Av'enida Mauro Ramos� .:.....,__ que. em uma saca de fal'inha de
lJe que é o SI'. A1'y Machado. Se- Filho-Tudo como"estavá..:' y. ;:. ,"" \
ria conveniente' que o Sr, Ary

nu _redação deste, , ..,•• ,. �

J'orn.aI.
"1'res. p·onto,s... ;'l?l1lS sonhos. 'PI'es

. .grsl;lcl-es. �ecé}lçÕes,. Machado também prestasse ,algu-,_, cf .. 't· .

"

.

. ,

'.'
• �na informação à classe dos jorna.:..

�iilllif( J1Sj,E -.,� ;.'

-

"

. .

..

. 1:,:��VOR E� AGRADEC1ME�'fO". ,FPR��D:���gg��R. -' , '..." ;.'� , O vei'eadol' Hélio Abreu, COm E S T R E (T
.

O 'Yende�é lllna casa !�frverâJ:\eió, situada. ,no }lont(l' :1, '.,V o.pÔiO da Casa, requereu um voto
\ Trabalhos Manuais: E.or-lnais Pitore�ÇlO da Lagôa, da�.COllce_iç2.o, por preço oJ:)or� :'.

.. \
. I' de louvol' e de agradecimeI.1to ao

da4os,. tapeçarias, ü:'icôlunís;,;imo. '"
.

'.

! .,.. WI•.i�''''' .1."-RL -'ND DO 8R.aSIL S. &. Sr. p·l'efeito Municipltl pela ma_
.

1 '

f' l'Tratar com Órlando Cal'ioni,"à l'�Q _Conselhel'ro Ma- ,Ii!.�'" .

''''ReIO
. n�ira gentil como atendeu à sol1� simp, es e artIst1co, rlvo 1-... . IND ...STR!IA E COM..

citação da Câmara, extendendo' a tê,-..deeoracão e outros.'
ira 1\'. 58 _ Nésta Ca,pHal

.. .

, .

B '." .

., ín!\nifestaçfio ao dr. Alamir .

Rua Gaspar Dutra, 631.FÁBRICA DB:·JEC.fD.OS (ARLOS�-- PAGA�ENlO,DE 'DIVIDENDOS
.:. r�a2�����gM�: :o�t�:RDA "'jEstn'ittl, .�,lD!,ianópo,lis.,

',; • •

>

.';;.0"...denlstos
"

o Vel·e,-.dol' 'Mllnoel Alvés

Ri_,
C b

N.
FE C I QNA � S· ERENUX S/�A.

.

beiro apresentou _propOSiçãO no

l-' H" V t S_-",
'sentido" de que seja criada uma . - .

'""A" 1,;'\
.Assenloléia Geral Ext.raordinária I comissão' de Defesa da EconolÍllà J .".,

.'

.,� São conyidádos os ,senh.ores aci.onistas ·.para c-o .....pa- '.' A Wi'IIys-Overland do Brasil S;'�., Indústria e ComérCio, pa-rtisip.a;" seus populi>l'. R,�·a, lft'llnr'3"O Tóientino n.o 20, ."

Acionistas que' desde"o dia 10' de' fe,v�reiro está sendo page'o dlvrdendo ",mcel":'!m à, a�sembléia geral extraordin:áda a .realizal'- "

frim�tral de 3%' (três por ceriTo) calculado sôbre=�e na sêde sOelal' à Tua 1.0 de Maio, N. 1..283, nesta Ci:- � /c

dade de Bl'liSiIlle, 110 dia 9 de março d.e.i9.59; às, 9 Kora'�, I'· " ",:' , :;'.'
.

,

.

para opfibéral'e1lJ. sôbre a seguinte:
� , ;,' ': e) o valor nominal,- de cjad:a ação, ordinária ou preferen-

ORDEM DO DIA"· ciai, represehtativa d9 capital de Cr$ I.IO! .100.000,00;
}.o _ Apreciar proposta da diretoria ,viaªnd� a b) a importância de Cr$ _32-5.5�b.300,?0 correspondente ./

realização' de operacõf!s de crédito. destinada à parte do aumento' do capital spclal para Cr$ ..••

ao fina�ciamento 'da aquisiçf;o de' D1ateF1:, 2.800.000,000;00 int�gra.lizada até 31/! 2/58.
prima." " .' t2.0 - Oütros 'assuntos de interesse soC'iaL.

-'

("
.

Bl'usque, 25 de fevereiro de 1959. I fGuilherme Renaux _ Diretor Pres-iden-te
Dr. Erich Walter B'ueckmànn _ Diretor

, (
Ca rIos Cid Renaux Diretor

!

FAZEM ANOS HOJE sr. Jélsio João .Moreíra
da Silveira

srta. Almira Damasceno - srta. Ivone da Gosta
da Silva Mdlin
srta. Marília Schutel - sr. João Vieira Sobrinho
j-ovem Carlos Ernesto - sr. Anton.o Carlos de
Rosa Oliveira
sr. Milton Lehmkuhl
sr. Lauro Dentice Li--
nhares

_ sr. Hélcio Jóão M. da·-
,

"

Silveira' : "

- SI\ Gilberto João de Oli-

srta. Maria'
.

de Lourdes
Meira

.

sra, Maria Beoní Le�zi
sra. Angelina Filomeno
Pizaní
sra Aurea Almeida Her-veira

- sra.' Dalva
Melo
sr. MJton
Garcia

Machado de rera
'

srta- Zenita Campello
Goelho '

sr, Emílio Mund.
Santos

,� _"{�_(l""'()""()'_'()'_'()'_"I�)'_'(')" J!.

'r; ADVOGADO ., Dr. AntiAi.o �6tilt'o I'
i

. DAS 9 àS, 12 e DAS 1,4 às 17 HORAS tCRUA DEODORO 5' :
,

,

........_..(_.....I---)�).....��)--
.

-
:.-

.

Sociedade (arnavalesta "Tenenles

clt'
15
va

f'D1JAL
DCjr�rd",l1l €1e- st. PrssÚlente, convoco para o dia oit0

ll1ftl'Ç;O do COl'i'eriíce ano, as nove (9) horas, �rio Clube

dt�, Out'7bl'O fi Assel11
..l..llé�a. Ger'a,l, para eleição da n.?� IDll'etOl'Ja e CQuselhb Flscal. para .() ano de 1959.. ,

LUIZ. CO ,AGA MACHADO COEI,UO .'
.

.

'

"

. 2,0 Secretár:io I

"

ç�fri� t@EMAS,MUNIClP}\L CINE SÃO JOSEFEITURA NA COAP E' trigo, são gastos cinco litros
INTERPELADO d'água?

Atendendo à sollcl�aÇão que lhe I - Tenho conhecimento da mes-.
fizera ii CãQlara Municipal, em mil. Mas. V, Excía. deve estar a
virtude de requerimento do verea, p�do aumênto que sofreu o tri

dor. Manoel Alves Ribeiro, aprova- go, por fôrçll de portaria do l\U
nlstério da Agrfcultul'a, e amda

�ste 'diVidendo êOl're5ponEÍ� ad 'período �ólnpre�ndido enhe I � �e Qu
tub,'l) e 3l de Dezembro de 19-58; o pagamento'do rnesmo.éA.elto aoS

Sr" Acionistas da -forma seguçnte:
l

Às ·itÇÕes 'FlQmi".tllfiis - por intermédio .de cheque no-.
minai enviadõ, .pelo torreio, pela Deltec 'S, A., Investi
mentos'- Crédito. e FinÍlnciámento;
Às açõ.,·u pcrl«cior' _ �ediante a aprt§entação do
cupom n� .7 no seguinte-·'esta<belecimento:

t�-

Estado í.de. 'Saota tJátarina
. �.

·Banco Ind. e Com. (:lEi' $anta �atarl�a S. A.. "INCO�

,�,",,�i��.JJ��.
r.� .�,. � /li. Dite-tôri..

" '

'O [S'IADO" O III .• IS ANTIGO 11IARúr (lI SAN"'!A C'Á'J'ARINA'

às 3 - 7% - 9lf2 horec
George' Montgomery
Marilee Earle - em

RUA DOS
FRACllSSADOS
Cens.: até 18 anos

...

"
'
..;.t..

Hi\I CARJW MARCA FIAT .uao,· ANO HJ'48_. f '

:..
.

,

.

ESTADO GERAL D,eM, l\fAQUI!'1A' R�CEM-R,u.;FORMADA.
EQUIPADO COM RÁDIO DE DUAS ONI)AS.

VENDA SOMENTE A yISTi\, ,NE_GÓCIO pm,ETO ,SEM IN
T.ERMF,DIÃRIO - VER E 'l:RA.1:AR NA RT,J,A n·. JA:i'ME CAMARA
N,O 19.

1.10HTALlÇÜ ,É- f'('·OHES· - '"

1:;-"";: '". ;. ...-.

Sele:�ionadlj. �.�', G..Ta�lI,id.s
rec.eber:

:(t '1\; tARXTAl.j�ro,
r --'!" ,

.• : •

:1 . �- .. �

MERCADO Pi:lI:n.!;O:':�· icin-r'.".:·,:i}i)'"{�.. 'I"
� FJorianôpol,� - :;.C.

",

_....�_"....-.:....,,,-_--------..,.---'---r-----...

---:::

... _._.;.
<"

" "

...• _

: . ::p -1� R- 'r' I ,( I , A
� t. - Ã :0

. . -. ,.- ,.

WAUfQR 2. G�RCIA e GERTRUDES Z,' GARCIA pa.l'ticlpa�, co� .•

p�.azer., ·é.oll sewi parentes e amigos, ó náSllímento':d� sua filha OLGA
RE�:a_'iX, 000l'l'lc1I'J na M"tel'nfd'ade Ik "1'10%. nrrêa,' lÓ dfà. ,21 de

lanrE'iro de 1959. ,:.c'.'!>l/.'(�· "�'C '.
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S.ensa€ional

Florianópolis, exta F:ira, ·27 de Fevereiro ,.de 1959
--�--�--�----�--

DO
\

UI Dbe� 1.2-,:-de A
<:

j
'7

. � .

-

�
:'" ..

, "

,.

ás�21 .' horas•

._.n

"

demo�_stração dos novos
•

"_0,
.�...,' -,

,T. _, •
.".

-:....:... :,

r : -.

;.:
,

aparelhos
<

'd
;

Som Estereofônico", • f
'�r

�

Efetuada por técnicus da,;�R. c. A� Victflr do Brasil
� ��

�. 1�.�·;i _. :�:." .i...._

' . .,' ':;.." ::. __ " ,.

. ?"1( '. f
�;.

,

,.
:'Mais .« "uma.·' ," labop� <Y�'"üo� '.<�e�, --A:o.<Io:délarl�'� \��},

. �- .

._.

> I ribuD&l de Jusliça
Na Sessão. da CanUlra- (;:ri
minai, .I.lealizada ·no: d.i:J!' 19
de ·'Dezembro correate, fo
ram Julgados os. segumtes

Feitos:' ��
,

1) Apelaçãe, erimPlal �.
9.068. da comarca de C�o!'
nhas, em.que é apelante Au
gustinho Muziol .e apelade
a Justiça, por seu P.liomotor.
Relator o sr. Des. FER-RJll
RA BASTOS, deciifindo a

Câmara, por unaitiínid�,
dar provimento à apelação,
para' o fim de. anulado o

julgamento por defjciência
do questioná-rio, serra novo

_
submetido o réu, (l.()� ,i)b
servâncía das fornlal(�des'
legais. Custas a final.
aler

"

x x x

2) .Apelação c,rhninal _N.
8.962, da eomarca.ede Tuba
rão, em que é alp��.nte a

Justíca, ,por seu Promotor
e anelades Adalberto: João
Cardoso, João :alitistia da
Silva e Hildeu S'9área._ da
Silva" Relator o sr.': Des.
BELISA'RIO COSTA, deci
dindo a Câmara dâr provi
mento ao :recurso, li fim de,
;l'eformando, 'em �.rt�.a
,decisão apelada, cQn'giãer�r
o apelado Hitdeu SO;lr�s da,

Silva, como incurso no ar
tico 129 § 1.0 incisos I e

II do Código 'Penal, man

tendo, todavia, referida de
cisão, na parte em que de
terminou o seu internamen
to em manicômio judiciário,
pelo prazo de dois anos, 'no
mínimo visto tratar-se de
um írrenponsável, nos têr
mos do &rt.· 22 -'�caput",
combinado com o art. 91, §
1.0 inciso III, ambos do Có
digo Penal. Determinam, to
davia, seja a medida de se

gurança executada em sec

ção especial da Penitenciá
ria do Estado à falta de
manicômio judiciário, con

forme preceitua o art. 89
do mesmo Código. Custas na

forma da lei.
x x x

3) Apelação criminal N.
·9.053, da comarca de Rio
do Sul, em que é apelante
Manoel Sehmídt e apelada
a Justiça, por seu Promotor.
Relator o sr. Des. BELlSA
'UO COSTA, decidindo a

Câmara, .por unanimidade
f e votos. negar provimento

.

lO recurso. Custas pelo ape
Jante.

Lilian Gonzaga
Enc. da Jurisprudência

,,�'-
__� '�-r-----

MISSA" B.t�: i2iO ANIVERSÁRIO,,'
O Colégio '�c��ção de Jesus" convida as ex-alunas

e pessoas amigas para asslstlrem à sta Missa. que será

celebrada na CapelA do Colégi:o, domingo, dia 1·°, às 8

horas, por alma de sua inesquecível Mestra e Diretora
-_

IR'M'Ã .S:ER NWARDA.
Haverá outra sta Miss-a pela saudosa Falecida, na

1.a sexta fei: a, dia� fi" às 7A5 hQras, na Catedral.
.. --�------..,...-' "

.- , , - .

,,}

A V O l,;,:MA E! F Il H A t "

TODAS.D�VEM USAR A

[iIIK(1'IM1Jj}."B

".
-,

t-:.

p a r'iil, o
f."

- perfeitamente Identlc••
à. origInais

A exigê cio de p.eças rigorosament& iguais as genuínas
constitui a mo.or g:Jrantia para o perfeito funcicnamenlo
de seu carro ou caminhão. Porisso aGI fCll'Zer a reposição
de engrEonagens em seu corro ou em seu -:eqmi.nh50, exija
en �r�nagens AA a ANGLOAMERICA dispõe de larga
experiência e de instalações modernlsslmas e larant. se

rem sua. tlngre,.agens idênticas às lioQrenagen5 originars I

A EXPER/�NC/A GARANTE A PIlEFEHNCIA

� ANGLOAMEIÍICA S.A.
Caixa F'cat4\l, 15017 _ são Paulo ___---

À VENCA NAS BOAS CASAS· CO RAMO'
panam � casa de arrt'"

1f.Et��ÃgA gli�ÁVt�l
DE CANOIr(HAS

Relator: DES.· FERREI
nA BASTOS.
- Homicídio.
- Anula-se a decisão

absolutória do jur i, deter
minando-se que a novo [ul-. 1)jrecão de: MllJTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA-gamento seja o réu subme- ,

��d�o�t�,â�i: àa�!�:!am�� ��1é�'i�0�:jt�t���ãnla��e;;i� J U R I S P R U: D E K ( I A
autos. I lei n. 263, de 28 de feverei-

'

.

. Vistos, relatados "e 1'0 de 1948, só há que anu - evento ou seja, aquele que o reatamento dag. relações
discutidos êstes autos lar-se a decisão do jud levou a' sua vítima 'a, de- de amísadê, a, maneira a

de apelação criminal quando esta f'ôr manifesta- fendendo-se da agressão, gressiva porque recebeu f'!

d mente contrária à prova dos matar Antônio Muziol.' .viuva da vitimá não permi- C"re'dl"llU do Japa-on, 9.039, a comarca A, perseguição a José Vi- tindo que se api'oxima;sse· V.Ide Canninhas, ape- autos.
. "no' ca..�A. tnríno de Oliveira, obrigan- do cadáver de seu marldo,lante a Justiça, por É o �lie ocorre ,�"

I
.,

t TóQUIO 25 (U P) O
P t sub-judIce.: do-o à, luta a sede das e-. POis .perrgava ma: ar mais '.' : -

seu romo 0:,, e aM'pe- Conforme perfeitamente sões per es.te recebidas (fls. : alguém" (f ls. 20 v.), sã._o ministro da Indüstria e do
lado Augustinho u- .

10)
�

'd' Ih t
..

m tâncía ponderavE!l' Coméréid'Exterfor, Tatsuno-
zlol ;

.

osclareceu o .. pa..
recer de .

,. o o 10 que e vo ava cu'eLl s a ...s ' .!'
-

tã d t "a"" que se não recollhe"'a suk 'Takàsaki,' declarou ho'z
ACORDAM em, Câmara fls. 86-86 V., "nem a versão por qtleS o e erras"", p�" '.."

.

d d "el'clllada' pelo re'll, total- ponto de insurgü�se con�l'a a excludente InSCrIta no je aos representantes da
Cl'Ímin:1l, por unahimi a ,e v imprensa que realizava es-
Je 'votos e .consoante opi - mente desacompanhada, de I

.__._._ -,------�

forços wta. materializar o
�1011 o·Exmo. Sr. Dr. 1° Sub- ,qL1nlqller resquício de 'pl'O-j fi A ii.I 1 r', P 'A (',C. A'" o projeto dó seu govêrno queProcurador Geral do Está- \Za e, Ó que é ll1,ais, af-astada, I Y A K .. prevê a concessão, ao. Bra-do conhecer do reCUr'IlG e mercê. dati condiQÕes envol-'. .

� sil,. ,de "diversos créditos rio'DJ'ovÊi-lo afim de, reforma- ventes do sucesso, 'da �e�-' VVA A�GELlNA. CAf?C !\ES - SR JOAO D!AS, -, totàl :çle dez milhões de dó-'tIa a decisão absolutória di) lid�c1e do� fatos,. servm! p�l'ticipam aos parentes t pe.sso?s de suas l'�lac;oes i () iarés. Esclarecêu o minIstrojl1ri, mandar que a novo para e�J?hcfl,r., :,? abs.,urdaod.Q. confrato de casame-nto de seus fIlhos ThGl'E'zInha' Ca.s- que gostaria de conseguir a,:
.l·1] l.f!,amento seJ'a o réu· sub- ,que' cl�ega;r_�JIl'

.
.!tg. JU_�., ,II _.:'.

"

.

h nt da caes e M� 10 Fernandes D as ap,rovação dêsse prQjeto an-·
m.etido, com obsm'vân.cia com o recon eClll1;e o " . ."(�.

.

.

'>'as for'nla,ll'dades ,legais. legitimá' defesa". ' THEREZINHA e MARIO tes da chegada, ao Jap� do
le

�
, • -

d 'présidenté Juscelino KUb1tJj,
Cllsta� a finaL..· Tudo leva a ConVlcçaO' . e i�oivos "

� I d s chek, pi'evl-st:;t para o tnes "

Frente ao preceitd. tda .. r.lpl��n��\T,�l ���ea.l�e ;t��e_r.!;; -. Fl_oJóianp.PQ1is, 24 de fevel'eil' .de 195-9- de abrH! ;It�t;tP" ..,...,."��

�oberania ao'S � �vere lC;{JS
,'.

.

.
"

I
art. 19, II, do Código Penal, ,

I
que o tribunal popular in
justificadamente' admitiu.
Daí que O' provimento ao

Il'e.curso
se impõe, eis que

s� decidiu contra a evidên
CIL

.

Florianópolis, 18 de ju
lho de 1958.
Peereira Bastos, Presi-

denre e Relator.
Hercílío' Medeiros
Belisário Costa
Fui presidente 'Milton da

,ColJta
'
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'O .ESI·AIJO': -o. ii. IS A:NTll.;.U, UJARIO Da SANTA C.ÜARi·NA

.; �

���torlaoopblis,. Séxta� FeiJ;a,-27 .d� .. Feverei,ro .de .19.59" •

INDICADOR ROFIISIOItAt.
DRA. EVA B. SCHWEIDSON� BI(HLER
CUNICA DE SENHÓRÂS E CRIANÇAS""
Especialista em moléstias de anus e recto,
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
Consultór io r-c- Rua CeI. .Pedro Demoro, 1603 - sala 2

Estreito

DR. GUARACI SANTOS
Cirurgião Dentista

CLlNICA - PIlOTIiS. - CIBUKGlA
HORARIO: - Dal 8 àa 12 bor... uc.to aOI .'b.dol
Atende exclusivamente cem hora m.rcada
Consultório: Avenida HerrlJlo Lu., 1111

Esquina da rua Fle'r,nando Macllllldo.

•

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
;;:em Suíça e 'Norte-Americana paraExa
me dos 0'11108. J:eceita de OJuldS �pOl!
Rf'frFltor 'Bausch Lomb. Operação" dt>

Amígdalas por processo modern�
CONSULTORIO . RESIDENCIA

'<!la dos Ilheus 1.11 casa Felipe Schmidt iii
FONE 2366 FONE 8560

1).: l!UiWGWftI V.'lL"
CIWIU1M GUAL

UO.·CU,4......... - .........
lort. ..,.. &1.trl'tltla4. lliili".
COD.1rlt�rlO: Bua VI�tor •.s

reli.. n, 18 - T.lafon. ue',
CODilllt..;- o.. li, h;.1 ...

di.nt•.
B"id'nela: ron., •.UI
Bua: 8lum.nu a. 11_

DR. ÂYRTON ".. OL"ULt
DOJINQÂS DOillPUL1I6t). .

TUBIKtTOLOS•.
COD..ltórto -, ...... 4t.. "'tll.1ia
Sehmidt, .8 .!." ·TeJ. 180'1'>
Hor'rio d•• 14 t. li liot••
a••idbei. - ,.Up. $climI tfl,

D. 1'7

ua ULJltO U.6U&A
(iLlN'lC" ".10""

Da. à1\t'ONIO MUNI. •
.

aaA.AO
_

CI.V.OI.. T••Ua"ToLO�U
un••..,.

Conultório: ..101., '�.&o, ti _
Con,lIlb: 4.. " " "<}"U
diãrt._nta .1110.' _Il.i"i.. ,

&..ld*»ei.. 80ul 'U ,-....
rODai - • 'f14

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

A G O R A"
PRONTA

rr Em suaves paJemenfos
fi

E ,N,T R E G A
/'

'-

..
-

.1 ._ f

j:
pt

;�2i������':.-�'�����-
Lettera

3 34:1

-

.'

22

-'.�.-'

l\h"had" -

I cnLABORA�OR.S
:>roL Barreiros Filho --- Dr, Oswaldo Rodriruf8 Gabr�l _

_. Dr Alcides Abreu -- Prof, éBrios 'da Costa Perelra
,- Prof. Othon d'Eça - MajO/' rld�tonsc; .IuvenaJ _:

Prof. Manoellto de Orn�11l8 .: Dr. MBto(1 Lelte da CO� ,

- Dr Ruben 'Custa - Prof. t\. �eiJ:!ig Neto -.�Walt"...
Lange -. Dr. Acyr Pinto da Luz :..- Act 'Cabral Teive -

Naldy Sih'eirll -- Donllécio SoareI! -- Or.' Fonhl.un
.1?e �m' otim? terreno medindo 12x50 localizad.� em' _UeY Nicolau Apoi'lolo _ Paschoal Áp(J:�tuLIt IIm'ar

curftiba Junto ao centro, por um carro pequeno ou .jtppe. C.rv'alllo t Paulo rernudo de AraliJ� ·L.ro.
"

negocio urgente - A tratar a rua Santos Saraiva 272 -

P U fi L 1 C I D AD.
Estreito.

Maria Cetina Silva - Aldo Fernandee --. V Ire tIIll
Diu - Wlllter Unhares

PAGINAÇAU
Olegario Ortiga, Amílton Schmidt

IMPRENSORES
uULCl-;N IR CARDOSO WANDERLEY LEMOS'

REPRESENTAN'fil
nepreaenlaçóes A. S. Lua t.tda. .

ftlO:- Rua Fienatlul D!l.Ilt,ú, 41', --- ti'v Andar
�

_

.,- ·f ;\

Tel. 225924
.

,

.Diretora: P'Dfess8ea MARIA MABALENA
- .;,AtW�_NaJOS I

DE � MOURA FERRO, .r-EM
..

. .ll. �ORl"*A'S.

A matrícula (1cha-se aberta à rua Salda-
", i,"�S'fiJ\:�

Jih-a Mallinho,' 34 todos os dias úteis,
'

.

�MIS&:>RAS

'e
'

C· .J' I'

í�l' COLO(.A".OS EM QUAL·

,
_ur..s� -Qrresp(�ml\l:ente ,�os grupos escô-

.

'

_ . ��EI aOADt'l)() w..
l��':s..e �r�ll�r� �]unos para os ex�n;es: de a4- "

�ÉP,_ '?'A.•S ..Li\nA ..
r'l11ssao. ao GIl1aSlO e Escola d.e Com,erCIo .

..

I
_.IB'iADOR .OANTÁ$ tO ,.�.

.
.

l' � -:J
• _ 110 DE JANEIIIO ' ti. f •Pl"en.egs"t)Yes;.. espeCla lZétUOS. '.

11:, *- 1IIIt
....--_._--,--.----...

IIIIINv'AMfNf8· .', lAODE ·p.lrA
.

, __

. ':
.. �P L A N, T ri- E S "'D E .F, À R (MA C I A

. M�S DE FEVEREIRO

F R E Df R I C G. B E N D G E S
. Advogado

EscJ'itóriô',
�1iificio São ,J orge
'Rua 'I'rajano, 12-1.0 andar - sala 18
Telefone 2657

.ap.ct,n.u Im 1II0U,u., Ia ••

..Ilor.. a n.. ariaIt4••.
Cura fical .a. lafH\:6 I
4.. • rolliça... do .PM'llà�..

:;;;;�����_.�!iii����;._-i!i!!!i!�iiiiiii�-.;;ito.lIrin'riO: .111 ambo. G' .aoa
I'

L
oanc.. do ,.arallao Dlfletti( INICA �DE OLHOS OUVIDO} • �:r�i��.:m�o::r;:·:� • I� te ,

NARIZ E GARGANTA
lIora. ;... CODlv,t6rlo: Ru Tir.,
dent••

,
II - L- .lDdu - "0_1:

I....

do
- &•• l4IDcla: &'U '_lcI"d•

. COlltiollo, 11 (Ck&cua 49 ••p.'
'1111. - rOD.: .....

Dr� G U E R R E I R O DA F O N S E ( ,

ua. CUPO 8
....LLJiTl'.

- ÂDV08ÃDO �

... VUor ••Ir.l•• , "
'0": ....1

"I..ri'.',oll_:.===����������-_.:..:=== ._--

,
.

'Um' prmleiltt; .de bom aU!jtíi'ij é ;;quêle que

:(juer dIzei' fjti,�idm�_e,-lJn'l.:p.fl.fi&{i.j'I�.t�lt&lig,(lJlle
é aquêle QUU dttnúnstra o qu:wto se'! estima
o P!insamento G (I mentil"d€ quem (!evel�à r:e

cebido: Uma flaf't,�t:i Olivetti ao filho,;:ia pai,
ao iHillqoj a ,,1 iTÍdmó';;;; e ii::: t::'l'LJe ei>Crit;;l$
IJiI r.wsbída5 tf:r:'in;; d::ii'''·�.J::; .. urd.o?ii1 f'"V:::S

de um ilfiO ilQyO:

Dr. Adé to M. Domingues
Cirurgião Dentista

.

Consultório:
7' dl' Setembr'} 14 _; Fone,

2109 -- Horário: "das 14 às
18 horas

VENDE-SE
Duas Casas de madeira em ótimas condições, altua

das à Rua Clemente Revere 52 A e 54 fundos.
Informações. na Engraxataria- Gaúcha,

PfRMUTI OU VENDA

DR. HUR.I 'GOMES
MENDONÇA

Mf!DlCO
Pré-Natal Parto.
Opera�6e8 - Clíntea :Geral

. �R('Sfdência:
Rua Gat Bittencourt n. 117.
Tenefone: 3889.
éonsult6rfo:

Rua Felipe Schmidt D. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18.00.
Sábado:
Das 11,00 às 12,00. ,

, Atende à Domicilio

Clr...... 110 TO"aI
'",rmado pel. ".e.ld.de Nact..T.i.j
d. M.dicln., TI.lolocJata.e l',.loc
elrurrtill do 80...lt.1 Netl.

a•••
CUrto d. upleialine'o "I"
S. N, T.•x-intlrno • 8x-a .. l •
taDte d. Clrur,'. do Prof, ! 'tr,·

Guimarl•• (alo),
CODl,' rlup. 8cllmldt. ••
rOI" 1801

A&••cte •• ..or. ..rc....

•••. : - Ru••".UI JIIII�Ol. IH
-- 'ON.: II''''

-Ui'. ,I,. LUaA'l'U
ru.BO

1)•••,•• 1111 .p.reUlO ,..plr.torl.
1'0SaRcuLosJi

'U.nroGJlAPIA • RADIOSCOPIA
DOS PULaO.S

ua, W.&LIlO. &0.1.
""IC(;I.

UI.,loJII•• < ",Ia raealdad. Na,
c".�1 ••• d.. ,II. U.�...,-

.lâd.,." "aIt ...
·'·.�ja'.....' ..or ...
'

.••unNact•• � .

.

(SllItlço 41'. Prdf:' cêe !-l '

Rodri,u.. Lima>
I,,- ...t.,•• 4fi lSem.. II. '-1""'1 Uperaç'" - Uoençu d. :'lá".')

,Ia '0 pltel &.AJ·.•. I' t.;, tU - t;Ualca ..
,

tio a.. 4. Cur.o d. .lp.c:I.U..çlo."
••,lIco do Bo.plt,1 d. Cari;btl.. Ho.pltel do. &eni c!o,.. ' � � III

. ir da ".aterDid'a)t. Dr. C.rlo. 'a.o,
�nb (S.{fiço 4.. l'Tof 11............ ti.'

OO.NCAS D. SIINHo,JtAS Andradl).
. PA:BTOS,. - OP"'�.S Coa_Itu - P.a a:alllll.< •• "
t'A&TO '8•• �." ,.lcr..· QI·....o llolptuJ da Ca714ad•.

p.illO-p'rôIRáti �
•

Ã tude d.. 15,10 Ilont "

coO'Ii'.I'"�" J.lo. PL.to A, 1'0, diante 011" conlultõrlo • Ihla W ..
.. :d.. 11.ÓO .i:. í8,ÓO hor.. os. lIachado 17 ••qul ... d. 1.' n,
A;t.adl .-co'6l ,·Jtor••. ·mara.da. ,- d.nta. - T.l.!. "7ft

.

-cT.latoii� 101' :_ i.••idlnd.: R•• id'ncia - Ba. Pra.14.nk
i�. Gaaaral Bitt!lDcourt II" iOl ' r;"utinho 44 -)Til.; 11.0.
r ------ _

------------

tI&, ..dl�"..u.a 1'1&18Ca
r"Â'u,úiO

·.'.DICO

ADVOODO - Dr_ Anlônio Grillo
DAS 9 às 12 é DAS 14 às 1'7 HORAS
.

- _.

RUA DEODORO; 5

.

'-

,_.

: 7 -,- Sá-bâ;d"� (.tarde) Fàl�m:.ítlia Esperança Rua GOEselheiro Mafra
-

8 - Dommgo Fatmácia ES'pe,rança Rua Conselheiro Mafra
10 _:_ 3.a ferra (carnaval) Fal'lllác..jaA'Moderna Rua João Pinto
14 - Sálútd.p :(ta.rde) Farniácià 8to. Antônio Rua Felipe Schmidt

115 - Domi�go Farmácia sto. Antônio RU2. Felipe Schmirlt
21 - Sábad6- (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
22 - Domingo Farmácia Catal'inense Ru? Trajano
28 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua T!'ajano '

- ,

O serviço notü,'no selá g.,fetuado·pelas ;armáclas Santo� Antonio, Noturna �,

Vitória, situadas às ruas Felipe.Schmidt"Trajano e Praça 15 de �ovembro,
'·0 pl(antão.'diúrno cotll'PrF,!.�id9�entre .12 e 13,30 I}orals sera e!etuado peh

�FsTmlic>ia Vitória:

\..

1 e 15 Farmácia do Cànto Rua Pedro Demoro, -627.
8 c �2 -

-

Farl1'll:i"Cla Indiana Rua '24 de Mato, 895
o Sel:vico Noturno sera: efetuada pelas Farmác1as do. Canto e Indiana,

--A-p-r.
....e-se-��t-e-t-ab�·la nã'o podm-á- ser afterada sem pr-év-1-a-a-�t�-rl-zaçã(l-dê;te

D�a'rtal'J'retito.

ESTREITO

D. S. P., em janeiro de 195!1
Dr. -ETaesto Giorno

Diretor

, j;Ç;; .� I ... �{W
.. ..:.���.;�'i'.. :�P;'f;ft:I!� -:�.:,.:}...:.:-.�,,��ltk·· .": 1:

'� iJ'l -:.�� et:t:'I"�-----�------�'--"""-------�'-----"'-'
- ...�-; ';}� "

:

( A';S'lt>·, 'f'lt II A N'O O .l11)'A i

Rua Saldailk'a ".MarÍ'n'ho,
Caixa Postal, 4167

fone: 3 3 7 '8 ,e

TELE:"
"C A N A N"

FLORIANÓPOLIS·
n 1 S-T 'It I B U l'O O n. E S -, E X C LU S··I V () S

._--------._- .,-------_......._---.....---::-------

l A V-A, N D, O; ( . ,ePM � A 8 j iiO ,
, .

\tj(.ge�m E$pedaJidade.,

;". fom te"'� ..�
.

Sf&1 ,eghfradi)-'
\

IconcrPllza ..se,le nipo e' dhihelro
,--......---..:�-------�"''''----_--------_........--<------. '

.............-._--�----- --------------�----------------:'

........
,

-

.

.
'

EDIT(1RA "O ESTADO," r.rn1\

o EJ.t�tad(J.
Hu. ConMlhelr. lIatr. lH

Telefone 3023 - C-aL P..t•• lU

[nrlereçu 'feJegrifico .BTADO
Dla.TOS

Hubens de Arruda Ra....

GER"NTR
Uomingo8 Fernandes' de AQuln�

REDATORES
Osvaldo Melo - !,'Iavlo A.o'tllll' -- I

.

Andr' Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado ZUJ"t

I

S. ".ulo nua Vitória 657 _. 'c';nJ �I --

Te!. 84-8949
"

\

Ht'rvlça Telelráflco dn UNIT,ED PRE88 (U�P)
AGENTES E COItRESPOLlD�N'rE�· ,

�.. Todos 08 munlclplol de' BA'NTA CATARIN'A
A N U N C.I,O S

&f"dlaolf' ('.mtrato. d� aCIIl'do cum " t.ab.-Ia .IIJ -rIfar
ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00

A direção llão se· respollsabiliL.â pelos
COBrei tos emitidos n(l� artígos assinado".

!.., -

VISITE
, -';;�� '.

Rua Deodoro, n. o 15 - lei. 3820'"
rUI .. 1 ..A !olob....ua" Dbtrn. d•••treU. - r...te

�A SnlMnana" Pra-ça ],5 de .. novembro' ._' '.8Qum.
na Felipe Cbmldt

. "

------------------------�--------------�.---

CONFECIONA-SE
QUALQUER TIPO DE

: ('�H�' .y ·E S tE:IA
Ru'a' Francisco Tolcntino n,o '20'

---- ---

., UMA REVISTA -DE
'FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UT!RlT�lt
POEMAS

Lína lGadêlha
A Lívrasíe : Progresso

Editôra, �ooperando com:a

Un:ão Baiana de' Esciitól'es
faz d1egar• .as mãos nos lei ...

tores do país. uma série de

interessantes publicações de
autores baianos, intitulada;
"Paralelo 13", da qual "Poe
mas", de' Lina Gad'êlha, é'

a segunda a sair do prélo.
Integrmlte da ma's [ovem

geração de sua terra,_ iLilta'
. Gadêlha. faz com "Poénras"
a sua estréia em .livro, '-de-'
pois de lançar-se, conio co

laboradora assídua, -nos su

plementos e periódicos - da"

Bahia, m'cíando-a sua vida
litér{u;ia�nos grupos- das re

vistas "Mapa" e "Angulos".
Graças à iniciativa da

UBE; da L'vrania Progres
so Editôl!a, a crí_�ica, e os

leitores do país terão; assim
B. oportunidade' de travar
conh.ecimento com'uma das:

sensibilídades poét.cas, mais I
pl1omissoras da nova gera

ção baiana,
* * *

PROBDEM"ÂTICA DA ES
TÉTICA - ESTETICA
FENOMENQroGICA

Mortíz Geiger
A publicação _

desta' obra
em língua poriuguêsa. eons
titui uma real eóntrfbulçãó'
nana uma bibl'�ogiafia ainda,
�scassa 'entre nós: a dos es- �

tuáos de 'E�tétfca, Na realí-:
dade, o trabalho -de- -�tz
Geiger, .um dos .mais co

nhecidos especialistas mo

dernos neste campo do 'co-'
nhecimento, equiv�le a uma

Introdução a História da'
Estética, introdução -hícida
em sua -expos:ção .-e na "crí
tica arguta a que submete
teorias e escolas.
Ensaio atualisado e'mun

dialmente conhecido, é de
difícil subst, tu iÇ&.o -na tare
ia

-

de t.racar 'um panorama
preciso {!. sucinto das teo
rías estéticas, desde os seus
ensaios, mais remotos com

Ar:stóteles, até as m!OiÍernas
correntes. como ia Estética
fenomenológica, .. �1il qual ()

autor era um dos maís.Ilus
tres defensores- As'. linhas
mestres dessa oomnte-::.sãOJ
expostas, também, no se

gundo ensaio. do volume -
"A Estética Fenomenológi
ca" ___: que é uma

.

.valiosa
complementação ..do -estado
crítico antecedente' e que
deve ter mais a ampla di
fusão entre os estudiosos do

.

país.. especialment�:' na ju
ventude, universitária, a en

centrarem. em su��páginas
um

.

dós' "_ melhores, :/:,ptéiros
críticos :de Estéticâ' jã -edita,
das �ntr-É!- nós, em":qu.lque-t
tempo. ..

-

. ,:L, :�1'" .

NA V A N G UA " C A 1- C',_" -'

I"N C Ú -5 ;f R I Â

'REALIZAOAo-" CULMINANTE-
»

- .
.

.DA 'INDÚS-TRIA- AUTOMOBILÍSTICA
NACIONAL

_: ,-

LAV.AGEM"DOS· .c,,'
E DO COUROJCA:

Di.�
Expl(canemos. a-.-�.

que se dev-e eoM.p ,

por ,lava�.-�s ,pa .. � R,A
do couro 'c\dleUmo, ê.' :__ '

.

LAVAGEM DOS CkBELOS
A luvagem dos 'ê:iDelm;

deve consistir, �·pé'il(s, na·
que é feita norÍJl�Jip,ente
por oca:iiião do "Qàp_ho' diã·
rio ou :em outra �l,p-l"
ocasião;",'só com o erttpi'IJ.gO
'da agUa. .

.

�.. �. -

Resuníe-'se num ,ato de

:�:�.ar. Os cabelo�
.

e ,nada
ocasião do penteado_ assim couro cabeludo por inter'

Se os. ,cabelos fossem la- como o uso do lJ)ente e da media das pontas dos de
vados diariamént�. c«mt;"�� escova. SÓ, ,x.etira as' .impu- dos.
p, sabã(t- -se d:es-en-gdrdura�' i'é-zas su.perficiais, como as Essa fricção-massagem
dam ,e. ás�llU, ��mêç�va poeiras atmosfericas, pOl' poderá durar de meio'até 2

logo seu desaparecl!l\�nto. exemplo. . minutaR para toda cabeça.
Tambem os. que qUl�erem O

.

couro cabeludo não se A,pós, enxaguar .com agua
poderão tomar banho sem beneficia, em absoluto. de corrente e enxúgar c-om O Centro Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade
molha-r, os.;cabelos e�ã'o8 que uma limpeza tão lig7i�a, uma toalha comum, pl�efé- de pireito de Santa Catarina,. comunica aos alunos ma-

não tiverem muito j�ito em· pcilis..new!lílJjia de ,uma blgle-, rivel felpuaa.
_

triculados na
-

qual-tá série, que as aulas de Medicina
desvI'aI' a cabeça do·.chu-vei-. 'lI..... mais profunda. É .no Não se deve ficar preo- l' d 1 P f J M d

.

N
-

..

f'
- Lega. mmistra· as pe -o ro. . a ena eves serao

1'0 ·recomenda-s.é mesmo fa- ceu\,.{) cabe,�u.60 que resIde cupado se a rIcçao-mas'-
zei' uso de um gõrro /ou tou-' nã6><S& a materia oleosa se-. sagem supra-citada der a ín:c adas a parth- dQ dia 2 de março obedecendo o se-

IClahOI�caoSmpor'eafeliráe·srn')m.l1_itãs se- ��sPp�y.":::,�:!_b�-,. :��ss��m:;o fd!é�a.b�i�� �uinte horá;'io: Tôdas ás segundas, quartas e sext��;-f�,�- Fa·culdade de Ciênda's I:.conômicas de,I [as das 17 as 18 horas.,
, . '.- .� ,_�l· I, .Sendo assim, os caôelos toda, especie de ..esiduos. pois os ios que se despren- .

,
_'

.

poderão ser lavados Ó.U l!le-, �-llita gente molha, en- dein já estão mortos con-
Fernando L. S. d� Carvalho Santa r..a. t·a.rl'rfa-.'

-

lhor molhados todog 'Os <dI boa ,_.,j.8JJlWa.ll)8 cabWos forme ·se diz vulgarmente: \;. ••
ou, aÍúda,"uma ou 'du1lS"Ve:!" in��iiinf8íi_enter" as miQS NOTA: _,.. OR nossos lei- ,:

- PRESIDENTE'

N O-"._'I·'.'-,�.A··,·r,.,.. -_'
_: ,,- -if: ;

,

zes por sêmana. '. nao� 'O o.� cabelu- tOl'e;; poderão solicitar qual- ",' ,
c.

,<

LAVAGEM DO COUBe dO�Í€;toi'étÍ, o qtl-e'�amamos quet' conselho sobl'e o tira- _",
"

'",
,_

' �

CABELUDO: vl.llg�te
.

\le j'éa,sco :d'a t-a.lllênt� dá, pelê . ,: . capelos E 'M p'�n --.: 6 AD"::'& ' - �,- Comunico aos Senhores Calldldil.tos e' Alunos d�sta FacuJd,ade
A lavagem do CO.!U'o, c�r" cab�. E.�-� este. aI? mfld}co _espe��ahstã Irr.

.

. i "

��A
-

r;;' ; 'ii[ IJ . que, a' Congregação. ontem reunida. r�lvett' .ág1:ta.rQnr a deslgnao��'beluc10 é evidenteme�te, deve ser esfr,�gado- , vlgor�-, :r.�res. a rua ;M.e:l;C�co, 3� -

'" v
_

,

• "
, .'.

h
>

, a _"
' de' Iu;>petor Federal. pelo l\I1nistél'lo da :EliucáçãQ, pa�a l:�,,1t*, Q

muito ,'mais 'import�-ote. do sat_nente � da segumte ma- �IO. de, JaneIro, basta�do Precisa-se de uma par.a' cosm a.r - e / rrum.ar L:.>a
IXIIIDe vestlbu1ar e os eXame8 de segunda" élP�.. :

" \ .'. �

que à �dos cabelg!l. '.J� B.lrn:- nlma: apOR molhar .t�da a· envWr. ,'? pres.ente . artlg(l_ para um casalo. JIYil c.asa n,o 101 da' Vila d.e Oficü.is Florlanópolis,_ JS de fe.v�reir9 tlit 1:!15��
-, ,

pIes ato de moJhai;' Q'S ,.ç_a:lle� ocabeç�, ensab�:>a� �a�.t�1}.te, e..C!est:ei .lo��í1L ,e o en�er�s�: do 5.0 Dlsülto, ,gecl1 . RO.· �, -

A
los 'durante o

- banho 'jU.' na fazei.' forte fncçao em todo completo para l;l. resposta. ':/\/-"'"". '.
'.,

'

'iS' ,A, ..
_"" -.'.- ,- -

" "C'.,

J

A· Willys-Overland do Brasil S ..A. tem a' s,�tisfação de
. anunciar um empreendimento de. grande significação ["..tI J.

a .economia do país, e do máximo interêsse �públic\): o

programa de fabricaçã,o no Brasil 'do mundia'rneote f.Lnl)';,)

automóvel de passageiros' Dauphirre, projetado e 'atu.iln: -.:i(ê
produzido pela Régie Narionalc .des Usines -Rena.. :l

.
a

maior indústria automobiÍística da França. Exc'-'J'c1pn,dll .. ,;[,�
econômico.Lde -Iinhas , modernas e 4 pOItas,' cÚDJLlJ J;; .::

�" . .

virá colaborar expressivamente para a solução do pdb:c.; ;1

de transporte no país. Já no segundo semestre do ((}'HU�":

ano, automóveis Dauphine, em quantidade modtit;ld.l: s: di)

-colocados no mercado. A capacidade de proJ�H)O e ,l

por.c€ntagem de nacionalização, em progressiyo' :�lL.:í' ;lt ).,

deverãoatingir, em meados de 1960, a 50.000 t\(llj.i,; lJ.�

.

.
por .ano., com mais de 9:5 % d� 5;nre,úçlp." n.�c���l .. FU:l

-1.F ,·f)n�·:Eoncretiza.ção� '.desse ;rogiarüa,' .a
.

Régie r�,�l�idt" de

Billancourr, França c: a WiUys- Motors, 'lnl...;, -te TowJo;-,'
� '.,. _�. _

'f:� :�".F;:'.
'

.
,

-' .-

_:., -t••

.:- :i.,:;;,s'._

\.

EE. OU-, efetuarão na W1llys-Oyerland do Brasil S. A.

um investimento conjunto : de' US $ 11,968,000.00,

representado por rnsquin.n ia' e cqu;l>i.lfnerl[:l. Acresci,jos

dessa cifra, os inve.rimenros em m.iquiuaria e e�-l .ip�mento
já feitos na ,Wj!ly�-OvelL:nd do Brasil S. A., elevar-se-ão

a um total' de-ruais-vle US$ 29,000,00000 cousrinundo

• o maior iO'�eitHnen{O desse tipo fe�l.z:d,) üllin.i i ..dúsrris

automobilística na. ional. P;.Hà a coust. uç .. o de n wos

edifícios
'.

e' a .a-q�.isjç}ó no país' d . f<'JUl� ;üme,1(,_) e ap:are
Ihagem adicionais. a \'V,lly:>-OvedaoJ do fklsll S. A. fad

um aumento de capital no valor de Cr$ 9 5ü.ÜÜO 000,00.,
Com êsse aurnearo - COi respondenre a .li«(;T,ej qü? serão

__
.. ':J; .

colocadas junto ao público brasileiro, -i'k\'ii,n:4ü, a aproxi-
madamente 40.000 o número 4�_ ��l;}9;i:L�;:�:� e mais O

investimento de U S$ 11,%8,ÜOÓ.OÓ-,<'l'�:\'f,Hy�-Gv.ei!ilod
do Brasil S. A. terá .urn capiid sup:rú,�'r a,::,:;(.b U--_"')óJdc .cra-

o
.� f icj, ...

zeiros, destacando-se enrre_ -a%"ln}tiprcj.C�_�lt!l.l�5 ao..-pa.ls.
,

- ' _.-; '.- ,

•

.

� "

\
'.
"

. ,

,-::-

(enlr cadênieo XI 'de' Fetereilo
da Faculdade de Direito de Santa Catarina

( ·0 " U N "I ( A- _ç Ã·O

..

.,•.•.

�:
,-

(URSO· DE ADMISSAO
<';-.-

A partir de 2 de J.V.I:a'rço do corl'en-te ano funeio.nará,
Anexo à Escola' Adventista desta cidade, o CurS() de
Admi<;são sob a f.ireção do prof. Sabino Arco. Os int.e
ressa·dos dirijam-se pessoalmente- �u pelo fone 3006 a

Holbcrt Schmidt: EscritQ_rio ã 'l'uà Visco Ouro Preto .77
entrada ao lãdo.
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. Tribunal :Reuiooallleilotal ..
': JULGAMENTOS

.

reiro, lVIárto Devan, por não"mero de títulos e� ordem de
.ter sido eleito para' o refe-; livro de inscrição no caso

� SES�AO DE; 20-2-59 ,rido díeetéi-ío, .de transferência de eleitores
Procsse n.? 2, cls, '4.a � Pr�c. n.o 351, cIs. 10·a - 'de 'Piratub,á para, Capínzal,Exceção de suspeição do dr. Ofício do dr. Juiz Eleitoral Relator: dr.. Ald-o Avlla daJui� Eleitoral da 18.a Zona da 3:a Zona - Blumenau, -Luz, ,Resolveu o ,Tr;bunal,

-:- Joaçaba, Excipíente: Be- consultando corno devem pior votação unânime: res-no Jacó- Arenhardt por seu proceder 11a reorganização d J
'

'I t
procurador 13ras�ll� Celes- pon er ao ,UlZ C0l1S11 en e

, do cartório eleitoral, quasí que deve obedecer ao dís-
tino de Oliveira. Excepto: o totalmente destruído no in- t '.+ 22 d R 1dr', JU1'Z Eleitoral. Relator'. pOS, o no art "a eso u-

.
�

w .. ' cêndío 'ocorrido 1110 Fórum, -

5'235 t
'

'1" ,

des, Maurillo da Costa
n çao n.o. ,e ornar, a n-

local. Relator: dr. Ary Pe- da, as seguintes providênCoimbra . O 'Tribunal, prelí- reira e Olíve.ra. Resolveu cias: _ adotar novo número'

rríínarmênte.. p'Or unanimi-
v. o Tribunal. por unanimida- para o título anotar a transdade, deêldiu que, na espé-

' -.' "', -

de de autorizar a renovação ferência no livro de inseri-
cie, deve-se aplicar o Códí- de todo o alistamento eom çã:Q_o�igi,nári� e fazendo no-',ge 'de Processe Penal e, no substítu cão dos títulos já vas ínscfíções no 'livro cor-'
mérito, por maioria de vo- expedidos, observado � pro- respondente ao- múnicíp·.otos; julgou improcedente a cesso vigorante' para 'a ins- para 'onde o eleitor transfe'suspeição. Vencido <? dr. cricão -eleitoral e facultada' riu a sua residência. V�n{'i--

; vAIdô. AV':1a'da :t;óz que, [ul- a instrução do novo" ped d�' do,·'.em parte, o' dr. Milton.

'gando relevanté a arguiçã-o, com os atuais títulos, escla- Leit� 'dâ Costa. .
,entendia que .fôsse a·mesma recendo, quanto aos demais I SESSÃO DE 16-2-59

.processada de acôrdo com o itens da consulta, que o. dr. Proc. n,o 3fJ3, c1s. 10.a _
§ 7.0· do art. 5 . .0, do Código Juiz deverá proceder de I Telegrama do. dr. Juiz Elei-o

Eleitoral.. acôrdo com os elementos. toral da 34.a zona ':-'- Urus-Proc. n.o 46 cls, J

Ll.a -' , .

. '1 nda di�poiúveis, com, res- sang.a, formulandlQ consultaRepresentação do Diretor I
'

,
. � " ...., ..

sa va, .sernpre que necessa- sôbre sê deve criar secções
. �a Secretaria sôbre ele.ções rio, da circunstância relati- eleítornís que fimcion�rã.o.municipais a serem realiza- .

U d
.

das em 1959. Relator: dr,
va ao sinistro. saram a ao -lâdo das que ultrapas
palavra durante o julga- saram o limite máximo deMilton Leite da Costa- Re- '

menta, o dr. Telmo V:eira votantes e manter aquelassolveu o Tribunal conhecer Ribeiro, delegado do Parti- que não' atingiram o l.míte-'da representação fixar o

I
do' Trabalhista Brasileiro mínimo. Relator: dr. Ar'}dla 30 de agôsto do corren-
que pediu a dispensá da re- Pereira e Oliveira. O Tri

I te ano, para a realização novação do alstamento elei- bunal, por unanimidade,das eleições; 1.0) Para pre- toral na referida Zona, e o resolveu converter o [ul-feito municipal de: Capín- d P rad R 11'.
.

rocura ar egiona menta em delígencía, a fim:zal. Guaramirim, Ituporan- Substituto que sustenotu o de aguardar a decisão do'
ga, Píratuba, Taió Tangará, seu ponto de vista firmado TSÉ, na consulta n.o 349,Turvo, Dionísio Cerqiieíra,
Florianópolis, Herval d'

no parecer. procedente da 17.8: Zona'
SESSÃO DE 6-2-59 - Jaragua do Sul, encamí- ,Oeste, Itapíranga, Mondai, Processo n.o 45 cIs. ll.a nhada àquela alta' Côrte-Palmitos, Papanduva, Pre-

_ Representação do Dele-
sídente Getúlio, Rio Negrí- Secretaria do Tr.bunal

gado da Un.ão Democrática R gl' I E1't I FInho, São Carlos, São Mi- ... e ona ei ora, e111� 0-
Nacional, contra Ivo Ber- rianópoís, 24. de fevereiroguel d'Oeste, Seára, S0111-
n a r d e s, preparador em de 1959.brio; Xanxerê, Xaxím, José Camboriú. Relator: des, CAR.MEN GALLOTTIBoiteux Arroio Trinta, Ar- Maurillo da Costa Coimbra. ,. '

mazem. 'Lebon Reg.s e Si- ';Chefe da 2.a Secção
O Tribunal. unAnimemente,derópolis; 2.0) para a Câ- 'julgou imru'ocnlente a re

mara Municpal de: J'Jsé presentação.Bo:teux Arraia Trinta, Al'- -

SESSAO DE 13-2-59,
mazem� Lebon Aegis e' Si- ,Pro'cesso n.o 398, cIs. 10.a ",

derópolis. _ Consulta do dr. Juiz
Proc. n.o 440" c1s. 7.a -

Eleitoral da 37.a Zona
Pedido de registro do dil'e- 'Cap'nzal ' sôbre

.
como pJ'1(j_ .�

'J: . tório municCpal d�7 Ilhotr.' - < •

" . , ' ceder }�?I"!1 refer�ncia �,.:nú;, _(',' : ....
,

."': ,�
" .�'. "

• Req�erente: Part;do Tra- . , �
� �

"
-

-
-

BEVENDEDOUS AOTOIlIZADUS '. ����:::;!:'6b��::::
.

CASA EM (oQijfíi�:_.� '�A"�'rU'�'krS":E-',-.COME'RCIO E IRDU'STRIA "I' Cintra. O Tribunal, por V10- \1� ,.� L ,UA
, _. 'tação unânime, deferiu o re A 'de n.O 332, rua Des, Pedro" Silva". Al�guel com

GERMANO SrEI. S. A. gistro do d retório e res- prazo de 2 anos, cont�'ato e fiança. Tratar com João

_ CONSELHEIBO MAFRA 47 pe_ctiva co�issão executiva" José Schaefer, TtHl Vilar lVIei]ielell', 24 d.iàriamente,
. _. 1 _

- i' com exceçao do 2.0 tes�u- das 9 às 10 horas. ,_
.

8 Florianópolis, Sexta Feira;. 27 de Fevereh'�" de 1959.
------------------�-----

SURGE UM CONFORTO
NOVO EM REFRIGERAÇÃO

.

�'CONSUL JUNIOR"
�VA ASPIRAÇÃO, DEIXO.U
DE SER UM SONHü, ..

,/:'<; , ."' -'·�:·'-(·.·'�."COlfSUt JUNIOR"
P'A.R)\ S�Rr ",uiftDQ':E1i';:',ESCRITOR10s:' _;, O'F-ICINAS - PEQUENAS· FAMILIAS. BARES, DOME'STICOS
[lE�f;iRE 'tuE.'ÍIOlJ.vE..E.. fROBLEMA DE ESPACO - PRAIA E SERRA _. .

CARKc:rElRIS.TléAS TE'CN}trAS "_-..
- _4,. _';. <�"'; '. •

RuaRICl\DAS P'ETjA ·FA�0S�,
MARCA CONSUL

"- ... _'" --o

", "'-- -

, >

..... -\r"'�_._-�_ ...---- ..�-__�_

- '(Iiana
.1

• Cyll Fa'rney •

)
Cefeneh Costa em

• • II

'

.

.'
.'

'\
'.

'�.�

j

m Cinem.aScope

��M DorisMonteiro · Johh.�Herbert .. Zezé Mc:tcedo
. Uma Fábrjca dê Risos ')"

. '.

ssssssssssisssssssssssss,sSSSSS'%SSS%����SSsssssssssss$$SSSSSSSSS}S*\'%$S$S%g$SSS%SSSSSSSSSS%$i$$$�S$SS"'csssssssssssssS"I'SSS4S,S'SSS'iSiSSSiSS"SS

I� '= O
.

Um entretenimeuto que você gostar
Randolp_ Scott - JaD1e� Eraig i·i Ingie Dickin$líI: em ln! '.�.

.

NO' -RASTRO DOS BAN:DOlEIROS.'

i '
."� ,

. I' "I
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\ .

_bf ..

s ainda' não iuuressJlQ':--:no "figueirense-
�·1}:fBEull�-"EEtI fR" "COLtRED" IRODRI6UES, QUE, COiiFORME NOIICIAMOS, RE�(INDIU AMiG�V�lMENTE, SEU CONTRATO COM o
ií\�Yil·tA-lfMjNA·PASJADA; 'AINDA ,NÃO PASSOU PARA AS HoiT'ES'DO FIGUEIRENSE QUE �STÁ'BASTANTE-INTERESSADO NO' CONCURSO'
,DO.ARIILIIIRO_ DE '195CATÉ ÔNTEM Â HORA EM QUE ENCERRAMOS NOSSO EXPED1ENIE, O' J:O�A1J(JR E o CLUBE. ALVI..NE�O AIN
,DA 1ffÃ.O'•• (JfiADO A UM ACÔRDO QUÃNTO ÀS BASES.VARA A SUA CONTRATAÇÃO. FAL AsSE,QUE O AVAl ESTARIA DISPÕSTO A

·'.M�lO DE troVO, ME'LHORANDO, É CLARO, O:oSEu,oRD;mADO E OUIRAS VANTAGENS. SERÁ VERDADE!
.

� --�-------'--��----------�--- - 11!��!!D��!�nt\b� u���y�!���.;s�.
!.�:�. �','.�. ,�'o ill�_TI�� "

1 perante' uma numeroso &::- ,graças.ao Iaü.r campo, vie-

r
S stencia que compareceu Iram dispostos '3 ampl ar o

ao g-amed.i <lu Paula Ra- marcador, o que não fizeram
mos F. C. na 'I'víndade, de- '�:t:n virtude dos defensores
Irontaram-se" domingo últi- -eennárlos, estarem firmes

"C!:!I1:!!:;"''=;'__',_, � mo, as poderosas equipes do I rias:-'jogada$, mas mesmo as-

�
•

,__ .. �_ _

",
.

C. A. Independente local e I sim cs. atacantes locai:" pe-
.'- . �

("d
III

B
ii I •

�

d F b I
do Universal F. C. da ca-I caram , ncs arremessos ao

1:'. .'
..ec'..',,ll.,'-' <O�.' ..�

�

IG.,,O ,·r S� ,r.I_''''.;.
�.

'e'.

f

'u·.t�: _" :0·',' P���artida que foi Iniciada 1��I�:"C���:�sár�0, p�g�:SS�:
.

iii V I;)' II '4!! I'� . às 15,45 h contou com '8 di- que o sr.ju:i deu a p'Éd·tida
'reç;'io di) sr. Dovener Car- por "�néerrada� com os jo-Muitas são as, infrações' cional de Desportos (C.N.- cional; ta parte- técnica, servirao de em qualquer sntfdadaxou as- d d U I

que em cada Jose comete- D.), órgão suprémo das 'ati- II _ Os T.J.D;, de cada' elementos de prova subsi- soclacão filiada com aten- doso, escolhido de comum
I
ga ores o níversaí, cum

se em todo o país, dando vídades desportivas do país. Federação de Futebol. I. no diária á smnula. ção distinta no território de acô-do e, que soube levar o
I primentando aos a1léta-s do

. com issocenorme trabalho com átribuição e eompeten- terrttôrlodesta ; Art. 4.0 Cada Tribuna! sua jurisdiç-ão. prélio num rftmo discipli- [Independente, pela bonita
ás centenas de orgãos dís- ela fíxadas na legislação III - As J.D.D. de cada disporá de quatro suplentes, Art. 8.0· Quando a conve- nar ót mo, quanto a êste I c-onquista. O jl�.go que:' ter ...cíplínares espalhados pelo federal, inclusive a de [ul- 'Liga de Futebol no territô- e cada Junta de dois, os niência o indicar, pode a

pormenor, contou CI ..m ac�-I minou tudo na mais.'i).01;-Brasil. Em cada Cidade que gar em grau de recurso, de- rio do município desta. quais substituirão Os efeti- entidade criar órgão com- • "

possui uma liga de futebol libera baixar.a presente lei Art. 3.0 Compõem-se: vos cm suas: faltas ou impe- plementar de Justiça Des- operação dos vin te e dois' feita 'harmonia, ag1:;;klotC
é obrlgatõría a existência dispondo sôbre a Justiça, I - O S.T ..J.D. de sete dimentos. .

põrtíva, f ixando-Ihe a com - jogadores. que durante' 8S
• amplamente aos torcedores

de uma junta disciplinar. Desportiva, relacionada com juizes:
.

• P::t�'ágrafO;_ uníco. No S.'1'. petencía, res'peitadas as dis- 90
. , ão tiveram una

I
presentes tanto na técnica

Apenas um por .êento dos a prática do futebol no ter- II - Os' T.J.D. de quatro D., o Presidente poderá eon posições desta lei, e com ", 1�11,:1l:COS?, 1 e rt r ,

i,' ,

.

_,

'" . u,
c
':, "'. _

esportistas' conhece o novo ritõrío nacI·ona·I.· d""
.. .. T J D

,.

tort
-

d C N
.díccussão siquer, como na d seíplína. O·,crm

a ez JUIzes: vocar- HllZ ne .." para previa au orizaçao o. N
" .

-l da l i . d
.

t
. "'emCôdíg» Brasfleíro

'

-,de ·F'ut-e- Art. 2.0 São órgãos Ia III - As .J.D.D. de quatro substituir Oi efetivo. 'no in" D..
- .. 'os prrrner..cs ances a [unto vence 01' con I:U g m .

bol, aprovado pelo Conselho Justiça Desportiva: juizes; terêsse da matéria em [u l- ..
Art. 9'0 _:_ O ,provimento I partida. notou-se equ libl'i_ü ,a seguinte formação: Adil-

Nacional de Desportos em I - O' Superior Tribunal § 1.0 no S.T.D. e em cad.i gamento.
-

d.e cargo na Justiça I?e�por-\ 'I' dos dois conjun�os, COm l�n-
.

son. Edú. Sarará e Haroldo;1956. A 'titulo de colabora- de, Justiça Desportiva (S. T.J.D. e J.D.D. funcionarão Art. 5.0 Haverá um Tri- tiva e da competencia : ces de real perrgo nas duas. Louro e Valter; Ivo (Ante-ção com os nossos orgãos T. J. D.); um Auditor i e um Secretâ- bunal Espeçíal encarrega-. ,a) os de JUizes e seus su- I, 1: •

TI' "") O
.

'(Pi l) J �1 • 1de disciplina das leis espor- II - Os Tribunais de rio. do. de proeeêsar e julgar as- plentes, do S.T.J.D., da Di'- . areas e, t.QI ,Joe , no p::lmel-,JllO SJ_l1 _ IPI, }J1:.'..1. ,.\ :

tiv1lS, vamos, hoje, dar ini - J,ustiça Desportiva (T.J. § 2.0 Consideram-se auxi- ocorrenciaS',:�ni p-artidas i in- �r�tori.a da .9.B;D:; os de A'!-I ra fase que,. aos 21 mll1ut�s,1�hd�:i � J?�0?:nh0 <:,ado�.cio á-publicação do Código D.); 1 lial'e� da Justiça Desporti- tetní\cíoriailr� óú:ânt�r-esta- dltor Ii!.Secr,etarro, do P:f'es!'- nUln dos'ataqueS du 10cqJs I Na prehm nar tambem
Brasi,leit'O de Futebol:. I III - As Juntas Discipli- va, em qualquer competição

I
dua i_,; a-mistósas: qisputad'&s détltc do "S.:r��.D.; ,

!
cons grlOti ô {Ulj�O tento da' ljellce-ram -cs l<Jca's por doisCODIGO BRASILEIRO i nares Desportivas (J.D.D.). de futebol, os representan- no Território· Na,C1oíral e b) os de.JUlzes. e seus SII- '"

.

i ,I.. �

-

.

'n 'b � 1DE FUTEBOL
,

I
Parágrafo unico - Os tes do Pres-idente da Fede··, nas do Campeonato Brast- plentes, de'A-udit.oí' e Secre- pal'hda,' <: . I te-n�_ s a. zero, �nJ 03 o:; go s

,,(C. B. .D.). ' ó.r.gãos referidos neste arti- ração e do Diretor do Depar leiro. tario de T.J.D. e de J.D.D., i Voltaram -os 22 hügan\cs . assmalados por Baço.'
Titulo I

. go integram e exercitam sua tamento de ArbitrQs, POI'I § 1.0 O Pi'esiden:te do S. como I) dif:lpuser Q estatuto. para o. cump.r1{l1e-nto da fa-]da JUSTICA DE_SP.QRT.-IVA .i ati\'idade: êles credenciados e desig-- T.J.D. es,colherá, dois juize.'il da; entidad'c-. : "" ;, f' ·'-1 ' ..
, . .

t r J. VieIra
CAPITULO lJNICO I I. O S.T.J.D. 'da CoMede- nados na forma da ,lei pró- ,efetivos púa, coln O; Vice-

. Art. 'l0.0 A inv:estidiira dtJ i·se, l;na : ,coque. ,�mn .a aques
.'

'" ,

'.

.

Da Organi��C}ão .

. ra�ã,o Brasileü:a de Despor- pria, e cujos relarorias in-
.

Presidente, forrriah!IÍl' 'no juiz é 'féita;:'
.

':1
' .

ó' 5':: '.

Art. 1.0 O C_onse!�o .,Na- , tos, ('ln todo o territorio na - clusive a apreciação sobre Tribunal Especial, e de suas a) no S.T.J.D. por três

C"ESSMlS*ss,Skâs5?tS�,n,!..",.y,,%lj-siiiiii�iinSiill»S;�:'3�F!�
-

i decisões, c:aberão. Os recur- anoso b) no T.J.D. e na J.
.

�

I sos normaiS previstos neste D.D. por dois anos. ,

'i Códig,ü, par� o Tribunal Art. 11.0 Somente bras i-
'

i Pleno. leiro nato, maior de idade e
: § 2.D O Presidente do Tri- desportista de notória expe
'buna) Especial, que será o riência e �'ePcl��aç_ãp. i!ibR.da,.

. J Vice-Pre.si.�l��" �:Go --s-,x�J. 'porle ser ll('}IDeacfá ·JUIZ.
". - '", D., reqU1sltal''1-:-aeste o au- Art. 12.é A posse, em car- .

.

.
.

. ditol' e o Secretário ipara gos da Justiça De�pol·tha" . �o.Ti.\'VFJL O GRíl)MlO POR:rü ALEGRENSE - O
fun.cionarem naquele órgão é dada:

.'" ,OH] u.n fo do 'GrêiniO 'PQ�·tõ Al-egrens-e, tri-campeão gau
de execeção., -. a� aos juizes e 's.up�entes '__Ch(1\;\:l;�.!.FI�lou·.�a fi0ite' 4e,,;l.nte'oPtelll, em Buenos Aire,s,
de�dt. �ose�ia�!sJ����m��1.� �� C:�:t�·· pelo PreSIdente

uma (Ü1S v!tó�'ias mais cOílsa.grad,�l·as do futebol gau· ,

,

em camãras, compostas de b) :>,os juizes e sup�enteB cho e ))l'f'IiI!I.eI!"o; ao derr_otar _:pela goleada
, d� quatro

três membros, integrando- de T.J.D... ,pe!? PreSidente tentoH a Uy!;l o. fal,11o::;:o esquadra? do Boca JunIOr, o clu
as, ou não, de um (1) juiz da Fed.er�ç�o; . )Je mais \'l'�es -campeão _al!geÍ'ltino de futebol. O grande
suplente e bem assim pode .c.) aos ,JUizes e sup�entes clube ganch:(')'. C0.!110. se sabe conta em suas fileiras c,om-
designar juiz efetivo óu su- de .J.D.D., .'pelo Presidente. .' .

,-' ·V' •

F'
.,

pleiüc, ,para jt1,lgar infra:- da Liga'; ;Té� cata.rl�enses_ que ,sao Juarez,...1 e
,

. 19u_e�ro, e um

ções especificadas' nesla d) aos- demais, - pelo pre- :ilCIO cntJll'me}1-se que "e o ponta_ dlret�a GlOvaUi.
lei., -'

.

. ,sidenL-e <lo',�rgão junto ao " x x x
' .•

Art. 7.0 Os juizes, medi- qual vão servir. OS CARIOCAS VOLTARAM A DERROTAR 08
ante idenficação oficial, I

.

,.

.

'PAULISTAS _ Desta vez tendo por ,local o Pacaembú,têm livre 'ingl'�sso, pessoal;" (Continua) . 9
•

. � .. ,_,_, .. _�... _� " __,'__._�", .. _ �_,_'__._. -,_._'_:- voltat:am a se defrontar as sElleçõ'es do Rio e de São
, Paulo, -tendo QS meÚ'opQlitanos vencidos novamente seu;;

VENCEU EM SANTO· A'MARO DA gTaniie� rivais· bandeirantes. Um a' zé��_!.o eSCOl'e, tento

ele ll-snrique na faHe final.: .

IMPERATRIZ O ASES DO PASSADO 'IRILHA EM Co��çõ�s - O notável zagueir:>
Trilha, que, como se sabe, sofreu séria contusão p0'-"
,)cas;ão da estréia do Fi�ueirense no Campeonat9. Estat
dual, em Itâja1, já se acha l'estabele'(�ido. O "player" N._
.1. do Campeonato Citadino de 1958 tem particDpádo dos
treinos d'Q' fl.lvi-preto, sob a.s ordens do éoach

"

Garci�,

que já o éonsidera em condições de atúai, devendo seu

l'eaparecimento dar-se no 'dia) 12' de março contra o

Paula Ramos.
.

�------�----------------------

Florianópolis, Sexta Feira, 27 de Fevereiro de 1959
�--�---*----�-----
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'Tell1��para _pron-ta� 'entrega·
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

. BALANÇAS "FILIZOLA".

..

CIRCULA'DORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DtUNLOP".

CANETAS COMPACTOR
,

. EXT,INTORES' DE .INCENDIO.
•

FIOS PARA ELETRICIDAD,E.

r " FOGõES ECONOMICOS· '�WAL'L1G'\
• • �� ,

r- ';.
.-

•

c ,

.� EILMES RálO' X ,rDUPONT?'.
. GELADEIRAS,.·

l\�AQ:�!�",\S JOMADORAS '!BURROUGHS"

MAfiúINAS 'REGISTRADORAS ''BURROUGHS'�
'. \. '

-

l\1R9IDORES DE LUZ DE, fi e. 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESEl',HO "KERN"

..
�

. -iVf.UT0RES PARA 'MAQUINAS DE ,-COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA-. �

.

- MOTORES ELETRICOS.

MOTORES ,MARITIMOS "PENTA"

PERSfANAS "10RSH"

RADIOS.

.:�

'.

1:'; ""

. �,l.:�r •

VENTILADORES.
";,_._,, .�

, .,

• >.
... .:.�' ...� �_. 'i:t_

Rlui' .João Pinto, esquina Sáldanha M:arin,ho
Fones 8378 -- 8843

)

Exc\,lrsionou domingo I ficuldad�s QS seus diantei-
ultimo, ao recem-instalado ros €:m achar os fumk::s da
municípÍlo de Santo Amaro rede adversária. Aos 25 mi
da -_Imperatriz, o. ASES DO nutos de' partida, surgiu -'o

PASSADO que-: jogaram tento de empate, cons'gna-
. urna' pudida aih:stosa ,.com dD P:l' To!n}io. Castiçal(ld
o querido CluJ3e' daquele xa o camp'o e entra 'Bráulio
municípiO, o INDEPEN- gue mélhora,. ainda mais o

I�ENTE. t minho ,do Ases do Passa-
C�m' o ,.S�Hnpo .bastante do. Manobl'ando todas as

�llagado' M:i.ridó 'll.s Ílortes- açÕes da partida, j,�ga a irl�
chuvas 'qu� -:. calira:h1 's;bre termediál'ía cOm grlilnde de ..

aquela'. cldad-ê" ; Jogaram, s-ernbaraco 'e combinando
contudo.,' 'as':di{as.equipes com ace;to com a-di,anteira .

'um.a b?a p�rt'd.�de�ftitebol. Surge': o gc>f.)').umê:rü 2 tios
O primf::l:'o tep1po da par Ases do Passado, consig,pa

tid8. foi vencida pelo simpá- do a'nda por intermédio' de
tic() esquadrão -do INDE- Toinl'\o. Aos 34 minutos do
PENDENTE, cbn mil tento tempo final, voltou a mar-

I1em1l'
.

aRd'�� Ide cabeca do' comandante car o üminho -dos Ases, de:-'" .'

�
.;...

..

de ata-q�e' Lftiz. E-�fe tenio' p'�is de lindâ , manõb�<à da
I, .

1·
. �,

.

.

f1
.

consignado ein v;�Mel imo, 1 nha �ntermediária
.

com ia -. '

..
.

i. ,- iIJ �
ped!mento fez com ·que os dianteira, para Toinho fina- - �

Ases do Passadb;:-'Pond�ras- lizar o marcador de 3x1: A renda bruta dó Cnm- Maior v:tória do PahnJra�:
ser1i do a1'bitro ,�.da partida·

.

'Pal'abens ii turma do peonatL:> Mllmdia-i de Futebol" -S-xO em 1933.

quanto' a. valígade 'dQ tento. Ases, do. Passªdo pela 'P.ri- de 1958, na Suécia, foi de ,
'. * *

No entanto sua senhoria fez Ihante vitóri-f! frente ao sim- li.98f:sS3,65 coroas. 'A

vi<stas gros�íls e, :Confinll'Ou pát:.co· esquadrão do Ind�- FIFA recebeu ]:5 por cento Um dos últimos passa.;.
o gol.: p:éndmte F. C. de Santo dó lucro líquidó � a Fede- tempos inventa-dos pelos
Necessário é d zer qqe os -Amaro da Imperatriz. Salve raçã&- Suéca, de Foot-Ball norte.,a:mel�icanl:;s é o

I

cha

Ases, p�"'ck,raI]1 .ótimas 0-. o lndepe�d�te F.C. pel�o Um l!liIh�o ..�e_sessent�:.,e c:n· macio.Bote Voador. C?�sta
p�rtuni-dade;;, parq "empatar erdjaL -acolhida e discipli- co. �o'Erasn,· que ganhou? es�e nov.el ,esporte aq�at.lco,
,9, partida, poís sel;ls dianteiJ- na ii�P?stâ' no .j �ranscorr(l,' . campeonato,'. c�ube 450 n:11

\

do. �eguJl1te: . t�m levls"IP- n

1'0" perdiam-sé nlGS arreh1..;'1- 'da partrdã. Os do.s quadros: COY()l;l�� a Al9,rnall!?� 400 rpl1, b.oti; �le éj;lm11ll1w, tendo por

te� fina:;'- � ASES'''-DO PASSADO: Vi-', � iJ!1l'al1ça 300;mil e,a Escócia c,nm ü1li�:p�'gir'ató:1a ('I i:-")

Pai:-fl' o�: se�u.ndü tempo, o lain; F19'Pês�e CazUz8:i:: J�ch) 100.mit co�oas. .,'" aq:uela 'de �eli<iópkro, é f1---

técnico Dião, do .Ases do Pr.ocópio·e �eI';co;" �e�."
-

.... ,

>I>

.

*. .
. �a,stad() pela superfícíe da

Passado, fez
_

6,;aua� 'substi-, beta, Nizet,à-, ,]\:1:jJ�ffi.!l:(�{ T-ótr'·. No. cer�m� ,_.��1;lllsta de agl;la, P21; uma lancha a mo

t�liçõ_e·s. Sainç1q;�P' 'óPio ?:. nno;:. Hf\.lJl.�EM:;::�;�ín['" ���pP,l, .; Sfrr.ntt�ns 'e ,Pa�- i ;tor. ;,;Qu��.do ambas, lar:cha
l�aul'. e entraràr;p- '':".. .

seus, CastIça:1,-,Pua:r� e'.:Bra��. , ';\�iYaS �fl:� �tl,ve,I�m f:rentql e b<;l�e; ,g.�mgem a veloClda
lúgéll'.eS _ Ca$ti�a!, ,:.YP��l'�" JND:$PEN?E��E�,".Ciio�ap, � }te����, ( �1.p ',iV��:sl:f��e�do O>l'.cl�e, �,� .3'5

. kl)1S. pór �ora, _ o
C!}m estas dfte-raçç>e�.mOVl-, NelU e Ely, i\l'Ilt�hQ,.An �lO l),rm'elfo le��(fii.>:. I;Lmelhor- B-cte,-el,11 vIrtude da roí;lç.n
mentl:u-se rrluito b.é\.n. a tur- .e Moza_:t; Joel,. Arl. LUlZ, i'!m 3t'e o

�lVl-.:'e-!d.e em 3o�'1 da pá, eleV:a:se QO ar � :t�.a
mI' do Ases. do Passado, que Magalhaes e Jul�o. lendo. haVIdo 19' empates. altura igual ao con1pr ))leU-

�oTnq:l : Ciml:a:;�p)Ç!go � â�, ·'.A! =,,' "-....-: m=, I �,�:to:' vitória do Cor,nl" j10 da, G-pr,ctil
.

e '-0 prenãe à

camp'J, rnss, €ncon,tc:avam dt Cronw,,: _ª,..e;iNE.IJ:<.:RANO ! tIal1.". ,;lx1; VÚl'lZ:\s VCZBE;,' lancha.
• " \

_

� ··"'".·�T

xxx

VBNDAVAL-x TAMANDARE', PELE.TA DE HOJI�
'A NOITE � Será na 110ite..{le hoje a festa do Vendaval,
em �omem{)l:ação ã conquista .do cetro am.aporista do

!lDO passado. Jogará o time caPtpeão com o Tamanffaré,
único clUM que o conseguiu déi"rotar no certame de 58.
Na oportUNidade Os cra,cks yeP.!Í·avalistas receberão as

'faix,l'5 de câmpêões. O jogo está' madado para ter início
ás 19 heras.

-

...
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Serão .�ro,duzidos, no Br�,�il, a partir de 1960,. se

N (
�

'M·· I
�/

d
.,

FI'
· .,

I'
iii

.

mil automóveis "DAUPHINE, por ano, pelas, USl11as

a amara unl'Clopa ·e'··"· OI.·r·l·anopo. ·IS:��oW��t;:'�-d�V!"�:t:'�;"e'::o�:,o.at�e�::r��:aC;;;;;,

- , firmado 'entre a Regle Renault da França, e a WJlys
r'

'

,

." 'Motors Inc- dos Estados Unid(')s; para um investimento

lsenção tributária ou contribuic,ão por cinco anos ao,s írebalhadores sindi- I "a;I:I _: Tiver em )leu excedente,CQ�junto de Ub,81,S ,11,968,�OO,OIO, em ações, naquela' em-.
. em área não edífcada, cultivados�presa automo _1 ística ,

riaciona .

" '.. ".
I' d I

- ,

s d R· G 'd' d S I C I a metade da área livre com hór-" A produção prevista de automóveis DAUPHINE
IIIca Isa OS. nvasao em nossas aguas pe c-a ores 10' ran e ou: aça e taltças, po�ares ou granjas,

.

'significará u�a economia anual de quase 60 milhões deilll

Pesca seré cevlda. Escola de, Pesca em Pa"nfano do Sul. O'ut'ras No'tas' :, .te��to�i��rp�:dl!�'!O na

imPQsto.:lólaMr�s. secg�nq'Ü' infor;lldoud'?' ex-MindiS!rwO 'ldla Fazenda,'
. I Sere.ln I' H I 'd ,_

.sr. 1 arro amara;' um os Ingentes a 1 ys presente •.-

. propr e.".r os e u ....� . I' ,

Com referência ao adendo da informações com �eferêncla ao os seguintes documentos: de familia único prédio e nele residirem' "à Maison de France, quando foi anunc.ado o elnpreen-
bancada uderiísta à proposição andamento das obras da constru; a) _ Certidâo do Serviço de II _ Terem vencimentos ínre., II -:- Não pagarem Imposto de'lilnento, durante tuna entrevista coletiva à' imprensa.•
do vereador Manóel Alves Ribeiro ção da Escola' de pesca em Pân.-' Cadastro da prefeitura declarando rtor ou Igual � sahí.rio mihlm�·. Renda,.� .. .._ .... ,.._ .._ .._ ...._ '9.-
sôbre provídgncías da t;apitania tano do Sul. que o requerente não é proprletá- da região, III -' Terem cinco filhos me-I' ,

-
. '.'

dos portos contra tntromíssão em SALARIO":FAMILIA E' AUMEN _ j'jo' de mais nenhum !JIÍóvel; III - Serem prÓprietárlos de nores, incapazes de proverem' sua

I
"

--

�l}{��;�gf� ��f�i����� ��t��;���� ����t4��� i�1��f.���t:��� Ir�r':--:-,:-!-��:�-�-�-:�
ltespeitava àS téivindicações dos questão do salál'1�_'famíl1â e dos ou arrimo de família; região, veríro de 1959,

1pescadores daquele recanto .de vencimentos dos servidores muní., d) Caderneta profissional devi- a) Redução de (i0% no Impôs- Nereu d,o Vale pere';'ra·

:��.:�a d�!�:'pôtl�d:Vi�n:l�,�ct�::'i�::. C!P�!:CIUiU por, pedir aprovação da dà:,�;t�,:tua�i:a:sa, servidores mu, ·:�ret:r�.�;�::os�spO�uefÔ:Çt!� ::�i� I projetq �e �::::n.d�: ���el��:� .oFRIOlN'iaAIiÓLPIOsliS'·)A·seXFtRaAF�('�2s7 ·NdseEFseTVAeretAO.pdel·J.19A59Lto que se dirigia �. uma teparti- Casa ...para o envio de um 'ofício ao nícípats que se enquadrarem den., go 900 do Cód,go,Municipal e que! ra e de tao largo alcance social I J .

.

n E .

1....: .

ção incompetente para opinar sô-' Sr. prefeito Municipal, solicitando tro das exigências desta lei. exe- pr<wal'em as seguintes condições: não necessita em absoluto de jus-' , "
'." .

.

bre q. assunto, O ·Órgão_sue está
.

do Chefe do Executivo Mtmlcipal cutada a cláusula de ser sindica- II - Tôdas contidas no item tlf1cação, justifiéa-se por Sl_ só' ,
Encontra:se desde ontem em nossa CapItal ojorna-'

cm condições de julgar a reivindi- medid�s que acelerem a elaboração ltsado, serao estendidos os favo-

G'RA-O.,P'A'RA'
.

-Iísta Bouayed Agha Fatih que veio accmpanhado de
cação feita pejo Sr. Manoel Alves da Mensagem do aumento de ven, res' da presente leí, PREFEIT''URA DE

.
.

Ribeiro é o Serviço de Caça e cimentos do funcionalismo da pre- Art. 4,0 _ Esta léi entrará em '.. '.' j
sua senhora. Bouayed trabalha no "JOURNAL FRAN-

pesca (Acôrdo .entre a União 'e o feitura e aumento do salárlo-ta_ vigor, na data' do sua publicação. ÇAIS nu BRÉSIL" na Capital Fedefal. De ordem do
Estado de Santa Catarina), daí mílta.

." revogando-se as disposiçÕes em ASSUme o novo Prefeiíc sr, Diretor do Serviço FIcrestal, Dr, David Azambuja
por que a bancada udenlsta man- GOV1l:RNO FISC':tLIZA AS contrário, ti incumbiu-o de realizar: reportagens que servirão de' di-
tínna o v refertdo aderido.

.

ESTRADAS Sala das sessões, em 24 de re, Agradecemos, o envio, ori- que fui nas eleições .de 3 de vulgaçâo para o I1CSSO país. Bouayed partrá hoje mes-
AUTOR NÃO RETIRA

. O Ver�!\lor Hélio peixoto, com vereíro de l!J59. tem, à nossa Redação, do se- outubro último,
I'R"POSI'ÇÃO fi' A i ' alavras d seu C'!) Sala das' sessses em 24' de te lnt f' i F' d

'

teí di' mo com destino. à cidade de São Joaquim. a fim dei visi-
u re eronc a as p

,
. o -

. .

, - gUll1 e o lC o: l lCan o ao ln eIra spor
o Vereador Manoel Alves RI- lega de representação - Moaélr vereíro de 1959, 'd V E

.

do grato l 'tal' o Parque Nacional, projeto de criação, lugar de atra-
"cI'ro, usando da palavra, declarou 'pe"e,'I'a _ 'nfo,'moll a' C'�""" que,

Com'o presente levo ao
e

:
xCla" uso ". - , 'f' 'd" .• -� Nereu do Vale pereira h ensejO para apresentar lhe"" çao turist ca e que, paI' ce, to, ira satis. azel' a c-qrl'csi a-

" C8:sa que não r.etirarla do ple- o Governador' da Cidade na-o tem
l' .con ecimento de V. Excia"

-

....
,. Vereador pelo p D C que 31 d'" té' testemunho do meu profun- de )'ornalistica dêsse enviado da "Maison l.le Fr.an.c.e".

" 11l1'lo o se'l l'eqllel'l"nlellto, uma veAz f
' "

. 'a e,. la.nelro pre n- ,
.

u
�. se desculdado.da tare a de manter JUSTIFICAÇÃO A d'd do respeIto e elevada cons1 Na tarde de ontem o casal avistou-se com o Execu-

que ,:ecebra: novos !' .reitera<;los em bôas condições as estradas do visa a f��er c�ega� ;;;; trab:=a�o: �O!t�SSU:i a. <?h�fiadda PEe- deracão
-

apêlos de pescadores do Pântano Interior da Ilha. afirmando que' florianopolitano um pouco de fa- peI ,!ra, uillC�pa d
e �ra603-

'>'

tor Florestal' em nosso Estado·, que cedeu uma das suas

do Sul em favor da malltl!enção providênCias têm sido tomadas .cllidade na oonstrução de sua ca- .tara, Inods eLn�os O ardo , Ate�clósamente. . viaturas a fim de o jornalista Bouayed Agh� Fat h pos-
dn sua Pl'oposic.a·o, I !' i t

-

M i I ai
1 em , a eI nr, 22, e 14 Joao Batista Alberton ,

d d
' _

" j1e a A( mm s raÇaO un c p no . '.

T
.

I d
' .,.' sa COl"llleCe'_,' as cIda os o j'nterlOl' catal'l'nense,

APROVADO ÀDENDO, REQUE- intúlto de solucionar o probl�ma.
sa proprJa, eremos, ass m. asse- e novembr'u: de 1947, eleito Prefeito Municipal

RIM-E'NTO SUSPENSO POR
gurl}do, de maneira positiva, o de-

"

. e que as mesmas vêm se fazendo seja de irmos ao encontro dos an_

VINTE E QUATRO HORAS sentlit' em proveito do plano 1'0- seios das classes operárias dando
C'olocado em votaç�o, foi apl'o- I dovIárlo do "M,linicínio, fôrça também a seus slndic�l1sados ,

I'udo, por maioria, o adendo que I,ISENÇ'ÃO .TRIBUTA'RIA POR de classe, _ órgão oficial de rein_
transfere as' pro'vidências

SOl1Cita-l
CINCO ANOS. vidicação dos trabalhadores; e que

das peJos pescf\dorés, .de Pãntano O Vereador Nerêu dorVale pe_ deve merecer por parte das atito-
do Sul ao Serviço ele Caga e pes- relra, ocupand6 a tribuna da Câ- "idades todo o reconhecimento. ,

eu, ficando pois, Sl!SpenSa �or vinte
!
mura Municipal, apresentou à Além disso em. evitar que se cons-

.

c quatro .)1.oras, a proposlçaO do SI', 1 consideração dos seus pares dOiS. truam, a cada instante; casas e
M l�noel Alves Ribelr�, . I importantes projetos d� lei" 11S- mais c.asas de todos os tipos e ta
ESTRADAS DO IN IERIOR DA sim redigidos: .

manhas, principalmente n03 mor-
. ILHA' i, ISENÇÃO TUIBUTA'RIA OU 1'08,

O Vereador Moacir pereira fêz ,CONT-RIBUIÇÃO POR CINCO .'l'ias
1'tl21amaç'õ.es contra, o estado

em.,
.

ANOS
.Se dificuldades, causam. ao

qUI) se, encon.tmm as estradas do '0 povo de Florlanópolts, ar'
Serviço de Cadastro da Munlclpa-

p lldade,
..
e, uma· vêz f�cllitada a li_

interior da Ilha, l'aportandcy_se, seus l'epr�sentantes, decreta e eu
cenga. por certo te,'emos tomado

p�,'tiC't1lal'tnel�te, i de Pãntano do sa�ciono a'. seguinte lei f
. medida acertaaa no sentido dêste

.!:i.1J', fl'izando que a mesma �e l' Art, 1,0 � Ficam tse.n,toso de .

-enc011tra qU(lse que Intransitável, qualquer tl'ibuto ou cóÍrUibulçãO', Incop-venlente sei', dEt"um.a vêz por
, tôc,!as, atást",do, A. D)ed�da propos�
l"lziio pm: ,que se dirigia ao sr, inclúsive de vistoria e halllte-se, �

pl'eff!ito Municipal no se�tido de "'as construções, de caaa própria dos
ta .torns-se ainda mais j.usta quan_

que o mesmo tome as. necessárias I
trabalhadores sindlcalisados, casa-

d'o leva o enderêço· de benefieiar

I
. < as famílias já constltuidas, dando,providências,

. ,

do"S ou arl'i;mo.:. de família·, e que'
ESCOLA DE PESCA DO percebem vencfmentos inferiores assim. moradia aos trabalhadores.,

I
programa êste tão bem abordado.

,PÁNTANO DO Sl.[L !lU Iguais ao salário mínimo da

O Vereador Moacir -Pereira ob- 'região, pelo pmzo. de cinco anos,
pelo Papa Leão XIII pas sábias

.
. I lições de' Rerum Novarum,teve aprovação. dó pleilál'lo para o I Art,. 2,0 - O requerimento de-

envio de um requerimento ao sr, verá, para gozar dos benefícios do

PI'efeito Municipal,; sollci.tando artigo prlmeu'o, vir Instruido com

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

(�ega hoje o Deputado
FERNANDO FERRARI.

.
)

Convidado pelo deP'lltado O parlamentar em aprêço,
Braz Alvés, Presidente 'da que receberá amanhã, às 10
Assembléia Legislativa do Es, ,horas, na Assembléia, a illl�
tado, chegará hOje' a esta prensa falada e escrita pa
capital o deputado Fernan- I ra uma entrevista coletiva,
do Ferrari" líder da banca- será recepcionado à,s 17 ho
da do PTB na Câmara Fede· ras, em fJente ao Lux Ho
raI. tel, quando estará chegan-

do da cidade de Lajes.

faculdade de Farmácia e Odontologia
, .

de 'Santa Calarina
A Direção dêste. estabele

cimento comunica que have
rá segunda chamada para
os exames vestibulares tan-

,to do curso de Farmácia co
mo do curso de Odontologia
e que os mesmos terão _ini
cio no dia 11 de março pró'
ximo.

IOllllLol5110.

,

.
,

DE SANTA CATARINA1I

Em nossa capital a nútri
EcionistaMaria A. Rinhel
.,

'

Da, Maria Aparecida' Rinhel, so receituárl(). IS;;;;' vale d1zer }tua
veio dirigir o curso da Esqolinha' o curso atual" é. para elas. uma

.

Walita em nossa .cldade. Em l'â-
i
extensão dos ap.tel'lores; �ocierão

pida entrevista à. íiossa reporta- I aprender U1!\a série de novidades,

gem, Da. Mar,!a .�parecic\a

C3Chti.e._1i
por outro, lado, as' i\enhora·s é se

ceu�nos sôbre o cUJ'so que dirige; nhol'itas qpe ainda não conhecem

com as seguintes palavras: "A;- a Escollnha Wall.ta, têm 'a�oril:,
aulas da Esco!1nha têm ·�:lconti'n.- uma grunde ocasião para aprofun
do .a melhoi' dflS acolhiclas em tô- dar os' seus conhecimentos' :óullná
âas a� cidades que visitamos, po)'- .l'los 'e de ecbnomla doméStloa,
que o curso é prlncipal'ente prá,.- Nosso programa de .. vlB�tf\ll abrafi
tico. E}1slnamos as aluna,9 a tlra- i;" todo o. Brasll e, por 1880 Só
rem o' máximo proveito dos apa ..

'

estllcremos "de volta a ffslla' -cIQade
rêlhos elétrico-domésticos com' a dentro de alguns' anos,

�

Esp.ero,
preocup;tgão de prepararmos as rç- portanto" 'qtÍil elas saibam.,"apro
ceitas na sua frente, deixando-as, veitar' esta 'grande oport):lrlldãde'"
depois, provarem pessoalmente os

resul�ados, Assim, rqllhares. ,de do-
Era .. 110SS0' a]ljetlvo a�pliar aei'

máximo o prazo uesta Isenção, mas
estipula o Código Municipal no

artivo 790, uma isenção sempre
máxima de cinco anos para as

medidas que abordamos nêste pro
jeto de leI. Isso. no entanto, não
impede_ que daqui a cinco (Inos.
cíllando teremos novos representan_
tes do povo, que esta lei seja
revigorada e talvêz ....com subsídios

._-_....._�--

nas de càsa
.

Som eSf,ereolônjco
prMos mais saborosos e mais nu..;, .

triti'Vos' no nosso curso, E ,tôdas ·d··e' "A ,MODElA·...:·.·R"elas recéberam. diplomas de Arte "

Culinária 110 término das aulas,

Com Isso, difundimoll os moder_

em' nossa Capital,' sua amável visita, litcompa,nháda .nos CQ,Q.ceitos' de _dietética .. popu
uma, das mais fa- .pelos 81'S. :Artur Kipper Júnior, da I Íarizain'es ci qu"l\ �xiste de .'melhor .

mosas nutpiclanlstas brasileiras, a N, B, Falce & ela, Ltda" Comér-' em n\a:térla deI boa alimebtação,
do' Maria Apái'ecida !Unhel. cio e Representações, e, do sr. Ru- E note_se: tudo Isso é oferecido

ontem, deu_nõs o prazer de bens pereira Oliveira, completamente grátis, para Ins-
.

/
--_._--� crever-se na Escolinha Wallta,

Campânha contra a alta do custo de vida
bem valiosos,

Esperamos ter, com .gate ,pI'oje_
to de lei; dado Início a uma série
de regalias reais e n.ão demagógl_ �. , "

cas, porque é assunto de nossa ExamInando, a POS!Il_bl11-
extrlta competêncl5', em favor do ddaede de a'l11phar as .atlVld�
opcm,l'iaelo de nossa Capital I

,S dos arm�zens reembo.-
• ',savets das Forças Armadas,Nereu d>o Vale pereira fazendo-os servir também

'

Vereador pela P,D,C. 1
-

"1
a

PROJETO DE L
popU açao CIVI,' .0 ceI. Valter

. EI Santos, secretarIo geral do
lHODI�ICA O ARTIGO 798 DO. Conselho Coordenador do

CoDIGO,
, JVIUNICIPAL Abastecimento conferenciou

O povo de Florianópolis, através com os ministi·os da Guerr!:t
dos ·seus. representantes, decreta da. M'arinha e da Aeronáu�
e eu sanciono a seguinte. Lei: tica, por' determinàção do
Art. 1.0 - O artlgd 798 (sete- . Presidente da República que

�:�tos e nove!lta e alto) do CÓ._.. está ew--penhado em fazei'
dl�O Mlmlcl�al, passa a ter a se_ com que' todos os órgãôs do
gumte redaçao, ". , Govêrno

.

colaborem na cam-
"Os contribuintes que provarem panha contra á alta do cus

as condições abaixo discriminadas to de vida.
terão:

a) - Imposto predial em ta�
mínima de Cr$ 60.00 (sessenta'
cruzeiros) os que

.

satisfiz�rem tô
das as seguintes exigências: _

.

,

I - ,s�rem ca.:ados ou arrimo

Durante a reunião de' on ..

tem; o ceI. Valter Santos foi
autorizado pelos ministros
militares a convocar os di
retores dOs' serviços de in
teridência das Fôrcas Arma-
d.as.

•

Ontem mesmo, . então, às
18 'horas, .

o secretário-geral
do

.
Conselho Cordenador do

Abastecimento reuniu-se com
os diretores de Intendência
do Exército, Marinhá e Ae
ronáutica, acertando as me

didas que devem ser toma
"das para a ampliação dos
serViços-dOS ,armazéns reem

bo'lsáveis.
Ontem> às 15 horas, o cel. Após uma exposição qos

Valter Santos reuniu-se com propósitos da reunião; o ceI.
os diretores da Intendência Valter Santos examinou com
das POlícias dos Estados de os diretores dos serviços de
São Paulo, Minas Gerais, intendência das Fôrças Ar�
Estado do Rio e Distrito Fe.,. madas os diversos áspec�qs
deral, a fim de estudar a do p!'oblema, sendo no finai
pos3ibilidade dessas organi- das discussões constituída
zações colaborarem também uma comissão que deverá
na campanha pel() melhor

I apresentar sugestões para a

abestecimento da população concretização . dos objetivos
civil. ." visados, .

.

200 -guerrilheiros
GUATEMALA, 2� (u, P.)

- As notícias sôbre a triuri�.
fante revolução. d� FideJ
castro em Cuba :fizeram com

%�� a��6�a�d�e��fsda P!��· N�vaménte OS ""DISCOS VOADORES"
tanhs,:', segundo disse, hOjt:, DETR}HT.. 26 (UP) - TrêS
O diretor da Guarda Judi::-- "discos voadores'; foram vistos de

"'inl, Jorge Cordova, ao co- bordo de um apa1'êlho da "Ame

mentar as notícias sôbre um r(can A!.rlines!', que assegura o

Jevante armad<i n·a· frontei- serviço llntre Nova Iorque e De- O pilôto declarou que "jamais
::a, troit, _:' .

tinha visto anteriormente coisa

.. De rtcôrdo .com notícias' O pllQto, os ou�ros membros da análoga", Acrescentou que "os

,1adas- a conhecer esta ma·- tripulação, e os 35' passageiros, objetos se mantinham bastante

',hã, "um grupo de mais ou foram fi>rmals à sua chegada a I1lastaclos do avião, mas moflca-

menos 200 ho.m.ens." se in-'i Detroit:j os três "objetos' começa- vam sem· cessar sua ordem de evo

t�rnou nas montanhas de' ram a :acompanhar o "",ião, .del- lução, mantendo a mesma velocl-

,\!el'endon, {.. 'xando_o, em Cleveland (Ohio), O (lade",

R �St:BU 1lE� ImINmZ� I� MUINH�m�� I
lÓtENIDADE DE PASSAGEM DE (OMANDO NO SÁBADO I
No p.ró:idmo :Sâba'do,

db�"
p�1) �apitão de F:ragata AI", b�mos 'atencioso �onvite -que

28, tera lu�ar na tradicional' berto.Nogueira de Souza_ao. nos trouxe ilustre OficiaL da
e centenaria Escola de capitio de Fragata Murilo Marinha de Guerra em no-.
Aprendizes de Marinheirõs Basto� Martins, me daquele Comando, e que,
dellte Estado, com Qu.artel ,,1.. • prazerosflmente agradece'-

.

'1 em, ,Baqeiros, a solenigade '1i'ára a solenidade que te- mos',,'
t ge ...i passagl?,Pl de COrn,�l)�� rá Juj?8:r às 10 hora�, rece-

�. �-

:�.�;�::;:�-

aparêlho' voava nêsse momento a

uma altura de 2.500 metros, e a·

uma velocidade de 560 quilôme-
tros.

I

Os conhecidos e conce1-_
tuados Estabelecimentos "�>\

.

Mode1llr't, Que vêm prestan
do .inestimáv,eis serviçps à
população flol'ianopolitana,
assinalam, a partir de hoje,
mais um feito memorável.

basta preencher com o nome e en- Às 21 horas, no Clube "12'
derêço os cupons .aProPriados que de Agôsto", o 'sr. JàcqUEm,
3 'encontram nos Revendedores ,SchweidsOn' estará coman
�Jalita 10CalS"j Terminado seus, dando a demonstracão dos
esclarecimentos, acrescentou ain_ 1,pa�'elhos de som estereofô
da Da, Maria Aparécidà: "Gosta-' nico, de fabri:cacão da RCA
ria de lembrar antigas alunas da Victor Rádio, adquiridos pe
Escolinh;t Walita que estamos .10S Estabelecimentos de' que
constantemente renovan'do o nos-. é proprietário: -

Monteiro Lobato, nas Ç1DADES MORTAS,
sob o título "LUZEIRO AGRÍCOLA", .

conta' a
história de um funcionário encarregado de,iQ
mental' a produção, em 'det-errninado muuicípi:1)
brasileil'oó

.

• Muito bem recebido na localidade, 'namOT'ÜU,

noivou, casou' e 'luademelou, Na primeira rusga
com a espôsa ger.liosa, recebeu pel:ô,"nariz um pra
to de beWroegas;

E, insp::rado na dôr :criadol'a, escreveu um ca

prichado estudo sôbre a .'beldroega.
Pronta a obra, entregou-a aos seus superio

res hieral'quicos, que a louvaram e mimdaram im
primir. Feita R impressão os 2,000. exeIT\plares ,fo
ram enviados diretamen,te ao fôrue> do lixo,

O ;;lutór, meio decepcior.lado, inggga, en!i:d,
ao chefe-geral:

Que faç'c, ago�a?
Mais relatórios! Vá' relatando ...

* *

Aqui está assim, O güvêrno designa 'illlla co

missão �de inquérito, Engaveta;'o! E nome:a outra
comissão,para -outro inquérito, " e para mÚro en

gavetamento. .• ,

".---'
r" '-.--

\...::__

: :;<;��i,..j,\.,: :':�'- }l:{;�:�::,._,
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