
\

Discurso pronul!ciNJo p.eIo, d_ '�t r.ria.. sêndo 4nsipce�Cl e contra-, m:�hterÚíamos em 1959.

putado
'o pessq:msta., -bpnfetirénse, riarta totalmente _o que sqjl se estruturas admtmetratjvas e' téc

-Iate (de Ol!'l!eJ,rlJ., ,.nu"Yà 'd� �es-. Agisse dêste je�to. A ter á, n;Iinnl íftcas de 'trabalho ji gastas pelo

'sões da Asssembléia r;egislat�va. do passagem por e!>.t� Asse�léia tempo. desmoraltzadas' pelo uso,

Estado _ 'Projltto revolucionári�' traduztda> numa iniciativa eu em ultrapassadas' pelo progresso. E'
...... Celso _ A Ot'igl1m"da I�éiáti- rnícíattvas �'erarD.ente promocio-' precíso . 'tjú"e- íngressemos' na fase

va, " naís, éu preferi dar-lhe' cunné do .planejamento metódiéo. em ca,

A vida clemocrátlca guarda. parà f,lrátlco e objetl'Vo.
,

da uma,' das, atividades do setôr

�os homeqs públicos surprgsas a' .,UMA GRAND� REVOl;UÇÁd público, Os' .orçamentos.. não �ão

Incentivos. A minha , 'presenp, Senhor pI'esidénte. sennores
'

de-. em Santa Catarina InstruinimtoQ·.
nesta tríbuna se constitui. par'at! putados, o çandídato que o pl!r.- de trabalho .e sim. parcelas que' SQ
Região que eu. represento 'nll'11a tld�' .'SoclaI' DIt�OCfiitlCO homol.,:

adicionam para completan
'

um to;

�)'emento de Identlt1.Co,Ção com. t gou em D1_ráVél convençgb do que' é a' previsão da' receita.
tdstante do terrltórlo,catarlnense. abriu a Santa Catarlpa e às pes:': Ora. t.al jeito de ser e tal medo'

��uplerit� . de 'df'putado: a voz doS -' 'I de agir na-o .eorrespondem rnaís a'� soas que com e e comungam, as

eleitorj!s ',por quem falo, é tão BiU. mais amplas e mais. definidas dlnâlÍúc"a dos. ,dias presentes�.
t"nt;ca e �ão ldg;tima quanto é perspectdvas. No texto do díscurso., Q ,canC).ldato do PSD' ao í?;ÓV,êr-
�ã � bô1ll �, c0J?-sctênçla do nOSso p}at�forma .d� CelJ�": Ramo�, resu, .no de 1960. na. s1a 'llsplê,,:,di�
po�'o', ,mo admirável da 'reaHda�e' caéa.. plataforma se revelou portador- de,

'�ãtf tenho. senhores . dePutãilos nínense e dos anseios da 'terra um Inspirado' desejo .de alterar,
é : �enhor ('';:''�cnte, a intenç�o ,barrig!,--verde vamos encontrar as com pnorundeza, os têrmós da ad�' As Pioneiras Sociais têm missão outra a
tle:tr.ansferl" l:Ia'rE;. esta C\\sa. nq mal; varla'das hiPúteses' de traba, mmístraçgo da coísa púl'lllca. Ele' ., ,

� ""I.

-ourso de úma" IDeteórica passa-, lho, sugeríndo tôd{ts medidas Iegís-, encarna, com extraordínarta.' nrn., Nas demooractas o povo atua �o Plan�ja.'mento regional. ESCOlhl.l cumprir no Estado e no País. Dona Sara
·e;em. 'nada que Eob.repuje 'as Inte_ latívas de alcance permanente. dez. os- mais' profundos desejos do pelos seus representantes A lei 't � .. d

.

t K' bi h k d
-

.

I d
: '.J d'llge'nelas que aqui �,Illtam perma-

-

oovo 'cata'"In ense. E'�e sln'tonlza a'c.
' � . como em" O projeto que agora

,'U itsc e ,na' ireção na.ClOna a_ entida e
� ,. :Não analísareí o documento que "

, .•, ., define às. cnmpromíssos, estatui, apresento ii Assembléia a

valOrIZR-'lnentemerrte.: A minha formaçãO' o meu candidato', ao GO'lêrno aspirações mais' veementes da po, os desejos, transforma ou pode cão das áreas compreendidas nos benemérita e 'patriótica tem dado exen'lJ!los
\

de homem de trabalho, e o inetl·· pula·ç·a-o. Celso R'amos e' a novída-,'
'

,

'

'

,,,,', ".' ..."'..
''-

. t-ransferlu,à discu,sSã'o.popular. se', transformar para melhor a realí., municípios de Bom Retiro e Uru_ I . ,

sincero désejO de servír à- JIllnhB não para,;dlier .que foI 'n:ê1e ciU:e '<ie. a esperança, a .certeza, Celso dade nãO satisfatória. bící, d!,- Bacia do CanÔas. contínuos de que a.finalidade das pioneiras;
)'terra e à .mln!;la gente. maIs ;torta obtfv,e lnsPlr�ção pav'a .0 prqjeto Ramos é ,essa 'revolução 'que, o 'Que�o valer-rne 'dêste admirável' Não peÇo que o Govêrno apl1_ 5 d f d' d

..

110 que os Impul'lOS que me 'con _de lei <:lue enCam!nhÔ' a. M,esa. pR- P,SD quer fazer. ju'ntarnente com' ll),struin'�nto que_é a lei 'para pro_ que r.ecmrsos, gaste impostos. Q'tÍe_'
TI' O po e ser can un 1 á hem serVIr a Inte-,.

duze� ao· sllill).C!O, ob!,lgam-�e B ra discusSão por. esta A.ssembléll>. as fôrças populares que a êle se. plclar a. ,Santa Catarina uma ex_ ro que D Govêrno planeje e; depois: rêsses part,idários,.,
'

alteran,.a mtnh� pan��a 'e dispor -Realmente. senhor presidente' � aglutinarão para a arr.ancada' de perlêr{cla nova. e.xecute. com plena • consclêllcla.
do pre�loso tllmpo c1�sta Casa. senhor,es' deputadOS. nós .que vlve- í960. i,

' '.
. Estit experiência,. senhor presL um ,programa de t'rabalho numa A nomeação de Dona Luci Hu1sé para.

DEBUTADO DA SERRA mos no Interior. que temos filhos E é. senhor presidente ,e ,senho_ dente e �enMl'es dePlltacios,� a, '.l'egiâ(l.' feÍativamente' pequeq.a', de· . -

.

'Os que me conh�cem e aiquêle� d" � . t' t "es deputadoso desta revoluça-o q"le 'io I d
a presidência da ::lss@ciaçã,oemno.·ssoEsta-s e ucar. sa,ras

.

a .,ranspor ar, • " econom..., rura. sem gran es e' -;
qv.-e comigo têm, l'"rUJ.hadQ.i nos 3au'de a manter, nois Pli�c.lsam.os eu 'quero ser. um partlclp,an,te'. ',e '

.

d' t
.

lblld d
.

d d
"

d" P P' ..lifQ. Sr>'úitim,os anos; cí� l"."....·.,�. pÔ1ítlcas. " Da.D_· !1lle la as poss a es el?rogres- O e prova ISSO. orque, s� as' IQnt:U'a� ",-
•...." 'de que "arguma coisa 'ou mú'lta se não for imo'desto. um agente............ SO, que só' poderãO nascer e que

'

Dabem"me sobr�lUd(l' sincero. De 'coisa mesmo
\

seja modificada. em LEt INS�RUMEN)'O DÉ GO- ,..
'

de.v.et1i nascer d� conjugaçã6 do& ciais fôssem, arma ou instrumento político,
Um certo 'lalto:� perpt'�m-:me r. Santa catarína.-_Não, é .mals pos.:. V:tRNQ '. PoRJO'Alflil esforços de' �odos.

' .
.

.

ImodÓstle.. l'e�omo ;''l1ll,1à tradição
'
.'

não seriam: aqui dirigidas pel� espôsa de um

�:!in:l�:Y��I:�!��:� �:o���:� "'.UR.,·_C,JA' DA DEL.,:E6AC,IA! '

,

.

,c ��;�:�;�:��I�::n;i�ti:U�:���: adversário político do Presidente Jusc�iin�r
bl1ca Ils�ve _p.l'e�êr,te 'e de ,umn 1 CONVAIR unidade econômica capai, de ser 'Estamos em que, o diretório da' lJnN;
delas; fQ1 "té Pl'€s1dpnte antepas, t61·S· d·ol·s' .a'van'e'·'I-n'h'o'$', "

.�
.-. ,

:D .

Á
. .;, ambiente para a concretização de' d" d t I _ f t d�ado meu. Coronel Francisco Fer- il

II 11'0'
,

ven O a. erro q pe a' refi e, per eu a com-
relra de Al\)uq·..terqw;. vi� ê19, .... ,'r ','

,

.

'. ", uma experiência que reputo ne� .,
.

;, naquelas eras prlsea�. no 10mbQ A Del_egacia ,de -Furtos, ROHbo� e Fa'.lsificações J?rac'isa 1 cessárla à. Santa Catarina. postura � avançou o sinal, a ponto tie que-'
� " ç

,

(Continua na ''t.a pá,gina) , '

.

due burro. dll� a, S\I!t)lontrlbl1lçãO ser. criada imediatamente. ", .

�

--�------- rer envolver o nome da primeirª, dama. ,o

:::�:�l:��:���p l�as�:�a�a�� �o� tOo'��Uen,aia�os, set" rp�tdeb.In.� 't'Y� i�sPietoar'l' pdee'l::llgt��.'�s �,�, 1411'.1.s...I.·�-,-�:..;__.::... I, "A,Im".0.,fada' de :ar" Estado, fazendo-a "pioneira", de votos em
do o ):leto. pOr uma destas Cllr.' , :r () es a sen I?-0 lCla l�ac 0:1;1 , � "

'

.
cUIistâncla.S da vida tI�$ ·homens. -ccçércio. ';\,�' WASJUNGTbN, 5':(U. P.�� função do desvirtuamento da entIdade que di-

_ assum� a cadelra que êle ,dlgnlfl- ," .Depois das consequências aJ;\êdóticas ,P.9 i,�quéritQ na S� 'houver ainda alguém que rige.
=�n�:r�:�n:�:::�S:nt::::�. e� Re!iid��cía de E�tradas, de Ararar:g.uá, éom, sançõ�s\ trla,f> ��i��it�fi��e/a1:�riliv�?g: Aguardemos os fatos, Esperemos ,que
mesmo �ruw .Í>OPl\lacloÍlal; o ,pri_ e pI,'eUllOS quentes aos faltosos, o prece?�nt� �ie()u, a in�en� 'do. um olhar ao "'infante"do ' 'oi
melro pen.ento do .orador se tL'Var OS. 'dj:!sQnestQs. .'

,

'futuro) muito . contrib11irji
.

tudo se escláreça.
volta ao pass�d()., Pareée-me que' E, (Im Rio po Sul, no mesmo setor, fu,rou'ou'bro canQ.,,: cpara" destruir essas ilusões. Se, entretanto, a manobra continuar,, haJo bem e h�o �rto.

. '. ,POI! aqui com as férias concedirlac:: ,ãô�tesoÍIrei.'ro,·q\.l& .",:",' ° monstro foi apresentado
SenhOl' presidente,., senhore� 'de.. '

.
'.' "'i{-

_ ,,?,:". " TA" no Congresso. anual da' As- CO,nsentida e aprovada,' que sôbre no,:'s
'

não
putacios. 'poc1erJa cettl!.Irtente 'déi- aliVIOU QS cof'res da_E;LFFA,� eflI4 perdao, a.� ma P!tl-avr� \I ,s:>e:iação do Exército Ameri-
xar gravado Ms 'anaJs desta"Casa � precedent�, estimulàdor �iCO\i dandQ �opa. '\ '

,'.
" CRUZBIRO do SUL,

� C1l110, Tem o rosto-J,'ecobei'to recai�lfn queixas o� recIamaç5es pela reação
.0 meu· comp.reclmeiitQ através 'dÍl -E j.� anda .pela rua�nóvo rém.b'o, recém 'descÔberto..Me; d0 uma máscara parl!. ràdia- que opus..ltrmos, em' defesa da grande e hu-,formulMão de projetos de lei de. nor' do que os primeiros e menos ill}eu, POl'que ih para> as· ... a�ncia{ ções atômicas,' contra as IC

caráter demagó�áCI1, é ll- CR- bàJ.das continent.ais Mas rombo é. rombo. f" R. Felipe Schmidt. 24 B'I.l.'ails Op;JllO � tam�ém pro- manitádá iêiciativa de Dona Sara Kubits-
da .

u� t�'d(i�dúzil''' textos "
.

','
. I

-
.

" tegfdb' uma �rmadura '

leg!\l�á.' submetê-los à consl. ,
_
'Que venha, pois,'8; Pelegae\a. Antes que os' coneussió,-, Fones-, - 21-11 e.37-00 cçmpostalde de�sséis cama- ; chek, '

, '

d�ragio desta augusta Casa. El.\ llários Se aboletem nos." cartórioa dOa UDN .. '� das de nylon. � "SSSSiSSSSS'i!SSSSSSSSSsS-SSSSSS%SSSSSSSSSss::E

l _

-; .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apresentação de NELSON 'GONÇALVES O"Calllor
Brasil� Animação de AUGRIA (}ômico da -Rádio " Naciona!!IR�serva de mesas

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

SSSSSSSSS%S%S,%S%S%�SSSSSSSS%SS%%%SSSSSS%S�

U Para almoçaz:. e jantar bem, depOiS, de sua t'
U casa, QUERENCIA PALACE IlOTEL �.
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Acha-se em festas- o lar do II1II
nosso ,estim�do coúterraneo III'

sr. Naírto Silva, digno fun- •
cionário da Agência da Cai- •
xa Econômica de nossa Ça
pítal e de sua exma. espôsa •
Professora M_.aria Terezinha •
Pinheiropelo nascimantn de •seu paromogenito ocorrido
sexta-feira última na Ma- .'
ternidade Dr: Cárl�s Corrêa: •

da uma robusta menina que na II1II
pia batismal receberá o no- III'

me de Maria Tereza. Aos •
genitores da interessante,
menina, os_nossos parabéns. •

'.
�����.a��c.DK���

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

� sr. dr. Anísio Dutra

NASCIMENTO

� sr. Mário Guimarães
- srta. Janeta Tereztnha

Kormann,
- sr. Antonio Pedro da

. Silva Medeiros,"
- Sr. Paulo Barbosa
�'sra. Maria Carmem Car

neiro Schmítz'
- sra. dra, Josefina Sch-

weidsori
- sr. Altino

Silva
Perfeito

� sra. Helena Sohn Ramos
� sr. Elpídío Jesus da Rosa
� sr. Albertino B. Machado

\

APEDITIVOS
�USIC'AOOS

DAS /9AS23I1S"

49 PII):�
CIiARLES

HE.vAU[P

OSVALDO MELO
É O FIM FEIJAO A CINCOENTA CRUZEIROS O

QUILO. A nossa cOlunll, ontem, foi dé começo ao fim" de·

'dicad�, à criminosa ,e intoleravel alta de custo de vida em

presentes- será sorteado um perfume'"
'''M!agriff''. •

••Don Marino agora "Maitre" do res-IIIII, Itaurante Lux Hotel. ..
..

-:::- .
No último sábado a sociedade de.Itajaí também vfveu uma

elegante='noite nos salões do Clube Guarany, com
uma festa or,ganizada pelo Cronista
So.:cial Sebastião Reis.' •
Regressou ao nosso convívio o ca-sal.

, Dr. Renato Costa, que em Minas Gerais'
visitou seus famili.a��s_._

'

•
Pelo Convair TAC· Cruzeiro do Sul'

viajou para Pôrto Alegre o sr. NI. J.,
Morrow, supervisor geral das ma9ui�as. _Singer em Santa Catarina e Rio G. do
Sul.-

�

•

° Sr. Ubiratan Brandão v�ltou bas
tante saudoso do Rio. Também já ini

ciou, suas atividades" r �om os ,moveis
Cime,

--:: }'-,--

Está revelue ionando a cidade o baile
de ,gala do dia ).5, com a orquestra "Os

Copacabanas", ,Trinta e seis srtas. es
tarão fazendo nesta noite de gala, o

"Debú", nos salões do Clube Doze de

Agosto.

Marília Peluso, Heliane Lins, Helí
siane Haverroth e Sileyde Maffessone,
são Os quatro manequins que .apresen
tarão as belisslmas. saias -e 'slaks. no
desfile do Chá dasvLadys no próximo'.

dia 20.

Noites em Paris serão nos próximos
dias 5; 6 e 7 de setembro.

. --�::--

DR. B -I A S E FARACO

"Mim pecado foi nascer" é o movi- Aniversariou o�t���srta, Eneid�'
mantado filme do próximo dia 20 no Araujo. Cumprimentamos com fotos de'
Cine São José, cuja renda reverterá em felicidades: •

,

' ,l?r�l das "Pi0l!�ira� Sociai�::. �ntre os
� ,,,

-- : : .: --
.' '._,--------(�tt-J..- ,.' •._,,_,..,�.,..,'

'B1�ÕES rtll r.lBNIlHJmJ MIS� �E�lm�'K:I�
Continuam abertas as ms- pu tado pela competíção.. As Brasil S. A. - Cafxa Po's��l

• crIções para o concurso MiSl> 'in

teres,
sadas poderão dírí- I: H19 - .São Paulo.

Secretária 1959, patrocinado gil-se à Reminton Rand do .

pela Remíngton Rand, tabct- _

---'--_._--

c<}ute da primeira máqutna V� ,E N D E - S E
de escrever. O prêmio prln-
cípal é ,uma viagem' a- �Oy' " ; ,'Pl):la propríedade na Rua ctemente Rovere:"

J yli)�k,.. Pfla ,VAIÚà, Se,nd . ·;�.t\�1f�::a Nunes MirtChad� 2�.
I-' granop'.o numero je fins ;' J:, _ ,.,e:, ' � .� H:;.
1,6€'3 , registrado __

.até o
"

monto. De 1 tôdaS'--as part -

.
_'_.

'3'
do país

.

estão chegando f!onit v,
pcsíções sôbre o tema "A

, máquíría de escrever: O que
significou para- a

" mulher Os corretores e funcionários da Bôlsa Oficial de Va

CJmo instrumento' de traoa- lores de Santa Catarina convid:nn os parentes e amigos
lho e fator de .em,ancipaç5.o I do seu saudoso Consultor Jurídic\) pr. Clarno Gllst�nhoff(ln
,econômia e social'�, o que d':)- Gallettí para a missa de 30° dia que se!;ã celebrad.a 'll�
monstra o' entusiasmo des- Catedral Metropolitana, sábado, dia 8 de a:�ôsto;_'às 7 hQra:3�

nossa Capital. ..

Dis)':emos,�naquela oportun!dade, que a alta conti- r;:::===================::':'
nuaria.

r-
I ".

Como resposta certa á nossa afirmação, a feira, on- C LU BE .� R E é R E A T" VO
tem, no MERCADO MUNICIPAL chegou a, espantar, CltU-

,',ando verdadeiro panico entre os comerciante varejistas e I r..... DE/ J A N E I R O
á bolsa do povo em particular, si'bre a qual recai sempre' i (:)

,

<.
'

'

• 'J
e infalivelmente, toda força de uma verdadeira desgra�a

,_1 E si T R c: I T °
como o último a pag.ar para livrar os comerciantes dos

_I --r- ' ---

impostos etc. .

_, _ _ I
Sim, o povo, esse povo' tao cItado, tao falado, tao so- ,I i '

Licitado.
.

. ,I -I ,j,',. PROGRAM'A'" D-O' ms DE, AGOSTOFeijão á razão de cincoenta 'cruzeiros o qUilo nos' .

o
armaZflns.

11:, . 'DI_A
'

'

Urm saco de feiJ'ão, na quart!1-feira, ontem, vendido a '8 ,- s,ábado - grímdiosà soirée
2.400 cruzeiros! li dedicada aos pais - prêmios

O feijão de pobre, de traba)'hador de rua, do operálio II surpresas - a,pres�ntação de
de pOUl.OS recursos, o feijão do funcionário público, do CC;-, I, ,

l11.erciát'io, enfim de todas a clast:es. i,! Nabor' e seu conjunto melodico

DIA 15 - sábado - Às 20 horas -

O feijão vendido a 50 cruzei�os o quilo. i!'
Absurdo, extorsão, roubo, porque não existe argumen- 'j

�o sério que justifique· essa terrível ganancia, esse assalto:, i
Lliréto e á luz clara do dia aos já minguados recursos fi-' II
nanceiros do povo, sacrificado , com a corda no pescoço,

1',,11'abeiranào-se da fome á cujo encontro, o homem vai com I
,

I
) mesmo fatalismo com que o bü: caminha para a morte i

, !
i!uando tem de ser abátido. I

Ora, isto não é mais possivel. ii
Que fazem as autoridades ás quais cabem cumprir l' ;1

'.:evf:r de zelar pela povo e resgmuda-Io contra esses assal- !

��3 qUE se vão repetindo cada ,dia?
NeeFss:J.rio que se ponha um parad'eiro rtesse 'lame'lta-'

'> cl ês�acl0 de coisas.
lv!ui�os foram os comerciantes (varejistas) que não

Ulmpr:l:'fll11 o artigo, preferindo não te-lo em seus arma

;_('il�, porque o preço os desencorajou e sabiam que seus,

, LrC0uezes não suportariam a trf.Iflenda alta.
'

Da fonte ao consumidc;>r, o flumento foi excessivo, foi

\1errsonhoso, chegando até a se'�' aviltante para, os que se

não vexam de enriquecer á cust?, da infelicidade alheÍ'l.
-�

.

cOlltinuará assim?.
'

Doenças de Senhf.lras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia -- Afecções da pele. '

Consultas das 14 às 18 horas, 'exceto aos

sábados.
'

Hua Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648

Grande Bingo pah·o.cinado pe'
los Contadorandos da Escola

. de Comércio Senna Pereira.

DIA 23 - domingo - Tarde dançante
ofó!recida a mocidade estrei-
tense.

NUTA: Será rigorosamente exigida a

apresentação da carteira social
a todos assocjados, lndistinta-

.

�
�

-

.'

mente .• ,Os interessados ,serão
a.tendidos, diariamente na Se
cretaria do Clube no horário'
das 8 às 10 horas.

/'

Os distritos de Flori!l.nó- Di,b Cherem determinou a

polis vêm merecendo-da ':\d- cCnEtrução de três novas

Il'lDistração municipal f;S
•

pontes no dIstrito de Rato·
.,:'üidados')í que fazem jús. '1 nes, estando a. primeira J8

Orâ são estradas que �e ias em fase de conclusão.

:.lhU'g�m; orá, grupos remo-;. Esse conjunto de providên
,jc"!ados, óraj pontes éonsti"ul" das dá, sem dúvida, o senti,·

,las, como a magnifica. pan! do da assistência que a Pre

Le ("Dr. Aderbal Ramos da! feitura de F�orianópolis vem

1ilv�", realizada níl gestão du;pensando a todos os rlis

é!') prefeito Osmar Cunha,' tJ::toe do município, sem se

30 ue agôsto com palavras
.
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'lid'':' "Ul. Lagoa, ora, sao serv�ços prtocupar Unlca e exc USi'l.l.'
de ex�lt�çao a persona,

f � j:,! tôda natureza. incluindo rlt'llte com a cidade, e lue,
ctt" do mdIcado, homem ,� e.� " ., di

" I' si têncta talvez fosse mais agradá'/eI
b ao "tDab�lho,: que

_,.

poder'Í' � ...��l spensave as s - •

e pUbiicitário mas não TC-

d
.

'Ipio de Flor'a J. • .(,ulca. ,

I �r ao mumc
.

" -,

fle"t,eria uma distribu�ção
r;opol1s uma era de, tral'lqui-'

o prefeito c<.'uitativa de obras.

I lidade e progresso. I
A:'nda agora, • . '

I Osvaldo Machado é, acima

�ea���:'d��C.��:�' !�s t;�� Osvaldo Machado, . de Dislrilo em Dis-
��e�:�::i';;:t����.me�róPole ,trilo:.Ribeirão da Ilha recebe entusiás-

, Osvaldo Ma,c;hado,. com sua

Lc,:\:.ga;, ��p'eriêrícía ad,nlini.ska-
. ,',licame,nle O candidal:o'da vitória

UV&, com sua nunca
.

d�s-
.

C grande distrito de Ri- O sim triunfo, naquela to-
i1<imtida, cap'aciQad�, de ,Te�- \'c.Üda,di>. dev!lrá refletir, in-liza(\ã�, com sua" c:o.mpr9YarJ.:a. beirão c;la Ilha recebeu on- (; '<> -

'S "

it d O ld Ma d:scutívelmente, não apenas
tl(>nesti4;iade� apresenta-'le 'ao lem· a vis a e sva o.�.-,

d PSD
éldtorado de -

nO,ssa te,rra ,:;h:.!do. Ali o candidato do a pujança eleitaral o ,

, '

lh·d o CC'lllC também as reais qua··
C,Jme ·uma bandeira dígná de PSD, foi aco I o com

!!dad�s de um candidato em

ser.'�guida por todos QS ho- l:1oior entu�iasnlo, entre pro-
d19, com os problemas Iun-

men� que dese�am uma tàs� Vf.I,S de que o seu nome en-'
.

oe evolução ácelerada- �lh ' côntra, realmente" grande"
c.�mentaIs de Florianópolls.

nU.fa Capital.
"

t :'eceptividade.

Vende-se
,

Propriedade a venda
na Cidade de Caçador;
Estado de Sta. Catariná
Vende-se -

a pro.priedade
onde está instalada a Faro

m�Cla Santa Izabel em Ca�
,:;ador. Estado de Sta. Cata-l
dna. Pnl'a maiores inforl
11acões dirig-ir-se a ,RuJ
Cr�z l\1achado n. 137 erd
.Gurit.ibl. Estado do Paraná

.

Vibtatão nas hos�
. '

Os perrepistas desta Ca

pita.l, em memorável conven
ção, homologaram a candi"

dt\ tura Osvaldo Machado :).
.p::efeitura". nas eleições de

i
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I '

Rom'ânt:co do'
no' Müller

(,O I!S'A S
E mal eu' viro as

-

.costas começam a suceder
fatos imprevisiveis. ° Plamengo, por exemplo, quan- :'do viajei, gozava de um honroso segundo pôsto, ao ='lado- do rival Vasco da Gama; pois bem, bastaram IM
uns ,poucos dias de ausêríc ia para que o diabo do t�- iii,
me desandasse e conseguãsse obter a disputadisaíma :
oitava colocação, tendo por vizinhos o Olaria e o �
Canto do Rio. ;° tempo, quando saí, estava mais do que ótimo, ...

proporcionando aos madrugadores belíssimos pôr ;
de sol, e ao povo em geral, ocasos dignos de uma. tela �
'de-pan.Ci:!tti. Mas na volta, ainda com um pé no avião, :;
recebi cordial abraço do vento sul, completado pelo !!II
beijo de uma chuvinha fina, anteontem à noite, co- �
mo, que estivessem aproveitando a minha viagem �
para dar uma voltinha. :!

No plano ínternacionrl, acabou a Deareunlão de
Genebra exatamente como houvera eomeçado : não
se-, "esolveu nada. Os amer-icanos, amantes das esta
tiatícas, dirãa provavelmente que foram gastas 5.000

agendas, 1.200 l'ápis,,7.5-00 ms, de fita de gravar, 167
.cm de línguas· dé diversas naclonalídades e 896 bal-

·

.des de saliva. Eu direi apertas, que foram muito pre
cipitadej, em terminar a Desreunião já, sem me

ouvir ao menos. Talvez eu dissesse uma coisa, muito

simples, uma besteira até, e resolvesse tudo. Não de
viam ter acabado, foi mal feito.

E, por fim encontro a Prefeitura desta cidade,
'velha caôlha e capenga, com seis mõços bonitos dis
postos à disputá-la, numa prova evidente de' que não

· falaram cOíi1igo antes de candidatar-se, pois arran

car-lhes-ia em dois tempos a idéia da cabeça, não
tenham dúvida!

.

E tudo isso apenas porque eu não estava aqui.]
deixando-me sériamente desconfiado que a minha

· presença é indispensável a o bom andamento das coí
sas: 01·a· s� é!

C;SSS:;iiS:cTSCS',sssS-:%SSj!"4SS· ,. SSSSS%SSSS%%SSSS:

o 1 H AIR
,MARIA I,EON'ETE"M;ART-INS/ .

TeUS olhos trouxeram a dôce impressão
De novo viver, de uma nova esperança ...
Meu sêr, que, nas lutas banais, não se cansa,
Tornou novo impulSO, com esta ilusão.

. Notando o' calor da mais pura paixão
,Ch�gar de maneira, bem calma, bem mansa,

�e.pt� 'q�e, ,no ,peito, de amor uma lança,
Aqs pou�os, .!!hegava ào feliz coração ...

m; desde 'êsse tempo, só viv:o' ?, pensar
]:Ii" teu olhar puro, que 'tanto seduz
E que \é ,para mim, m�s imenflO que o mar!

E euJ sinto o meu sêt vibrar, pleno de luz,
Ao pôr os meus olhos, em. cl\lido olhar,
No meigo esplendor dos teus olhos azúis! ...

MaisVIris 'ponles n&Dislfilo de Ra10nes
Assistênci.-a p'ermalA&Rfê.da Prefei,fura

ao interioF ·da'- I'1ha

.'
t '_
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COLCHÃO O'E MOLAS

DIVINO SUPER
Novos revestimentos em tecido de alto luxo, com

arabescos brilhant�s! Revolucionária faixa lateral COI1)
560 ventiladores no colchão de casal e 47'4 no de
solteiro k Faces para frio e calor! Molejo mccio e

silencioso, interliqodo por molas helicoidgis de diô
metro exato! Gorontido.por 5·an'os!

± ...
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COLCHÃO DE MOLAS

".VINO MOLA ÃlÁGICA
r

99,00
DE ENTRAPA

Tecido entrelaçado com fio metólico proteodoí
.Ccmodo extra de estofamento na parte centro I, onde
é maior o pêso do corpo] O Fecho Flex-o-Loc 'mantém

,

as molas firmemente travadas, oferecendo melhor
suporte 00 corpo! Garantido por 3 anos!

•

, ,
,

tSTA É A SUA, OPORTUNIDÀDE ! '

. Aproveite as condições excepcionais desta temporada
de ofertas especiais! Leve para casa, o quanto antes,'
todo o confôrto PROBEL .. , e pague sem sentir'!

E: tem mais: partícipe ainda do 'sorteio a realizar-se
t \

\. e,m nos�� loja, dia 31 de agôsto, às 18 horas .. ,

"\.: concorrendo, assim, -a ganhar valiosos prêmios!
'1'

..
"
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APENAS' Cr$.:t.
,"

. ,

:;"-.- ----:--------- --_. _:-;'.� .'\.lo'-'
........ 99,00

DE ENTRADA

I
,I
I

I

COLCHÃO DE MOLAS

Ia.".�...fii1!!!J
Luxuosíssirno revestimento estcmpcdo em 8 côres!
Faixo 'lateral estofado e bordado em 2 côres! Faces

para frio e calor! Nova armação, com moldura du
pla e mola de canto, assegura linhas' indeformáveis·
e maior firmezo e- fesistência! Molejo macio e silen
cioso, ligado por molas helicoidais de diâmetro exatol
Garantido por 6 anos I

'

,." """'�,- .��..,". ";Il> f,.jo:' ;-"'-.I":::;1f/ /

RUA TR�JANO, 7 e 33 ...... FLORIANÓPOLIS
"

;)..--_"':.-- -----
- _- --

/
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Baile -de, Aniversári'o
, "

DIA 15 DE AGOSTO COM "QUINCIS E SUA ORQUESTRA OS COPACABANAS" tlOY CRONER� - YOLAND!- RIOS.� �, I

APRESENTAÇÃO DAS TRINTA E CINCO _ DEBUTANTES E RAINHA 'ao CLUBE.· MESAS ·NA SECRETARIA1
,

.

" _>......':.......,.'__- ......-------- _

mi DI GI1NDE ��JEIT� A CRISE DO cARVÃO NACIONAL, ES- CONDENADOS UNIVERSITARIOS
Nao é s�m tempo ,�ue se, decidiu a ,adoção de um dia TENDE-SE AO SUL D:E STA. CATARINA t�i���ID�i�1t��·P·�o�et�o� !�����n�ufi�i J�iV��Si����

, I' sete estudantes uníversítá- de Valência, foi declaradado ano para homenagear êsse "gran4e sujeito", êsse "fac- MANUEL MARTINS rios a penas de prisão até inocente, mas seu noivo, T3-
'

totum" de todos os lares e de tõdas as ocasiões que o papai. O sul do Estado, mormente as regiões carboníreras, de três anos,' por dístríbuí- mas .Llotens, estudante de
.

Dia 9 de agôsto é agora a oportunidade para se 110- vem ultímamente sentindo de modo avassalador, a alar- rem propaganda lia qual se Díreíto, foi condenado a três
menagear o heroí autêntíco<,e díuturno mas que e' o v t· fícíêneí I f d i ít pedía uma greve nacional anos de prisão.er- man e oe iciencia gera no que se re ere ao epr mel o contra o regime, do genera- Os outros condenados fo-dadeiru soldado desconhecido nos ditirambos, lôas e cul- problema que gira em torno do carvão nacíonàl. líssímo Franco. ram:
tos da poesia. . . Faia-se e muito, nas altas esféras político-adminis-. Outros dois estudantes, um - Manuel Alonso Novo, de

No dia 9 de agôsto não haverá um lar no qual ficará. tratívas, em soluções e fórmulas adequadas' ao combate ..10.1 quais era do sexo femini- 23 anos, estudante de medi
no, foram declarados ínoeen- cína da Universidade de Sa-sem homenagens ou presentes a quem tudo, tudo fez e homogêneo ao mal que, paulatínamente vai sufocando a tés c postos em líberdade. lamanca, a três anos.deu par.a a família e para o lar. esperança das famílias sulinas, destruindo os sonhos doa A greve,_ que devia' ser de- _. César Cimadevilla, es-Serª uma contribuição nossa para o "dia' do papai" 'Sacrificados mineiros, e agravando, ípso-racto, ostensíva e elarada ,em junho, não se ve- 'tudante de engenharia de

indícar os estabelecimentos A Modelar cOplo fonte para comprometedoramente, a economia da Pátria. rtrícou, ' ' Madrid, de 22 anos, também
,

Os estudantes, detidos du- a três anos.se comprar lembranças e os presentes para êsse grande e - Criciuma, 'Siderópolis, Urussauga e Lauro Müller, ri- rente uma batida dada pe-
-, Vicente Garcia, di! l:l71.89i,166 sacas de café, o que formidável "sujeito". cos núcleos de precioso, porém desprezado ouro negro, se la pnlícia antes da greve, e anos, estudante 'de Dir�ito

bem que ainda podemos cognomínar o carvão, de ouro no curso da qual foram pre- de Valência, a um ano.

negro do País, porque para muitos, é a borracha _ vivem sas 150 pessoas, foram acu-
- Vicente Lluch, de 23

atúalmente êste terrível drama do carvão nacional dra- sacos de distribuir propa- anos, estudante de D!r�lto
, t;i1nda subversiva"; ,ele Valencia e filho _ de de-

ma êste que 'vem ameaçando de maneira deprimente,
-

a O promotor pedira penas nutado, a seis meses,.convívêncía geral barriga-verde e própria situação eco- até de 12 anos de prísao, - Balyador Franco, de 23
nômíca do Estado. mas, em seguida, as reduziu, ;:>.i10S, estudante de Direito de

(mando um advogado de de- Valência, a seis meses.
.

Não vamos, em meio a êste transe, clamar contra tu-: tesa, nomeado pelo govêrno, -- Emílio Sanz Hurtado,do e todos. Bradamos apenas junto aos homens em cujos disse que o fracasso da greve de 30 anos, estudante de
ombros estão depositados os destinos da Indústria carbo- era uma circunstância ate- Economia de Valência, a três
'UIera sul-catarínense.

.

nuante. .

.

(IIWS. ,

AF sentenças significam a .Tosé Luís Mena, de 19As Usinas de Piratininga, num gesto de solidariedade, separação de dois noivos. anos, também estudante de
poderíam amenizar em parte a agonía do problema em Direito de Valência, foi ab-
róco, procurando consumir em apreciável escala o nosso Vende-se os se-

solvido.
carvãc A greve, que se devia de-

ciarar a 15 de junho, destí-Vende-se um terreno com O sul do Estado, tendo em vísta a quase ínevítãvei •

ti' · naya-se a paralisar as ati-
370 m3 Qua<:!rados, com uma hecatumbe extrativa carvoeira, cuso prenuncio se faz sen- gUln es. moveis -vídades do país durante 24

2 quartos, llving espaçoso, casa de madeira de Lei com' tir, vem dia a dia monopolízando as massas, convergindo {'eras, em sinal de protesto
d

'

f t ·t d I as atenções patríótícas e humanítáría d a t o' 1 Casa stto ,aO rua Conse- contra () .regtme de F.ranco,copa, cosmna e banho, bem to 'os os. COn �r os, SI ua a
. ,

s e qu n os s� .11- s..a - polítíca econõmíca e o
no centro, - prolongamento na Avenida RIO Branco con-: zerem Iegtonáríos dessa causa, :r-romovendo uma sóíída lheiro Mafra n. 168 I alto custo de vida.

.

Chacara Espanha. - Linhares. fronte o Quartel da pOlicia., cam�anha, nóbre e justa, em pról de urgente solução pa.ra 1 Casa sito a Rua Alvaro! Contudo, apesar dos, gran-
aluga..se por 8 mil. Informa... Tratar com o sr. Oliveira-no a crise em apreço. E essa campanha, que vem despertan- de Carvalho n.o 45 1�r,Ç2s c�andestinos; -------�

çóes fone 2834 rua Nerêu Depósito Hoepeck, Rita Ma" do os espíritos dos homens de bôa vontade, que aliás, sãõ 1 'IpalãlfSã�rla-
ria, ,'poucos, um certo íntérêsse conetrutívo para tal, po,ssível- Rua Tenen- lízou. '

.

.

Ramos, 42.
• 77-A j Os nove estudantes .julga-. mente despertará do letargo em que

-

11 ena n·o .

"'. I dn< hoje figuravam entre as
C'SSSSSSSSS%SSSSO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS",SS'SS'S'SSSSSS*,SSSSSSSU,ws quais compete sanar�� _�,u", , iqueles Ver e tratar çom Norme�la I 150 pessoas detidas dur�ntt'

.

__Eproblema. Es�eramo�.�_:
.. a,,t>0l t6.ntes fr�ções d� gritante Castro. Rua Felip Schmldt ,lS três semanas que antclce-

,

'_
. Lada l'er��la h:inda, que a criaçao da tao propa- n. 38 Nesta.' : d:)ram o dia 15 de junho.

G.:t�·il'\te!���da Cia. Siddrúrgica Nacional,. em dan-

VIAC-O GLORIA"-��:roçlnSta;i���l seja num futuro plóximo, .fagueira e. pró�: "'EMPRlSA AUTO .
A

_. .

......
g.t:o.r..

.lera realidade que abrirá novos e promIssores hOrlzont..� co�unlra o Publico em geral ,que a partir do dia 3 ao

'_j(.����7�,,. nãaol's.somente para nosso Estado, mas, para todo o sul do

Agôsto,
-

iniciará um
-

:povo harJ.lla diariament� Ullclusive.

aos domingos)
-

'Partindo, desta cidade a Tub�rao, procu

do .assim melhor servir aos distintos clientes.
. ' 1 an .

,

A EMPRESA ...

.

• \ '. I, ., JUSTIÇA � DO ,tRABALHO,
Junta de Conciliação e Julgamento

-de Florianópolis
lJo�itado n� própria séde
desta Junta de Conciliação
e Julgamento. Quem pre
tender arrematar ditos bens,
deverá comparecer no dia,
hora e local supra mencio
i.ados, ficando ciente de qqe
IJ arrematante deverá ga
nmtir o lance com o sinal

c'Jl'respondente a 20% (vinte
por cento) do seu valor., E
};lI.ra que chegue ao conhe
cimento de todos os interes
::a.do� é passadO o presente
editai, que será publicado
pela imprensa e afixada, no
lugar de costume, na séde
desta Junta.

Florianópplis, 21 de Julho

de ,1959. Eu, assinatura ile

gível, Oficial Judiciário "K".
datllografei. E eu, Lantônio
Adolfo Lisboa, Chefe da Se

cretaria, subscreví.
Datsy Ramos Pinto, Juiz

Presidente da J.C.J. de Blu

lllenau, em exercício na

J.C.J. de Florianópolis, às
2us. e 3as. feiras.

A Doutora Daisy Ramos

Pinto Juiz Presidente d':4

Jur.t� de Coinciliação e Jul

gamento de Blumenau, eal

excrcíció na Presidência da

Junta de' Conciliação e Jul

gamento de Florianópolis, às
segundas e terças-feiras, �c.\'
conformidade da portana

n'l. 132, de 1/7/959ydo Exmo.

IS1H.
Juiz Presidente do

EgrégiO Tribunal Regior..al
do Trabalho da 4&. Regiã;j:

Faz saper a todos quantos
o presente edital vlrem,., ou
céle tiverem conhecimento,

, qtW, no dia pi"imeiro (10)

de Setembro vindouro, às

catorze (14) horas, na séçle
desta Junta, na rua Artlsta
Rlttencourt, ,no 8, nesta CI\

pital, 'serão levados a p'1bU
C:J pregão de venda e ar

rematação a quem mais der.

fI,cima da avaliação, os bens

pt'nhorados na' execução
movida' por NELSON HAIL

TON TOLENTINO contra

NICOLAU BATAS,-- pu ANA

BATAS -encontradOS na r.e

sidêllCi� do Executado, no

l!:streito, à rua 14 de julho,

pl'oximidades, do :Oepó3�to
Riggenbach, que são os 89-

gnintes: Uma (1) geladeira
de marca Chapion, com três

(3) prateleiras, de côr bran-;'

�I,>\ J.i'�!Jlr�BDE�.�E·ca, com uma (1) porta, m�-
tor nO. 260.7.941, tendo um,

�1J transformador com volt. '1 k - ,.

'�6Q e 115, e, ainda, 7.050; .no- UlJla.cartelra�a:omim�:t�_
'd transtormador' "ul- lmportancla, I. -

�

me o •

- d prana 15 quatsqu�rtra-simus" A avaliação im�_ çr"es a 'ii '_ _

Ol:ta em Cr$ 18.000,00 (DE- informações poderao �er da-
�OlTO MIL CRUZEIRUS). da$ no _Col�gI0 c_or_a_ç_ao_-d...e"'I-... - ...----�undado a

1t.:.�.n��a:a:à������zr.:%:1S�5:!�:ê��pp�Fa:;;;,-,"��tdndo o'bem penhorado �e- ésus.
_�

-

Café: exportação'.
RIO, 4 (VA) - Estiveram no

palácio das Laranjeiras, o minis.

tro da Fazenda, sr. Sebastião paes
de' Almeida é o sr, Renato Costa
Lima, presidente do Instituto
Bras1leiro do Café, que foram le

var ao conhecIfuento do presiden
te Juscel1no Kubitschek, o resul

tado das exportações de café du

rante o mês de julho úítimo. O
sr. Renato Costa Lima ressaltou,
nessa ocasião, o caráter auspicio
so da notícia que trazta, pois, na

quele mês, o pais exportou , ...

.eonstítuí um recorde em tôda 8

l)1stória do café no Brasil. "O re-.

corde anterior datava de 1907, ano VE NDE-'SE
Sala'em que, no mês de julho, oBra,...

s1l exportou 1.830.000 sacas. O
ministro da Fazenda

-

mostrou-se

satisfeito com a noticia, tendo

Casa nova, de material
no Estreito, no Bairro de

Fátima, RUIt Antonieta de

Barros, 214. Tratar com, o

proprietârio na Casa. .da
Borracha, à Rua Felipe
Schmidt.

.

ALUGA-SE ESPAÇOSA
SALA À RUA CONSE
LEIRO MAFRA, .. 72, SE
GUNDO ANDAR.

declarado ao presid-ente da; Repú�
bUca que "essa vitória se devia à

política adotada pelo Govêrno no

sentido de defender o café nacío-

nal e r-ecuperar os mercados per,

didos". O presidente Juscelino
Kubitschek congratulou-se com o

mi�istro da Fazenda e com o pre-

APARTAMENTO
" NOVO

V E N'D E - S Esidente do I.B.C.. íncenttvando-os
na :f_1rm-e orientação que vêm 'ím.,

prtmrndo à politica cafeeira.

A expor,ta'Çã� nos diversos por- I

tos, no citado mês de' jutho per;
fazendo o total de 1.891.166 sacas.

foi a seguinte: Santos, 903.819;
patanaguá, 502.487; Vitória, ....
71.381; Recife, 807; Bahia, 2.287;
Rio, 315.064; Niterói, 9.000; An

gra dos Reis, 86.322:

De' ordem do sr. Presiden

te, comunic'o aos srs. �s�o
dados d,a Caixa Telegraflca
Beneficente de Santa Cata"

rina que, no dia �1 do.�P':
rente, se realãzara a elel�ao
de cinco nov�s me�bros do

i
conselho DelIberatIVO.

IFlorianópolis, 4 de a.gosto
de 1959.

Aloisio Ribeiro
1.0 Secretário

��,.....-11

Comérc,o e ABências

EDITAL DE

.'

Edital de Primeira Praça
com prazo de vinte dias, pa
ra venda e-arreznatação 'de

bens penhorados na exe�u'

:,:ão movida por Ne,lson Ha�l

ton Tolentino contra Nico

lau Batas, domiciliad,o no

Estreito, à Rua 14 de Julho,

proximidades do depósito
Riygenbach; na forma abai

xo:

Tem para ',pronta entrega

APARE,LHOS DE AR CONDIlilONADO.
BALANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS ··DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES D·E INCENDlO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

fOGõES ECONOM�COS "WALLIG".

FILMES RA,l-O X "DUPONT".

GELADEIRAS,

MAQUl�,AS ''SOMADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

MEDmORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

M'ATERIAI,S CIRURGICOS.

SE"'HO "KERN"MATERIAL PARA DE l�

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA

MAQÚINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERS'IAN AS "�IRSH"

•

'CONVOCAÇÃO

RADIOS.

VENTILADORES.

kua João !;Ji.nto, esquina Saldanha MariDhG

Fonte ,a'lS - aau

"

l

V E IN D E - S 'E
Motor D�esel Estacionário

. Bolindel's 50 HP
Por motivo de eletrificação de indústria, vende-se ��'J

tor ãiesei estacionário J;1olinders 50,BP, 800 RPM, 2;;�;�
dros, Pc.so bruto 1.450 k�., com _JilC'lia 50 cm, modelo .

<Jm ót1mo estado de conservaça(J, .

"

;

t Tom T Wildi & eia - Caixa Postal, 115
T::a ar com· .

!{'lorianópolis - -S.C.

Ãõ--;-Eleitorado ·.livre e

da Capital
Consciente�.

O
�t,��'

PI

E o

P.

s. R.
•

P.D.
oferecem a energia criadora de

, ,

\ .. -

OSVALDO DE PASSOS MACHADO
-------------------------

COMíCIO -

o Diretório Municipal do�pattido Trabalh1st� !!rasi:el
ro de Florianópolis realizará um gran�e coo11cl0 à •�a.
Aracy Vaz Callado, no Estreito, no dIa 6 do corren

..:,
quinta feira às 20 horas, pró Candida.tura do E�genhel_O
A ·nomo CESAR SEARA, - à PNfeitura da CapItal. Usa·

1'::0da,....palavra entre, outros oradores, o Deputado Fed.:l·

lal DOUTEL DE ANDRADE, Pre:;idente do PTB e o cau·

didato.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira. f1 de AGOS'l'O de 1959 II

capital, perante o associe
tion Barriga' Verde, com a

jornada memorável e ines

quecível do ultimo domingo
em Brusque, quando o Pau
la Ramos E. C. numa arran-

PRONTA ENTREGA I
\ -

PREÇOS DE SE

1IRAR O CHAP'U'

EX

/
_' �

I EXCEt"ENTE5 ..

ARMA:IUOS
EMBUTIDOS DUR'
É simples aproveitar uma parede... DURATEX
é o material adequada para fazer armários

embutidos, ràpidamente, com rncior econo-
�

mio e as melhores resultadas!
_

• DURATEX é multo-mols barato que qual-
quer outro mcteriel I

<

• Fácil de trabalhar - l!Iuito leve - muito
durável I

o

/

• Mesmo sem pintura tem bonrto aspecto I

.• É o material ideal par.a armários, porque
liua superflcie liso não apresento farpas.

fAZ MELi.,OR E MAIS SARATO I

,?URATEX -é três vêzes mais resistente que (I

madeira comum. Não racha, é mais durável e

menos atacável pelo cupim.

Tamanhos de 1,22 � 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos

liso, filetado e perfurado.
Revendedor: - M E Y E R & CIA.

HUA - Felipe Schmidt, 33 - Fone 3270

Conselheiro Mafra, 2 - Fone 3280
..

. tAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LBA.

O&�
Kua eo....1he1n llátn 1'"

Telefone 1012 - eu. P.... 1.

.adereço Telerriflc. lISTADO
m a s e o s

Rubem d. Arruda aa...

GaaaNT.
Domlnlo. Femand.. ti. Aqui••

REDATORaS
Oavãldo Melo - Flavio A.orl. - ,

Andr' Nilo Tada8co .....:. Pedro Paul.. M.challo
,Madlado -

COLABORADORaS
Prof. Barreiros Filho - Dr. OswAldo RodJ.:1IUH Çabral
:...... Dr. Alcides Abreu - Pl'of. Carl" da COBta.Pereira
_ Prof. Oinon d'Eça - Major. f}detoD8G Juv/eDaJ
Prof. Munoelito de Ornelu -. Dr. &DItou Leit.'. Co& ,

_ Dr, Ruben (.:osb - Prof. A. SeiJ:�. Neto -:- Wal�

Laole - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral' T�ve -
Nald, ,Silveira-":'" Doralfclo (:ioar.. - ])ao. Fontour.

Re, - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo',- U.m
Canallao • ·P.. lo Feraaado, de A�a.Je ....... ./

PUBLICIDAD.
Marl. (elina Silva - Aldo }?ernande.·

Di&8 ,- Walter LlIibaree
VlrlUl.

I

Chefe de Oflclna Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAU
AMILTON SCHIMIDT- - DELAMAR SANTOS

, /"
IMPRENSO�

-

nULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
.

RBPR.SENTANT.
\ Jkpreaentaç6e8 A. S. Lll'a Ltda.
RIO:-: aua Senador DaDtu 411 - 6.. A_d.,

TeL 225124
S. Paulo ,Rua Vitória 157 - eqJ. a� -

Tel. 14-8949

8erviço Telerráfko da UNITEIJ PQSS (U�P)
AGENTES E CORRESPOLlDENTEE -

".. Tc.doe 08 municipioa de SANTA CATARINA
ANUNCI08

H....J.atfl contrato, de acordo co•.• iabeJa elÍ vil••
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabílíza pelos
couceítos emitidos' nos artigos assinados,

- ), ..
'

.

RAUL PE'RtIRA CALDAS
A D V O'('-A D O

"Questões Trabalhistas"
�scritór1o: Rua João Pinto n. 18 BobO
.... elerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 2$
l:10RARIO: Das 15 às 17 horas.

'. - M O' V E I S- ,i t�f (; E,� A L

R-'O' '5 S
- ..

"(-'R" K
VISITE A NOSSA L·OJA
'Rua Deodoro, R. o ts 'el. 3820

Representações A. S; Liua Llda.
Rua Senador qantas, 40 - 5.° andar· Rio

FLORÍANóPOLis, Quinta Feira. 6 de AGOSTO de 195<)
.

• aT...... aUI um•• oua.1 D �A.JITA OAT........

INDI(ADOR

Zuri

PROFISSIONAL

M:RS DE AGOSTO

CURSO PARTICUL.AR SÃO JOS�
Preíessera. M'aria Madalena de

Moura Ferro

'ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClfNtCA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Esp�ialista em moléstias de anus e recto:
Tratamento de hemorrotdas, fistulas. ete.

Ckurlia anal
Comunica a mudança de seu Consultório junto á sua

rosídência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

FLORlANOPOLIS

WAJ..MOR
GAM,U

100M••DIl,

/

Diploma. ,.Ia raealdade Na
eloaal de MecUd.. .. U".U·

........ IIrUlI

Da ... waATO
mao

"".cu II. a»anUle r...,lra'.,I.
TUB.aCULOS:I

IIlADlOG ItAll'IA. I ItADIOSCOPIA
DOS PULJIOIS
""Ir.rtIa .110 'Teru

,..,naado pela racaldade Nacloroal
d. Med1daa, Tlalolod.ta e TI.io.
drardlo do. ROQUa. Nula'

....
.

C9no d. IIp.claUaaClo. p.1a
S. N. T. Ix·laterno. e .:r.·a,.I.·
ta.. d. Clrnre.a do Prof. l'C"

GnlI4art•• (alo).
�a•. 1 ••Op. ·Se)lmldt.' g -

ror. 1801
A.eade e•.aora _rcad..

ae•. ; - Rull ••M••• JaD;or.• '
rON.: ••• 1

.

ESCIITÓRIO.· DE ADVOCACIA

,E PROCURADORIA
ASSIST�NCIÁ DOS' ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

DAS 8 às 12 'ii das 13.30 às 18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.° andar - sala 1 - Telefone: 3658 ..
'

'Da. .M�'QU. ..alaco
r.l&AJlo

1 - Sábad'o (tard'e)
2 - Domingo
8 - Sábado (tarde)
9 - Domingo
15 - Sábado (tarde)
16 - Domingo
22 - Sábado (tarde)
23 - Domingo
29 - Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna.
Farmácia Sto, Antônio

Farmácia S.to. Antônio

Farmálla Catarlnense
.

Farmálla Catarlnense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna,

praça '15 de Novembro
praça 15 de Novembro

Rua João pinto

Rua João pinto

Rua Fellpe Schmldt

Rua Fellpe Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajaria
Rua T�ajano

a • D I o o
O.e,,,c6.. - UoeDC" d. ele",'-'

r.. - C;Ualca do Mal'..
-

C.rlO . .... 8a.ptlclau..clo II,

.so.pltal Jó. S.rr!.dor.. 41 a.
la.O.

.

(Sentco do !'rol. ..J"'....._ lo.

.\ndnde).
Ooa.alta. - P�!a lIIaulli: ....

i!o.pJt.) de Oari..d•.
... tarde: da. li,IO llora(.1I>

Jiaõt. ao' eon'!llt6rio I RUI N .. ·

�5. aachado 1,'1 .'Qul.1 de r- r&·
I.at.. - Te).'. 1'111.
R.. ld61101a .,.. ROI Prnld •.Ilk

;oôiinllo .. - T.I.. 1110.
-----------------------------------------------------�------------I�
O serviço. noturno será efetuado pelas farmácias Sto, Antônio; No turna e' Vitória. situadas às ruas

Felilpe Schmldt. Trájano e pra ça 15 de Novembro. U1I LAUaO DAUa..
C!.INIC.6. \iUAI.

ESTREITO
Faonácia Catarlnense'
Farmácia do Canto

Farmácia Illdlana
Farmácia Catarlnense

Farmácia do Canto

2 - Domingo
9 - Domingo
16 - Domingo
23 - Domingo
30 � Domingo

. Rua pedro Demoro

Rua 24 de Mala

Rua. pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Dua 24 de Mala

bp�cl.O.ta .m mol6.ttal .e Se
311.0ra. • ria., ••1D6ria•.
0ura ,adical d.. laf.cc611 .,.
ta, • .!t'Oalca., do apar.lho ,.,
1I1W-l1riDirio .m ambol OI In.o.
�o'Dea. do aparelh'o Dice.tivo
• do .l.t.ma nlno.o.

.Hor'rio: lo'*, l. 11 • I� II I

lIor.. - CoD,ult6rio: Ro. Tira
clent•• , 11 - 1.- "'adar, - '�D"
IUI.

___: •••,dlael., ROI Lacerda

Coll��O. 11 �CUcarl do Ilpa·
alaa - .oael 1148.

Da. ...�IlT'ON D.. OLIV.laA
DOaNQÁS DO PULa.lO .-

TUBa.CoLOsa
Co.."lt6rlo - ."a r.up.
Selàmldt, 18 - Te.. 1101.

"

Bor'rio d•• lt ... 18 lIIora.,
.

a••ldlnela r.u,. Scll.m"',
a. 117

ua. NaWTON ITAVIL...

CIRUBOU OaLU.
u..acu •• se..o,.. - p'_";
1011' - lil.trtd......611....
Co••ult6riol Rua Victor ....

r.n.. a. 18 - T.lefoa. 810'1.
Coa."ltall 'Da. 11 lI.or.. I.

Ilaate. r

B.aJ,dlacllu roa., ',611
a".:'Bl.mlaa. •. '11.

,

Da, liI.'\t'ONIO mUNia •

"'8.&0
olauaou

.

TUpJlATOLOGIA
o,......

00•••1&6$: 101& Plato, 1. -

Co••ulta: ••a· J' .on.a

«!Ulamlate. .IDO "".....
.1.t...c1., IIotat1l'l" I'"
1'0... - •.DI. � , �,.

TELS.: 2198 - 2681.

Joio MorHz _S.I.

"

"A SOBERANA" PRAÇ" 15 DE NOVEM�R() - ESQUINA
RUA. FELIPE SCIlMIDT

fiLIAL "A SABERANA" DISTRITO. DO ESTREITO - CANTO

------------�---------------

'VIAJE MELRO I
PARA ITAJAt - JOINVILLE - CURITIBA

O N I B�U S U.L TIM O TlP O
s U P E R - P U L· L M ·A N

..

POLTRONAS RECLINAVEIS - JA�ELAS PANORAMI�S
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

SUL .. BBASILEIRO

FLORIANÓPOLIS 5,45
CURITmA .... 12,45

tTDA.,BÁPIDO
VIAGENS COM ESC� - PARTlPAS AS 6 E 13 BORA.�·

AGÉNCIA FLORIA�ÓPOLIS - RUA DEODORO

EsQU:INA T�NENTE SILVE�A - TEL.: 2172

Aceita alunos para o Ourso Pré-primário, crianças de
5. 6 e 7 anos. '

,

Aceita, também, alunos para o. Curso Pré·Ginasial, pre
paração para o exame de admissão ao ginásio.

,As aulas desses O'l!§OS começarão a 1.0 de Agôsto.
A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha. Marinho,

34;" telefone 3737.

\ DR. H O L D 'E M A R M E N E I E S
�

Especialidade:
.

90enças de 'Senhoras
- Partos Cirurgia �

Formado pela Escola de Medicina do"Rio-de Janeiro
Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, -da Maternl- .

dade Pró-Matre, do Hospital da Qambôa e do Hospital .0
tAPETC. -

Atende provis6riame7�te no Hospital de Carúlat1e -
Parte da manha,

ORA. EBE B� BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

CODsultórlo • Red4iDeIa· Coall1lltu
A'. BercD!o Luz liSA apto , secunda à 6.a..Iel,.

du 15 li �7 boru

TeL - 2914

DR. HUBI GOMES
MENDONÇA'

MeDICO
Pré·Natal Parto.
Opera� - CUnlca Geral
ResIdência:.s-Iatento ..r cear..... ii,

Rua Gal. Bítteneouet n. 121.Matentld.... • Sadia
(aenico do Prof. Ool""1) Telefone: 2651.-""

RodrilU" Lima} Consultório:
Cs.IDteno do 8.nI� ti. \..Ir.. , Rua Felipe Sehmldt D. 87.
lia do a""'&l1' 'LA ..•...T � Esq. AIvaro de Carvalho.
....-- � RI•••

'

"a.elro \ Uorário:
.'dlc," do Bo.pitaJ d. Caridaó. Das\ 16,00 às 18,00.
I,da ... teraldade Dr. Cario. 'Slba4lo:
:\ ./

.' c.n. _ .�.II 1l,O.Q.s·_l2,J'O.·
OO.NC!o-S DiJ SOBQ:RAS

' -

PARTOS - OP�RACO.S
PARTO S•• DO. ,.10 m�o

p,lcQ·pro,i!,� eG.

Coa •• : R�. Jelo Pl ..to u. JlO,
da. 111 00 ã. 18,00 hora.

At.ad. eo� boral marcad..
TIII,'one 1011 - ...idlncia:

lua GlDeraí Bitt.acourt 4. Ull

Maurício dos Reis INSTITUTO
r BRASIL - ESTAD�S UNIDOS

ED. su��,,���.� ANDAR DE FLORIANÓPOLIS
Acham·se abertas as matrículas para o segundo semes-

tre dos seguintes cursos:
-

Cursos para príncípíantes, médios e adiantados.
curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-

dízagem mais rápida da língua Inglesa.
Cursos para Universitários. /

CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS.
Os interessados serão atendidos no horárlõ ele 9 às 12,

e de 14 às 17 horas, na NOVA séde do Instituto, à Rua Fe ..

llpe Schmidt, 25 - Edifício �AHIA - 6.° andar.

• MADEIRAS PARA �

CONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOURT
(41\ BAOAW6 JON( 180?

ANTIGO OIPÓSITO OAM'A""

R,ADIO GUARUJ'
D:E FLORIANÓPOLIS

Onda'-média:
(5'KW) 1420 kcs,
Onda curta:
(tO KW) 5915 kcs�

r
,

..a para I

/to

PROGRAMA 1)0 MES

O plantão dinrno compreendi do entre 12 e 12.30 horas será !lf etuado pela farmácia Vitória.

H'O serviço noturno será etetuado pelas farpláclas do Canto. Indla na e Catannense.

B!J�;:�;,;:;I;::l:=:e;�::s�:;:::::s=!::s;;:::Ç!:;::es:;:::;;:�·sss==_

1-8·59 -, Sábado .::..' Solrée dos Casados - Àgradá·
vel noitada exclusivamçnte. par� casados.

Surpresas! Reminiscê�clas I Inicio das co-'
memorações natalicias. Reservadas de
na Secretaria.

$1-8-59 - Domingo - Encontro dos BrotinhQs. Ho

menagem às-debutantes. Inicio às 19 horafl.
12-8-59 - Quarta Feira ._ Jantar ·de ConfraternIza

ção e Posse da Nova 'Diretoria.
15':'8-59 - Sábado - Baile de Aniversário. Com faou

losa orquest_ra "Os Copacabanas". Apresen
tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Inicio às 22. horas. .

16-8-59 - Domingo - Solrée Infanto-Juvenil. Atra·
ções para a petizada Surpresas.

'

Início às 16 horas.

OBSERVAÇOES:
1-8-59 - Encerramento para a inscrição de debu

.

tantes.
3-8-59 - Início da reserva de mesas para o Baile tle

Arilversá_rio. - Adesões para o jantar de

Corifraternlzaçã,o, na Secretaria e Restau·
rante do Clube:

,

lAVANDO.. CpM SA8.10
I

\li,rgem Esp,e'chil idad,e
Ú ,ria. WETIEl INDUSTRIAL ..:a Joln,'111- - (Marca 181lslrlda)

..-

economiza-se tempo e dinheiro
-'. ','

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Qutnta 'Feira,
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VENDE,·SE

MIQUINIS DE COSTURA
limpia -�Ctosley - Phíllips- Elite ., Happy-Luxo � Irkoppnire�ão de: MILTON�LlUTE DA' COSTA e RUBENS· ,QOSTA

,J"'I'� .\illl�'
", '".' :.':·�':R(I·a'

.

'.':
' ,. "il,_ %; "

1 1Im'1, "

, ' '.
":, .,'
I..

'
' '. '

ÃPELAÇÃO. GíVEL ,N.o 4.269 ,DA j O ,dr.' Juiz ac;olheu li compensa- quais foralh parar nas mãos de

CO:MARCA Í1É CIiICIUMA ção aceitiu;tdO' os argumentos da RIZIERI. que era o encarregado

AÇÃO EXEéuTIVA CAMBIAL. �.é e condenou esta última a pa, da escrita. De modo que, diz
I
o

Relator: Des. AdãO Bernarães. gar o sii:ld9 de Cr$ 6.000.00. mas. exequente MAlRCfRIO BITTEN

COMPENSAÇÃO 'DE ,'DÉJ!ITOJ evidentemente, o digno magistrado' 'COURT. essas duas. Notas foram.

COM dIÜ�Dl'r(J;:QÚANDO- NÁd laborou em tI�';Í.iVOCO,�,
'

ef.etlvamente. pagas por QUINTI
E' 'P,OSSIVEL. SJ)lNTl!lNÇA' R��: 'A compJulsação'e' �ll1-�' : figura NO RIZIERI. com fornecimento

. FORMADÁ;' 'destinda a, e"tlnguir';, o)lrigações de gasolma, mas êsse pagamento
,... 't ,'" ,

A �mpen�açâo é figura destina.; ,llté a coacorrgncra -dos respectívos foi reíto dentro da Obrigação que
da a extinguir Obrigações até coD.... valores. Atú� �ntre' pesso�' que Rl<ZIERI tinl?-a para com MA,RCí
corrêllllia 'dos respeetívas ,valores.' 3ão devedoras' uma da outra. por 'jUO. de entrar pa�a a socíedade
Atua entre pessoas que são 'deve-, titulas de dividas liquidas e cer-, com. Cl'$ 100.000.00.' tanto, assim

doras uma da outra por titÚlor de tas., : i,.i que figura ngsses títulos como

diVidas líquidas e certas. Ora. n,9 caso. os, títulos com que avalistas. Se. por ocasião de do-

VISTOS. relatados. e dISÇU. a ré pretende compensar. foram cumentar a transrêrgneía da quo_

,
'ttdos êlites àut�s de ap�ia,.. resgatados por QUINTINO RIZI� ta de, MARCíRIO para JÓRGE

- 'ÇãÓ . cível n.o 4.269. da' co, ERI como avalista de MARCíRIO OE LUCA. na 'formação da socte,

marca de CRIC�UMA'.I em BITTENCOURT. na obrigação fade ,dêste com QUINTINO RI

que é apelante � l\l:A.RCí- '-camblârla por êste último flrmilda, ZIERI.' o exequente fôsse devedor

�IO BITTENCOURT q em favor 'de PEDRO GUGLIEL- à: nova; sociedade. não Iria a so�

alJelada - "CARBONíFE- MI. cíedade emitir à Nota por máíór

FERA IÇARA LTDA.": Esse aval não é da responsabí., quantia do que a devida. A com..

'ACORDAM. em 2.", Câmara CL lidade da firma "CARBONíFERA pensação tería esído feltà nessa
do projeto que assim se con

vii. por votação unânime; conhe- IÇARA LTDA." e sim.' de QUIN- ocasião da tr!j.nsferência' da quo-
figura:

Uma casa de madeira '

(dupl�), com sete com

partimentos, a Rua Ca
semíro de Abreu n.o 171,
no Estreito; - Tratar à
Rua Al'acy 'Vaz Callado

CONSULTEM, ,N:OSSOS PRE(OS
"

(Cont. da última pág.) tará o Plano, que será apro- cuperação de solos; ria' Sanitária
OS Tl!:RMOS GERAIS DO vado pelo Chefe do Poder 3.-1. - -Fomento, � produção '2,1 -'- Tratamento de água

PROJETO Executivo, em 120 (cento e agrícola.
Leio para conhecimento do vinte dias) da data

-

de sua

senhor presidente e dos f:.�. ínstalaçãó. 4) Pecuária:

uhores-dpeutados, em todos Art. 40 - o "Plano a 'ler 4.1 - Fomento à produção
03 seus 'termos o' conteúdo eíanorado pela C.P. com ... animal;

preenderá o investimento de 4,2 ,- Melboria do reba-
'finte milhões de cruzeiros
'(Cr$ 20.000.000;00 em cinco

cer lio recurso e negar-lhe proví-. TINO RIZIERI Individualmente. ta.
Cria a Comissão de Plane- (5, anos, a partir de '1953. recursos pecuários.mento, 'para condenar a apelada II' 'O exequente MARCíRIO BIT.. \

[amento e estabelece norma § único - Anualmente, a B � Investimentos sociais
pagar ao apelante, ,a quantia p�/, TENCqURT dá uma explicação Essa explicação dada pela exe-

para a, execução do Plano de partir de 1960" o Orçamento
dlda na Inicial e respectivos jurO$ para o fato de essas NOTAS P'RO- 9,1,l�nte, � perfeitamente ;'azoável e

'VàiGJ;'�zação das áreas com-II Geral do Estado conterá par-
contados da cltaçã� 'Inicial. bem' MISSÕRIAS terem Ido pará!' nas �ão. 'sofreu contradita por parte preendídas nos municípios cela 'suficiente à execução
assím, nas custas do processo. mãOS de QUINTINO .RIZIERI: é da contestante. nem 'por ocasião de Bom Retiro e Urubici da !,g.a3 obras prevístas no Pla-
Tratai'-se de ação executava em que o exequente M:ARCíRIO BIT� �os debates, 'nem naa contracra., Baeíà do Canoas é 'dá outras r.o.

- ,

,

que M,ARCíRIO BITTENCOURT, TENCOURT comprou de PEDRO zões de apelação, de modo que. é ídêncí A t 50 A ,..- doprO'lfl enClas., ' r. - execu",a�
pede o pagamento da qu�ntia de GUGLIELM'I um� mjna de car; de 54 acreditar como verídica tan., Art; lP _ É criada .a (,;0. Plano caberá. a um Diretor
Cr$ 16.000.00 consignada' em NO" 'vãO. cuJo 'prêço foi pago co� a to mais quant�. nas' Notas 'Pro- missão de Planejamento Che:fe do Gevêrno. O Execu-
TA PRQM-!SsõRIA vencida e não llmlssão de 16 Notas promissórias missóvlas apresentadas para o fim (C:P.) para estabelecer o tivo será assi&tido por uma

pag,a. en<l'ilanto que a executáda ,à'.razão d� Cr$ 5.00Q.00:.c'àda, uma. d�,' compensação. não aparece o P)auo de, Valorização (las Comissão Deliberativa.
- ,1'�{;AtRBONíFERA 'I ç k-R A A fim de poder explorar a mina. nome da contestante ti' sim. tão áreas compreendidas nos mu- § l0 - A Comissão Delibe
LTUA(". r.epresenWda pari seu Só_ '�onstl:tmlu ÚPla' soCiedade com �õmente o pomll IndlvlduaIo de nieipios de Bom" Retiro e }.:ativa se' cOllstituirá de tlm

cio, QUINTI:N:O RIZIERI., conflr_ ,QUINTINO RIZIERI. que se, com_ QUINTINO RIZIERI. ,Urubici. representante de cada uma

ma o sE;U débito. mas. ap'-mesmo ilrometeu a entrar com 'Cr$' :... permanece. portanto. por Intel- Art. '2° - A C.P. se cons· das Prefeituras interessadas,
tempo, apresenta-se como or�ãora LOO:OOO.OO. Passaram. então. a' tra.- 1'0, (> Crédito do autor que deverá :titiü:

j

por um representante das
do exequ�nte pela Importância de baihar, mas sobrevieram dificulda- ser pago pela ré. F.) de u.m representante da .l\,ssOCiações Rurais, e por u,m
Cr$. 10.000.00 e pede. I\ntão: seja 'des e l'!iAURICIO BITTENCOURT P.ermalfece, portanto. por Intel_ Secretaria de Viação de rep,rese,ntante ,do Govêrno do Investlmentos sociais
o ,seu débito cómpensádo cpm o 3e desfêz de sua quota' em fa'vor 1'0. o crédito do autor que, deve_ 'Obl as PÚ;blicás; l!�stado. >

B -

crédito. restando. de éonsegulnte, de JORGE DE LUCA. pelo pr�ço ri ser .pagO 'peTa 'ré. b� de um' represen�ante § 2° - 'Os membros da
.l.0 exequente.!Í Importância <;Ie de Cr$ 1,50.000.00. Passou. assim. Quanto aos, honorál'ios advoca.- do. Secretaria da Agricultura; Comissão' Deliberati'va serão

Cr$ 6.000.00. a qu� êle. lliegàvel_ JORGE DE LUCA·a figurar na tícios. vê-se qu_e a ré tinha fUIi. é) de um representante de�j\gn�dC:ls pele' Chefe' do

mente, tem direito. ;ocledade 'co� ,QUINTINO RIZIE� dadas esperanças 'em' ver o seu dé.
da Se-cretariar'de Saúde e As':' Poder Executivo.

,

' -, ' '

;;istêrtcia' Soéial; S 30,-,- 'O Diretºr Executi-
, ..,' :-". RI. seu'cluihado. Comi! PEDRO' blto compensado com o cr�dlto , -_ .. ' ., - • . . Medl''''n'te deli' Pela' Coml'ssa-o de Pla"'eJaYo',

, '
'

J d
.

vo' e' o PresidElnte da Comil:i�, � �mco -

...
-," ',.1 '-

"

>

1" _P,II L A G.uGL�ELMI "fô�se '�írtd1t,",:,",.cr�<;Io� "presentado contra o autor. tan_; t.) .. 'eUin,representante da
sa-o D'ell'beratl'va. .

ber,ação da Comissão D.elibe,: men.tos' ô 'Go.\rêino
.

estudará
,:,' �-� ,"'1'::'';' : - ,

'.:, ..llL' an��ga,' soC(e��' RIO- to assim, ,que obteve ganho de CELESC;
t '" d

- .1'.... "é "'mN'1'm�tTéf,l}:-'� ��: 1;à'liS"-lr�iYÍ�iiâiléfa�ão�,',,,,�� ..;.�rt,.",62;�W$;�Jªtl� ,r�� o_��ctf �e.P�,,�y!?::�Q::., {,,�.!����!ent'�>��· ...!!:.��
. ,<" �:iguado de comum acôrde pe- Ir::r::zaçãie'c0mpreenderá, obi'r.. �er::t:-!flter�r 'o �Mi�.;S' aOlS mumClp,IOi"'� nYar� :o?S
..

'OdOS que QUINTINO RIZIERI
,los Prefeitos, de Bom Reti.l.J gat.ô:riamente os seg,uintes ll?,Vestlme�tq'S p'r�vlstoS."

. tG:n�lOs e� que vlllte mll�oeslutQrlzarla Gl,JGLIELMI a réti- Ção e sendo' assim, não é de se
"'etores'

'

,
• "Art; 90:""" 'Os recursos a-trl- L1,� cruzem;>s, apenas vmt3

e Urubici;, " '

ar gasolina dÇl depósito de JOR- aplicar. na; espécie. o art. 64 do '-
'

'bü,idos aos setores de agri- r�)J)hões de cruzeiros, sel'ão
,

� y,nic(»,�' Os membros da
, a, lt flir...-�.•,' S"E

GE DE LUÇA at� wmpletar o O.P.C..
,

0,1'. seJ,'ãó designados pelo A -,Intra-estrutura cultura, pecuária e serviços d':>l"pendidos no curso de mn

A L U V " valor de Cr$ 10.000.00, quando. Custas em proporção.
. Chefe do "Poder.:' Executivo. '

d:! 'engenharia sariitári�, se- quinquênio. Não há, dê con-

Um "'Box" no,'SUper�Merca-'
entãO: serial:!l resgatadll,f! duas No- Florianópolis, 19 de maio de i ' Art. 30 � A C.P. tem por 1) 'Ehergia; rã,) apl!cados em colabora- seguinte, na ji:liciativa; nada.

do nr. 34: ótimamente locall-
�as promissórias. das 16 que 1958, \

,

'

�
J objetivo estudar e formular ;.!J Transportes; ção com a Associação de Cnh de demàgógico :Qem de alei-

'.1:ARCiRIO emitira em favor de José do patrocínio, ,Galldtti. Pré.· (I Plano de' ValoÍ'ização, da 3.i Agricultura; dJt.o e Assistência Rural do tcreiro. Há, isto sim, um in-

G-UGL}ELMI. Feito o fornecimen_ {Idente, com voto;_ \iâbia(do Cano'as �ompreell-, '3.:(,:- SerViç!) básic,e, de, 'l!�&tado de ,S,a�t,a; Catarina ccn:'ormado desejo.de -ler

to de gasolina. GUGLIEI,MI -de- Adão, Bérnard'es. dicta nos municípios de Bom &gricuhura;' _", ..\,,; (8CARESC) e por' intermé- r.10àificadas para melhor, as

volveu duas de tais Notas. as ,yitor Li�a. Retiro e, ,Urubici.
'

3.�: .::_ Proteção ,de 'Sen'a.,;; di:> dela. fó!'mulai, as formas; os :tiro·
-------........-...;;;...,........__ § ,único _,

�
A C.P. comple- 3.� :......�cop.serváltão-;ê \ 1,"<;l� Alt. 100 - A C.P:será in8":'. ('e�.b.OS de gestão da coisa

, "
. tf�lada nos triJ!.ta· (30) 'dias pública[.

.

'p ':R' .,l
'

( Á,·I· ':'5i' 1;'Arc";, S E A R RA N: Q,U E I M E D 1 A,T ''O '! seguintes à publicação desta

, .

".

, "

"

V. P'ODE 'CONFIAR EM· SUA leiÀ�t. 110 - Para atender

"D'E ,;
.

�UM",íl EUftRrlG'�WD:I as despesas com a elaboração
A IYIf" 'I M· M b a t e r II 'a D 'E' ,t'

.

( O·' do Piano é o Poder Executi-
\

vo "autor"izado a" ah-rir o cré-
dito espeeial de Gr$ .. ; ... ,.

'500.000,00 mil cruzl;!lros), por
ceuta da arrecadação do (:01'·

IEõllte: exércício.
.

,Art. 120, - E' o Poder E;xe
C!utivo autorizado a abrir por
cmita da arrecadáção, o cré-'
dIto especial de Cr$ .

2,OúO.000,OO (dóis milhões à�

el'tlzeiros) para' atender às

deE-pesas decorrentes da exe·

cu�ão desta lei no atual exér

cíciQ.

I
Al'L. 13° - Esta lei entrará

em vigor na datà da ,sua pu

I tlicação, revogadas as dis-
I posições em contrário..

I

zP:do (o primeiro na entrada
da porta, principal> .'

Um apártamentó, estil.i)

1n.üderno, recem construUo;
com sete amplas dependêl.l
'ciat:, situado no 20 pjso:' do
prédio da Rpa PresiMilté
Coutinho nr. 15. e, '

,

Duas cas'as, recenteme,11'tê�
lef(lrmadas, confortaveis, ins ..

talações completas; sitas a

Rua Presidenti! Coutinho' nr.
17, lespectivamente, por ....
7.000,00 e '5.000,00.
,

Vêr e tratar com o sr. Li
berato Laus, à Rua Presiden
te <,outjílho nr. 15, 1.0 andar.

Tratar' a' rua SQtaiuva, 75

(última, casa à direita).
A saúde da rainha Grande Festla' Tradicional do, Senhor
LONDRES, 4 (U. P.) B' J 'd N

'

P 'Ih��;�ifes��;:�nai:nq��:���� I ,om esus. e
. al�re em ,a oça

�omingo dt! 'manhã, quanto '

.

p'rograma' :
- '

à saúde da Rainha EUza-.
beth, qUe no mesmo, dia,de·
via ser sUbemitil., a exame DIA '6 DE AGOSTO: Noven'l com Missa' Vespertina
médico. 19 horas.

"'\ soberan!l pareceu mui- DV\.S 7 e' 8 Novena às 19 horas.to fatigada, ao descer do
avião, de regresso de .sua

-

viagem, conf�rme' compro
vam -as fotografias publi
caaas pelOS jornais. Já, va-
rios diários

'

sugeriram se- A� 10 -horas: Missa cantada.
_

jam supriqlldas' as longas A tarde,: p'rocissão com a vl��léranda Im,agem do S B.
vlt·as � ult�amar, como a_; Jesus do NazaJ;:e e a nÓÍ-te Missa Vespertina. .

que fo� agqra �e�lizada ao

I
DIA 10 - Missa vespertina.Canada. O "Dally Herald";' ,

.. .. . '.

em título' de sete colunas Todo o resultado lIqUido vertera unica' e exclusl:ra-
d�c: "Jamais se repita' isso': mente em favor da Escola Boméstica Jl,ural em construção.
- f. re,sume assim o caso: .. Haverá barraquinhas, jogos, bingo, etc.
··:J3.000 quilômetr� através,. Aorilbantará as festi�jdai!les p banda de música dodo Canadá, em 45 dias; �.OOí) c .

apertos de mão; 186 locali- "Abrigo 'de 'Menores" de FloJ;ianópoli&."
dades \visitadas;,'5lf disc4isos

,- - , ,.' .: :.;,
e 2 emissões na televisá:>" . FESTEIROS:

. ,É provável que a viagem
que a rai�!ta devia empreén�

,J

der na prmçirna sem�a, às Arí Silveira ....AErotides S. :Ha.l�ger
m,as'·Qr.!tneys, e She,tlands José Haeming - Diva K. Garcia
por ír\otiv.o. do lançameritó N!)lberto Berckenbrock - ·NeHa Carone
dt um nâ-vió, seja adiada.
Seus" dois' médicos, si1' John

Urllano Rosa - Heni Coelho '

, ..

'
, "

\\-1':l.r e ;I;oilI Evans a exanii- '?,� JOãO B. �VIECELI'
uaram no 'QQr,rer de domingo; , 1

•
.

'

,

mas ,a, s�,eI:êt'a;ria de-�uckfrl-, - ..

g}',am Palàce declarou que
essa ;visi'ta, médica era �10l.'- ,�

r.lal,.depois de uma Viagem
ao uf1;lfàmar. ,

Salietam aÍIidá os jornais
,'que c0nt:uàtiamente à:rai;
l\hu, o prlncipe Philip pare":

DIA 9: GRANDE FESTA

FORRO '� EM NQSS,rt'OVA'EM'BALAGEM' OMO
SE PREPARA, . BOM,

CAFÉZIt

'IRMAos BITEN(OURT
t A IS' "'0 � R o : 'o ,ü' 15 I) t
AN1IGO oHáSI Tv

Comunicamos aos senhores revendedores

atacadistas, que temes para pronta entrega,
diretamente da fabrica, as maquinas acima,
montadas em moveis de primeira categ rrta,
com preços especiais a vista.

A LU G'A· S E
I

Aluga-se .díversas salas no Edl_

fíclo "São Luiz". sito à rua Fe_
lipe Schmldt. N.o 37. (ex-ed1f1Clo
do IAPC).

RUA ,GUAIANAZES, 504 - 10 andar - Fones 52-4118 e 52-1083 - São PauloÁ tratar no mesmo edlficlo jun_'

to a AgenCia de .Tornals. e Revis

tas. 'S$SSSSSSSSSS%S·SSSSS%SSS*%S%SSSSS}SSSSS%%$S%SSSSSS,��

Pla:Íalorm8 de -Celso Ramos•••
resíduaís e servidas;

2.2,. - Melhoria das condi
ções sanitárias urbanas e

rurais.
3 7- Forum
3 1 - oonstrueão do Fo-

1 um e -casa resídencíal do
Juiz de, Dírelto da comarca
Arti. '70 - As obras serão

executadas, preferencíalmen
te, em acordo com as Pre-

nhé;
4.3 ..:_ Industrialização dos

I

1 - Rede Escolar feituras ínteressadasno PIa-
1.1. - Construção de dO'3 nejamento.

C:ú) unidades escolares à A.-t.. 80 - A C:P. obedecerá
, '"

base de Gr$ 100.000,00 (cem no seu planejamento os se,

mil cruzeiros) por unidade g\üntes liln:ites de ínvescí ..

2 '-- Serviços de Engenha- mente;

�....__-"..,.....v,..-- _

A - Intra-estrutura

L Energia
2. Transportes
3, 'Agriculturà
'1. pecuáriá

Cr$ 5.500.000,00
3.000.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00

... -':"

l
1.000.000,00
1.000.000.QO

2.000.000,00

l. Rede Escolar
:::. Serviços de
3. Forum

Engenhariasanitária' ,

CONCLUSãO

DupIa Reserva de Fôrça!
para sua segurança e tranquill-

Senhor Presidente, senho-.

l�tõ .. deputados, esta é a con

tribuiç,ão_ qu� eu deixo nesta

Ca�à. Se eu pudesse solicitar
â Vossa Execêlencia e aos

deputados que me ouvem

urna gentileza era a de ..ue

nã(. deixassem morrer st

idéia que trouxe, sê a julga
rem dígna de deliberaç§.o. A
hancada que apoia o· govêr
no nesta Casa eu solicitat'l3,

que analisasse, calmamente,
friamente, profundamente, o

meu projeto, antes de o

amaldiçoar e de o repelir. E
SI! ao Govêrno p�recer que o

p:'ojetó .não deva mere<::er

aprovação, eu pediria ainda

que !llteI:assem o último I),r

tigo da lei, manpando que
entrasse em vigor em primei
ro de fevereiro de 1961. Com'

dade.' DELCO mantêm sempre

em reserva o dôbl\1) da energia
de que seu carro precisa!

Segrêdo da Longa Vida
DELCO contém o exclusivo ele-

mento Batrolife,

perdas de en,ergla

carga, !

que' e",lta as

por autodes.

às \ Distribuidor Autorizado

'CA'Rl0S "H O 'E P ( K 'E,-' SIA
Para Revendedores e Fratistas -.

,

Descontos especiais ANA'LISE SUMA'RIA DO

{ PROJETO.

{Serviço Nacional, de: le�e�:::t::::�d���\ ;::,�:�
A d·" I d t· I) to resta que eu o comente

:'
.

pren Izagem, n - us na 'r8,pidamente. Fiz questão,
O Departamento' Regio'n�l do SENAI, devidamente em todo conjunto de normas

autori�ad,o pelo beu orgão superior, faz saber aos lntetes· dü;lc-iplinadoras do :plano, de,
�aros que se �clia à venda, por cOJicorrência, pública. o vaiorização de Bom Ret;.ro e

imóvel de sua pl1opriedade, situado à rua General Bitten- Urubicí de dar predominâ:'l':' As ,bancadas indl;lpenden
court, na 102, nésta, Capital.

" -

eia à ação do Poder Ex'3r.u- tei: ao Partido Trabalhista
O imóvel referido consta ',do seguinte: prédiO com tivo n� execução das n;ledi�, B:'.'�si1eiro, àO Partido Social

407,i4 m2 de área, �onstruido num ter.reno, de forma 11'-' das propostas. E se assim, Pr'�g;ressista, ao partído de

regular, com' as dimensões de 18,00 metros de frente, \)01' procedi foi extirpar da im- Represéntaçãó Popular ,� ao

35,7{) metticis-de fundo, .(área de 633,67 .m2). ciativa 'qüalquer idéia de Partido l),emocrá:tictt Cristão,
As propostas deverão s�r apres.entadas na séde do. De- qUE' a minh,a 'tormação tive;:;- cODsti�U:idas tôdas de inspi

partamento R agional dt> SENAI, sito ii. rua ,Tenente Sil:.iei- �e. outro sentidq que náq � : ados.' representantes, eu ,con

ra; 25, '21' -àndíu, até, às 12,ÓO horas po dia: 10 de agôstO-.!e de 5e�vir Santa Catadna é às '(',líiJ''n;ria a que tambem"aÍla
·959',' 9,-uandQ sé dará ()-.enc�rramento da aludida' concbr- populações Bom Retiro-Uru· IuaQ9 �o meu projeto, trans-
rênCh;' .'

. bicienses. fOllnado pelá experiência que

" �,(preç.o �inimo a ser cott&lC!lel',âdo é c;le Cr$' 1.20,O:QOO,OO O meu projeto serve aO-j t,:,m;,
�

acabassem por lhe

(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para paganlento Govêrno porque atribui-lhe a cQJj'ferir a chancela da apro
ii. v.ista.. ,.,' \

".

'nobre missão de resolver pro-l vação, ·e sêlo da legitlmlda-
"

O f:i$N.AI'se reserva o direito 'de não aceltat nenbumQ b}emas Srngustiantes de tlma' de.
" _ '- _ , __ ,

d!l-s ,pr' )lOstas apresentadas. rica 'região. 1

Isto eu quero salientar, qUI;!
o Govêrno que nós elegere
lPpS no próxinlo a,no, com es

ta. e cOm leis COplO esta ·é·

que fará o progresso de nos

so l!)st�do.

.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



B
metade do caminho, pois o verda.,
detro artista nunca cnega à per.,
Celção absoluta. Não estou ainda
satisfeita comigo mesma, disse Lais

perfeição. "O Públlco; que por

vêaes consagra um artista, é um

juiz imperfeito, pois se pode em-,

polgar com a beleza da obra mu,

sícal que, não raro, Influi no êxi_
to do Intérprete", expl1ca a pía.;
nista brasileira.

f
Segundo, Lais, estamos 'bem re,

RIO,5 (VA) - pelo. menos 15
píanístas merecem o primeiro prê
mio no 2.0 Concurso Internacional
de plano - afirmou a jovem Laíe

Na sua opinião,' quando um ar.de Sousa Brasil, uma das 18 con

correntes brasileiras que, a partir
do dia 16, estará em provas .pe-

tlsta chega a ficar satisfeito con-,

sigo' mesmo, é que já percorreu
grande distância em busca darante um júri formadll por nomes

ilustres, e batendo-se com alguns
candídatns que ela considera

As 15 horas de hoje. serão
sepultados os restos mortais
do sr. Lindolfo Souza, deveu
de o féretro sair do Hospi
tal de Caridade para o ce
mítérío Municipal de Itaco-
.rubí.

_

O sr. Lindolfo Souza que
fa:lcoeu em sua residência,
na rua Monsenhor Topp,
n. 3, era pessoa muito rela
cíónada em os nossos meios,
e, na Imprensa Oficial do
Estado, durante muito tem
po, foi zeloso e dedicado
funcionário.
O seu passamento foi re

cebido com imenso pesar.
Os de O ESTADO, as

socíam-se as homenageps de
pesar, e formulam à siía fa
mília votos de sinceros pô-

o Prof. Ari Melo na Faculdade
de Direit,o:

REPRESENTANTES

Assumirá, hoje á tarde

oI'
ção Getúlio Vargas. 'A alta

cargo de Assistente, da cá- distinção, conferida pelo Ilus
tedra de Ciências das Flnaa tre Diretor a um de seus an
ças da 'Fae;uldade de Direito ',tlgcs alunos mais brilhantes
de Santa Catarina, e da qual I

e estudiosos, atribuindo·lhe
é titular o Professor JOão'i as responsabilidades da cá
Da:....id Ferreira Lima, diretor tedra a que tanto relevo ím
do estabelecímento, o jovem .príme, vem revelar a preo
Professor Arí Kardec de Me- cupação dominante, no seio
lo, díplomado pela referida di riireção e do professorado
Faculdade. membro do corpo da nossa prestigiosa escora
docente da Faculdade de Eco- superior, de se' 'prepararem Z. L. STEINER & CIA.nômia e Finanças, possuln- : novas e futuras gerações pa- "UA CONS. MAFRA N.o 8.do ainda curso de Admi�is� 'ra as vicissitudes' do ensino l �RIAN6po�l.tração, re�lizaão na Funda- uni versitário. .

)------ ..--------------....---� "Ultima Hora", de ourí-

'.. Parfici.p,ação do povo � ������e�� des�;���t�,lti�:ri
III' FISCAL DE RENDAS DE• RENATO BARBOSA de, não é necessário bater á porta de des- l1li PORTO UNIãO DESRES-,

'moralizadas promessas e de enganosas III'
PEITA O CARGO• De que se queixa, pr.ncípalmente, o esperanças. Tem-se feito muita l!lisér!a, PORTO UNIãO, 29 (UL-

III povo? De sua ausência do govêrno, en- com o eleitorado á véspera de eleiçao. So- '

TIMA HORA) _ As queíl1li' tregue ao fluxo .e refluxo dos -partídos bretudo com a gcnte menos favoreci1�, xas de comerciantes destal1li políticos dominantes nas Câmaras parti- pela sorte. O método de Osvaldo é outro. ',J cidade contra o sr. TiagoIII' dárias. E a queixa é justa. Em Santa ca- :í!::le quer, realmente, imprimir diferente", da Luz, fiscal de Rendas• tarína, candidatando-se á Prefeitura de sentido á causa municipal. Mas, sem o l1li d) Estado de Santa CataFlorianppolis, o sr. Osvaldo Machado, 1'':'- apoio das classes e das categorias pro- jiIIII rina são Inumeras, pela• gorosamente enquadrado
'

á lei expressa, fissionais, representando o PovQ, na sua. falta de criterio com que o

•
se propõe a convocar, representantes de orgânícídade democrática funcio,nal, sua. mencionado funcionariatôdas as classes e grupos de proríssões pa- responsabilidade pessoal será ímensurá- trata os problemas fiscais .

• ra, com êlesl �n�ren_tar as duras vícíssttu- vel. Dividindo-a com um
_ C�nselho tipi:-. Chega a rabrícar írregula-des da admínístração. camente popular, amanha nmguem dírá rídades. em livros conta-

• não haver o Governador do Município, beís, para ameaçar comA Prefeitura se ressente de profundas correspondido á expectativa. Porque Os- pesadas multas os contri-• reformas. Exemplo: ;_ o sistema tributá- valdo não governará sósinho. A eretíva-s II buintes e, depois fazer umrio. Ninguem de boa fé é capaz de aflr- ção do novo orgão a que nos referimos, JII acerto.• mal' que temos na execução da politica constante de sua platafórma, era uma '. G fato de ser um esban-fiscal do MunicÍ)"jo, um mínimo de raeto- dessas leis mortes que existem por aí. O jador· contumaz, perdendo• nalização técníca, Sentindo, com seu iSo- entusiasmo do candidato lhe deu sentidlJ' (:!1l1 jogo vultosas impor-
• vo, esses aspectos negatívosj o candída- de vida. Co povo de Florianópolis e da. tancaís causa desconrían-to do PSD-PRP. pelos termos do item continente está com o proprío destino '

ças na populaçâq.II1II primeiro, de sua r.1atafórma, convóca ês- nas mãos. Acha Que, através das classes, III Sua conduta pessoal :fazIII' se mesmo povo para participar da ad- sem encontra apto e politizado para par-" com que deixe de merecer• ministração. Certos desajustamentos pre- ticipar de um conselho administrativo,' o respeite que o seu cargocisam ser eliminados. Para tanto po- .junto ao gabinete do Prefeito? A solução II1II exige. No ultimo sabado,• rem, planeja o futuro Prefeito a fórma- só depende de si É votar em Osvaldo.' III' na "Cheringa" (meretri-
II1II ção de um Conselho, sob sua esclarecida

II1II cio). promoveu gross� de-III' presidência, onde tôdas as reivindica- Se, entretanto, pensar o eleitor im�·.. :,ordem, disparando tiros aII1II çães terão defensores naturais. Será tra- 'pressionável e explorável em sua inge-. esmo e resistindo à Pólici�III' b�lho ,de conjunto. Se o povo quer gover- nuidade e boa fe, que êle poderá dar no 'que queria (e não conseII1II nar, através de seus repres«pntantes pro- povo carne, pão, lei,te e bombom de gra�' II1II gUiu), pôr �m ,à baderna,III' fissionais, eleja Osvaldo Machado. Que ça, - onde estão, nesse sentido,. as pro,..." x x• poderiamos esperar ,çle um, cidadão de seu messas feitas pelos morros e no Estreito, • . x

•
gabarito? Tiradas demagógicas? Promes- antes das eleições, de 1958 á Assembléia l1li O govêr-no do ;Estado,sa� ridículas de (;arne de graça? Desfru- Legislativa? -, então vote em outro e.. que vive a perseguir fls-

• tes de discurseiras asnaticas pelos mor- aguarde o resultado ... O eleitorado está. !;ais zelosos, sômente porros? Infamias? Propaganda de baixíssimo farto de demagogia. Oe prom�ssas estú- não serem Udenlstas, por• padrão? Çharangas e escolas de samba? pidas de irresponsável. De propaganda de l1li que não faz jUl!tiça a êsseMas Osvaldo não é disso. Homem austéro. baixo estilo. Se cada povo tem o govêr-" re.apso que envergonha 'aII1II é incapaz de uma inverdade. Incapaz no que merece, c eleitorado da capital e, Classe?III' tambem de iludir o eleitorado com pro- do continente, para provar que merece Por que continua êle em• messas aQsurda'3."
, .'

. ,:. '

mesmo um grande govêrno, presidido por' (',argo de, confiança do go-
tIIIl' um elemento trabalhador e.- respeitável, l1li 'lf:rnador? Será por causaIII' Quando com dignida· d�ve votar em O.1vb.ldo. III' das tais "normas de han'"- ,_ 'a.w' 'l'r."d'ó gbvêrnó?

- '

sarnes.

� Afiai.! MaiS,Batafa!
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Tarifas em vigor nas dive,sas
linhas do Consórcio ..

'TAC-CRUZEmO DO súL
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CRpZEI'RO:A PRAZO

�C·C ZEIROdo SUL• .". ,
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N<l_ caso daqueles dois tuncíonáríos da Residência
de E�tradas de Araranguá, punidos, em virtude de
inquérito, e depois nomeados, um para tabelionato e
outro para a direção de educandário - há uma .re-

tírícação a fazer.
'

Ambos não foram demitidos: foram suspensos por
30 días, por ação dolosa, no cargo que exerciam.

Depois ou durante a suspensão, foram nómeadbs"
quer dizer, PREMIADOS pala íncorreçâo!

A .não ser que a incorreção estivesse nos plallJS
pre"estabelecidos! E fôsse 'tudo uma grande marme
lausen!

Com o govêrno de padrinho!
x x

x

É por isso tudo que "o povo só aguenta, até outu
bro de 60."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




