
Deputado Augusto Bresola denuncia inércia e má vontade do
Govêrno: Estrada_''Osny Régis: Preocupação do Estado. é criar'

,

.

"

cargos pata afilhados, , ",
,

'

O assunto que. tomou grandl)! Campos Novos, e como terminara mercado, riograndense. Referlu-se,
parte ;do expedlen� da Assembléia: ! séu tempo na, tribuna, o 'vibrante I também, o orador, revldando uma

anteontem', dla .. '29· de abrü, fQI o'

I
parlamentar voltou a atacar o pro. 10bservação de parlamentar udenís.,

� G.
-

��
que se referiu o adiamento, má blema na l'eunlão seg1.l.lnte. ,I ta aflrmandÓ que os govêrnos an,

,

o'veAr I o' e a uca'�'a"O'
::�:::::Çã: i:!rc,.!�c�� gC:�:,:.�.n.Oe:S: dor=:i:aim.oveê�,:� :;:i: a�reO,:;:;' !:::�espe��sr:f:�d:l�=r:Sda�a:aq:!:

, da estrada Barracão-Rio pelotas, a feitura, daquela estrada, pois ta de auxílio destínada pelo então
" E Isso Implica nos males Já fe-

' ... _
;
ligando--a Campos Novos. o RI.? Grande do )Ul dispõe de governador Aderbal Ramos da

callzados. Quanto aos alünos al!
'"

O assunto,' como mencionámos
verba de, 36 milhões para utilizar !'luva, para construção da menoío.,

róra do .mtertor do Estado ou ' anteriormente fôra Objeto de um
o trêcho ,Barracão_Rio Pelotas, nade- rodovía, e cortada na adml-

doutras J;lrovenlências, podem ser INC'APACIDADE (ONF�StA'DA
nas declaraçõ!lS -do Sr.' S$astlão telegrama 'requerido à Casa pelo Ique flca�á pront? ainda êste ano, nlstração posterior.

divididos em dois grupos bem dís.,
'

.•

..,

. [;, J, Nllves. Não é a construção do InsL 'J;letebieta' A.gostlnbo Mlgnone, 80-
e o governo gaui3ho aguarda que ADEMAR GHISO: CONFESSA

tintos: - 1) os de família ILbasta.-
,

'
� tituto d� EducaÇão que 'é Inêxe;..' licitando ao govêrno providências,

em nosso Estado �eJa atacado o INÉPCIA' DO' GOVERNO

da; 2) ,os de famiUa desp.rovlda. Os escríoas palacianos procuram, I E' o pr' prío .ovaruo udenlsta'
'

no sentido .de apressar a

c0l).8tru-1
trêcho c'àtarlnense, fl:fZerldo men., ... O sr. Ademar Ghlsi quer enca.,

.'

tod i d' d
o o e quixel. Inexequível é o pro'prlo .... ÍIllnh + - .. IOs primeiros viv�m geralmente, por os os me os mo etnos e

que se confessa. -rncapaz pela pa., ção da referida rodovia. Na ses., ç�o ao seu tamanho, de dois qui, ar a vo,aÇao -ao ,.requer mento

em hotéis" pagando uma media de.. propaganda, fazer a promoção do
lavra de seu lider na.

,govêrno udenísta. Vamo!!. mudar.
são _anterior, discutia o assunto lometros e quatrocentos, metros,

1
do s�. Agostinho Mlgnone, porém

,

I i B h � Assemb,lela
I
Vamos mudar, Deputado 'Sebastla-o E ti 1 tCr$ 4.300,09 a 4.800,00' nwnS�!B, ,":" r neu orn ause.. , �pmo can., Legislativa. nã tribuna 'o deputado pessedlsta ,na .serra, apenas. c sr, s va e ,Pires obsta' apre-

em quartos de 3 ou 4 'ocupantes, ,dldato a Governador IÍs eleições
retificar

Neves. AUg\l�'O B.esola, ex-prefeito .de OSNY REGIS: CARGOS A-RA ;tensão, solicitando ao presidente
refeições Inclusive.

'

em 1960. Só temos uma coisa a
,

,
I AFILHADO 1;', I

da Mesa observar dispositivo re-

Alguns, apenas dormem no ho-I E' para mÕstrar'a ,excelência do '

" DOS, A PR,EOCupAçÃO ,glmental, e o sr .• Braz Alves ape-

te� fa:zendo as refeiçõeS fóra, com: ,artigO ,que vamos enumerar as,
,4.NO' XLV O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA, - N.o 1 3 5 9 1 GOV�RNO nas concede a ':ealavra ao vice_lí_

(lb d' d'
. Ó sr, Augusto Bresola é apartea.- !

isto reduzindo as despêsas para Cr$ ras o glan e', admintstrador ,

do pel· der, Q�le se desvia várias vêzes do

3.600 00/3.800,00 mensais, ,�. I
que os Jornalistas i�coanos se es-

Jos' WO;ld,�rs. oswalqo Amaral e: assJ,mt�, sendo cnamado à aten-
, '-.. '

qUeceram: ." ta: ' lomtro da ,Silva, que ten_ Ção pela presidência. FlnallJlente,
Os que recebe� mesadas, vivem, I 1.0) Chico, �entral8 elétricas, •

ressa var a posiÇão do govêr-- 'expressa o orador qUe a 'estrada
de costume, em "repúblicas" ou, construídas. em, tempo recorde na

no, pO�ém á administração esta.,
I
em questão será um índl�e de

i I •

d dual nao possui cobertu '
. ,

'

pensões, IWS 6 e .até 6 por quarto, i �ag nRÇaO
.

e um govêrno dema.-
quest.o d

ra na progte.Sso porque trará para Santa
gastand() de 'Cr$ 2 800.ÓO a '.... goglco.

,

,.

a e estradas. Nesta ocasião, 'Catarina fios e material elétrico
,

"

I 2) Monume t 1 d i II d
o orador concede um aparte ao sr I

...

,3.200,00 mensais, para tal., _ �
na, ro ova gan o 0_ Osn R I

','
. O sr: Estlvalet pires em aparte,

Entre OI! mais faitos ,de ,recursos, Oeste ao Litoral, Invlslvel a olho - Y,
,

eg s, que �anl:(esta hav�r i!$ranha essa observação que pôe,
Co n' , o governo construibq. conforme I

é prática comum -o se 'tomar ape- u. está claro. na mensagem a I t. mo�tra a If\épc!a do govêrno na

nas uma l'efeição !)Ompleta. cotl_ ' 3) Estrada do R�o do Rastro,
.um total d 48 li'

,{lenas ,questao da energia elétrica para
dlanamente. e mesmo, pará os fins formidável obra de Engenharia, de_ '

:. e qu ometros de es-- "':mta C t ri FI 1 t" tradas,_ é trabalho no tr'ch i 1 �,
' a a na. na ,men e, o re_

dl! mês, (') do se allmenJ(llreín tão nominada carinhosamente pelos -

tado pelo sr., Bresola h
e o c � ,querimento é pôsto. � -(otação.

,Só de "média" dias a fio.; colpnotS qu� nela trafegam em tem- I.)lRETPR: RUB�NS, DE A R[âJDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DÊ AQUINO u':'o't" 'I'· .

á oito anos mereeend'o a unanimidade a Casa
[lo de sêca, 'de caminho da' roça. a erm na. Adianta o apar_ , .,

.'

.

'

.

,

A sltuação- do estudante' násci- �) Estradas asf-altadM' que tor- EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - Çr$ 3,00 - FLORIANO'POLIS, 1.0 DE MAIO DE 1969 t�ante qUe em ,tOdo o Estado, O' CRIADO O MUNICIPIO DE. BOA _

do em' Santa Catarl�a apresenta�, %Iam Santa Catarina, o paraíso dos, ....... '. - ------ desmazelo ,se repete e 'cita que I VISTA, EM JOINVILLE ::-

se, de moda' geral, um tanto 11111- '.D;lqtoristaSj quando não cho,!e, posl li
.. ,.. .. - --_._- .. -,...-- .�-------,. m Lajes! ii ,governádor fincou:, E' submetido à votação o pre-

lho.r sob o aspecto fl,na.ncelro: m.als I qu.ando ISSO, acpnteç,e, .êles éantam, ...

1- d' �
.

ii I
junto a luzida comlttva, uma ,es_ Jeto de lei 'do sr. TUpy Barreto, �"

I bl III '.

e
" taca dando início a' construça'o do criando !!m Joinv1lle o distrito de

fácil lhes é 'a obtenção' de em_ madrlga S ,mpu IC!lve1s dedicados ,
'prêgos públicos estaduais ou mU- .110 govêrno udenlsta. _..,� ,.

, • !��hOa �e�s�d�a�os--pelotas, "po-I!:�oV��:rt: ��e vr:cebe, �m vo_

niclpals..... 6) A ELFl1'A, Ah! Quantas pre-,

•
.

•
rov enc a ficou nisso. ,o os a avor e

me.ssas se fizeram eJIl s�u nome"
/' Finalizou o sr. Osny R�glS aflr- cl6' contra. � sr. Walte� Roussenq,

'
.....

A atuação dos poderes públicos, 6) Os Ar.mazêns Gerais. Ob.ra.A f b- Ih d d d E d'"
mando que o maior Interêsse 'do. do PTJJ, f1!.z decl!lração de voto,

no sentido de proporcionar aloja. que por si Só define um govêrno " OS, ra a a ores e ,mprega ores . e nosso sla o III govêrno e�tá na crlaçã9 de cargos favorável ao projeto do repl'esen_

'mento aos estudantes, e a (ias pró-
I
sem interêsse pela coisa pública. • II1II para �us afilhados'

.

tante udenlsta de Jolnv1lle.

prlas Faculdacíes, é. qti�l!to pude I 8);A$ obras soc'lais, hospitais, e
'

, MENSAGEM DE La DE MAIO DO SR. CEL- " o sr. Augusto Biesola. voltando" CAMARA DE 'TIMBO' REVOGA
percebed, absolutamente nula. Im- maternidades e mais os postosl_ " SO RAM,OS, -PR�SID'ENTE DA. FEDERA'ÇA-O, • I,a,

comentar o assunto, fixando a ATO CRIANDO DISTRITO DE

peratlv!:, o dar-se ,aos jovens estu- nhos de sa�de. �'. seQl "Illêdlcos, e -
,
Pessima ,poslÇão,po gQvêrno na

I
� IaINEU BORNHAUSEN

dantes condl�ões de moradia com- (.lfeltados de ervas.
, DAS INDÚSTRIAS E DOS CONSE·LHOS E • q�estão em debate, é ,aparteado I

,
A requerimento do sr. Sebastião

'patíveiS com a própria dignidade I 9) GináSios no Estreito e em. I, .

'

,

.

. R -

•
pelo líder governista. que prlltende' Neves, é apreciada 'a proposição da

humana. prédios que a' tal fim se Jo\nV1lle., ...
··GIONAIS DO SESI E -no SENAI EM SA�TA ênfase ao manifestar que,"o Povo tJám�ra Municipal ,de Tlmbó anu.

-

'destinem deverã-o ter, na minha,' 10) Faculdades dI! Engenharia. III • tem JUlgado o govêrno dando vlió- lando áto que criava O· distrito de

opinião, a absoluta preferência em de AgronoQlla, de ,Medicina, etc... � .. _CATARINA, AOS TRABALHADORES E EM- ,rias à UDN", ao que'o sr. Anto_ ljneu Bornhausen. Dlscprrem sô-

qualquer planejameBto lógiCO e

111)
Instituto de Educação, Unl'- III PREGADORES_ DE NOSSO ESTADO. • jnio Almeida retruca que" o go- bre,a matéria o sr Walter Muller,

desapaixonado de construções pa_ versldade e. Cidade Unlversl1árla,' ... • I v.êrno perdeu em Campos Novos Estlvalet ,Pl.rlls, o líder do govêrno.
1'a a 'Universidade., Gvandloso. Estupendo Magnifl- III ," ,exatam�nte por não ter construí_ O lider oposicionista lê o parecer

A única atuação efic�ente e. 1)0_ Co. Maravilhó80. Basta Kar Maya:' II1II ,

" • do o trêcho em debãte, e o que do então deputado estadual Lenolr
sitiva nêsse setôr do alo.ll1Jllento' Acorda povo de Santa Catarlnllo III 'Na passagem do dia Primeiro de Maio, na qualidad� 'de III>

I
se vJa �e<;l>Ósitl��, ali em Ca�pos iVal'gas 'Ferreira, optando pelo. ar--.,' ,',.'

i<C'
'

'_ 'jn. ,,', ..
.

"0J;ç _' i' ,', nresidents dà ,F:ed--af'ão'd�6,'Ind:{"st
.

as 100 'd' A;' ti. In- '""R'I. .'11111 -; Novos, erlO a admin1st�ll;çãO honra_ }:;uivame,nto da matéria e �ue, sub-

�AUerH�or" '. '" J ê'onco�anro� gu_e-; nê_�t� g?��r:, .. ';.t:3, . '�,' ,'''_')I.' ,.', • ,�., 15'
-

••� �),!"\.� ,_Q$ ..:.�QE�:;-L o'�,; ��, ':'.' ,:J�!\ qper0.&a::
...e-'ftz:p!-e do,�I',J Alfg�S_1�&t!dO � .v..QtRÇãO; mer�ce a apl'o_

'-'V... · ....U ." "'c'-.�';_:X�;:,",' f. ',no;, a111"'.,a. ' ,�_ã,�";4Í��l',.r.!?�.

.I�:�§9p,har\':" 'mHs,:d6, -SESI ,� :�N.':AI. 'ein:�âôtã�'0_ftàFÍna,ict'lni�-rt "'O g�ràto' t:J!

f�"���
.

'l'lulfudQ, p�ef�it() , ,.da.....,..!aÇ,_ã_p lIDaplme <to, plen4i'10. Faz._
,.' '. ,'" ", ,,-.,.,' l�'<'r.sonhar' � 'B:'i)nl&.1,lIlireri!8;ttva que.

r,' ';<, '.' _' • � " cp, > , quela localIdade". ldeclaração de voto o deputado

HERIBERT&
'

HUtSE 'bos �st�:. so��ar:�t.ê_ 1.,96�:. 'dever de'saudar �tbdos ag�el�s"�ue: ,�q_. sagl.'ado áf� do trabalh,?, 1 i�TIVALET:_ E' PRO}UESSA ,Ude�sta Walter Muller.

� I �, , --, .�' ,; I· . errcontra:ram-'as,base&,·1i\a���m.�Se, çQmQ...s:la.f ..·,.." .... 1,.."'I'Y1!:1_, � >�PERM��E�,!:E, DO. GOVt�NO �DlfÀRJ?O SANTOS LINS� GO-
A data de ontem -ilssi,n8;", .

O a�unto df;l ,hOje" qúe vamos
"

_

.
,

•

r,
", .

,','
.

- ��..,-,·�...........,t � Pedh«kNap�0 ao or�ot', o: lí- ,VêRNO, .J)'õA,.Á.8EA. ,E _ VEDA
lou O tra:ilscurs do ánivel'- comentar IIgelraml!nte, justlfican_ nas, como Integrantes do grupo ':soclal e da comunIdade patrla. �

j
der da op'!siÇão, deplltlido Estl- COMPRA''''1JE- 'YEiCULOS PlS':'

sário natalício °do sr. Hett· ,dO o título do artigo é a l-ncapaCI-. '

T 't t d t.d . d
. 1 .•

h • Iva.let
pires, pl1nclpla por dizer que I TRANGEIROS

bHto Húlse, Chefe do Exe- dade confessada d� govêrno para ranSJ1l1 O nes a a a, e um mo o espeCIal, nnn a S�U:' depois d�, longa e segura dlsser_ O deputado Eduardo Santos'.
cutivo barriga-verd�. - ,resolver os problemas ,que mais de , dacão aos empregadores e empreg'ados que c.oni excepcional • tação 40 sr

..Augusto, Bresola,. na.- ,Líns.apresen'ta à Casa dois pro-,
S.S. assumiu '0 cargo perto interessam o povo cátarinen_. •

-

, • • ,
" .'"." III d:., mais se p,oderla acresce!:ltr: 'ao �,tos de lei: o primeiro autoriza o

,... dignificante de governador se;
,

' tIrocInlo e admlraveI 'devotament(), construIram,. para exell)plo • I caso. Lembrava, àpenas, que a re- :govêrno a doar, na área litorânea,
em virtude do trágico desa-I Apesar da publicidade, por mais II1II d B ,'1 }" d'd .' 'd d' .

d'
.

I
. .l1li ,deVia em "ausa fôra promessa do as áreas de terras de prorledade

p�recimento do seu titular, que os Jornalistas do ,govêrno p�o- � O raSI, essa esp en I a comunl! a e ln ustrIa cªtarlnense, � sr. Irineu Bor-n.hausen, e depOis do Estado que forem necessál'las
dr. Jorge Lacer.da. I

curem enco!,rlr a mediocridade ad_, CUJ'-o etjuilíbrio social e econômico é fruto de uma extraordinária .! do �r. Jorge.Lacerda, poré� o ()er� I
il criação d� colônias de férias aes-

O ESTADO, com invo- mlnlstratlva dos govêrn,:_>s 'udenls--
• _'1 • , _' III I

to e que, nao havia, Interesse al_
I
tlnadas a operárl06.' O segundoluntário atraso associa-se tas, de quando em vêz, um amfgo , aptIda0 para o empreendImento e de uma elevad,a vocaflao para, • ,gum em ab);lr aqueles 40,0 metros proJ.eto veda" ao gOVêrno" a aqui-às homenagens' de 'que foi da onça, deixa transparecer a rea-

tlb Ih'
'

15'
III ,de rocha qUEt dão acesso à estrada slÇão de limousine. caminhão, -

ca.-

'alvo. rogando, ao altfssimo lidade.
. 'JI ,O tra a

,
O. -

,

",
� ls:ela evaSão de mercadorias ..Ilue, mlonete e Jeep de fabricação

Por sua felicidad" e de suaI'
-

• N 'd'" d' , -d
'

d d .l1li catt t Ifi i'
es-

exma. família.... .' Há poucos o Líder do- Go- ' a presI enCIa 'o "orgãQ 'll1aximo os ih ustriais a ter- �
. amen e se ver car a. para o trangeira�.

,

I�!;::�o �:��:a�In�:�:��ã:e ���� • ra barriga-verdee na direção dos organismos ,de assistência so- , Entrevista.' do ·sr. , C'elso Ramos trans.,!cação, dizia que !lo obrà era sun- • cial e de formação profissiona� que aindústda organizou, tenho • '

_-- I�:!:la� =�::;:��árla e inexequível

'. tid� a felicidade de, cotidianamente, manter cO,rdiais e amáveis' crita' no Diário da Assembléia
!

E,provando a sua afl��ativa in. I. t· t
- , .

d' Ih 'd d d III I'ormava que o govêrno Só estava con aCLOS ,com pa roes e operarIOS e a mlrar- es a unI a e e � A momentosa entrevista I sess�o de 29 de abril findo,
�m condiçÕes de fofecer um mi- • pensamento quando se cogita da realização do 'bem- comum. III d�da pelo senhor Celso R!'l--

I da Assembléia L.e�isla�iva do
l\�ãO (1.000.000,00) de cruzeil'os ...

"

III' mos, alto procer do pessedls', Estado, e unanImemente a-
1,)or mês PAra flnanclamemo do • Com características e' reivindicações próprias, por vêzes • mo catarinens�, e ,presid�n- provad� péh� , Ca!a, sem
llnstltuto de Educação: CalCUlando- d' bl 'f" dI'

' te da Federaça,o das Indus- transCrita no Diário da As"
le a obra em 200 milhões...... • amargura os com :pro emas especI ICOS a_ c asse a que perten- :. tr�as de ,santa Catall'ina, 'p�- sembl�ia; pelos judiciosos
200.000.000,00). no passo d.e cá-· cem nunca em um só instante deixaram de demonstrar um ab- • b!lcada em .destaque na edl- co�ceItos expendidos pelo
;:ado udeniEta. teremos o Instituto' • "". ..' ,

. , • çao _?e dOJlungo pa�sado �es- emmente homem público c_
concluindo em 1974: Quando se

III soluto' resperto 'pelos dn:eü-os e deveres que, reCIprocamente ta folha, a requerimento do I. ider das classes conserva-'
\erminar o úitimo acapamento, se "t"

" t"
" ,

,

• deputado Orlando BertOli, na doras de nosso Estado.
)eus não vir 'em socôrro de Santa III

uns ,cm para· com os ou ros,
"'Jatarlna e a U.D N., naqueía épo- III' Por isso, neste dia, ao rep·re,sentar o, pensamento da clas� @
�a, ainda, existir', _teremos que , •voltar aos alicerces e começar tu-

• ,S'r industriaLde Santa Cat�ri�a, sinto-me perfeit�mente �denti- ,Com ,intenso júbilo, as- 'pegadas o filho vem seguln-
toodri:po::�dO Sebastião Neves le_

•
fICado com os trabalhos da mmha tet:rá) e cO,mov�do aperto-lhes • ���;a:�s�n��er����oQ�::;l�� do religiosamente.

vantou o veto. Tôdas aS obras que 'as honradas mãos, agradecendo-lhes o suor que tem fertilizado • cio ao emérit(l profeSsor Vi- Correspondendo plenamen-lantà Catarina ne"esslta para o III d I t·
. nl d

leu desenvolvimento, màterlal e'� OS nossos empreendimentos e fa�erido votos para que, .na conti- • tr� !:���:;��o'.��:�ofa�� P�lo ap���f��ni�geiPo:i���
:!�l::�ual��e���tá. inexequível no '1 nuidade dessa elevada compreensão_e, dê.sse alto sentido de hàr-- • prefeito de Lages, sob a le- tribuindo para o engriíndé-,

III ,. genda de Partido Social De- cimentei cultural de Santa
Um govêmo que PdIitlzà o ensl- " monia comunitárià, possamos' juntos, utilizando àmbo$ <> traba- • mocrático, em cujo munici- Catarina, o prefeito Vld(ll

no, que faz da Secretaria de Edu- III
-

, pio vem desenvolvendo dinâ- Ramos será, hoje, alvo d'1
I'�a�ão, Departamento' político da " lho com� nosso sagrado irtstrumepto,e irmanados nos prõpósitos • mica e honesta adminlstra- significativas homenagens, às
íUDN, Sacrificando as gerações fU-, . -

d d'
�

,

E • ção. Figura dotada de ex- 'quais, nos associamos, deite-
'uras, nâo pode realmente cons_ ' Crlstaos O nosso civismo, armos a, .uossa Pátr-ia, ao nosso sta- �

l
,'" presaiva bagagem cultv.ral,_o jando' QS melhores votos de

�;�::e:t!ns�:ut;o:êern�d�:::�� E� • do e as ÚO�SáS famílias, a paz" a feliCida<;le 'e"a prosperidade que • aniversariante é filho do felicidades" extensivos áos

• I sa.
udoso é ine.squecível VI- seus familiares, e a todos os

f.alldo, embora seja falante Et de- ,elas tanto merecem".
'

• daI Ramos, patrimônio mo-
I
que lhes são caros.

__� n_ag_o_g_o.__�___

___ ,. ,._,. ,. ,. ,. _,__'_ ,. _ .� _to__..,:_-__-_..,.-_-__, r_al_d_e_S_a_n_t_a_c_a_ta_r_i_n_a_,._cu_la_s....... ----------

Ildefonso JUVENAL

J. MADEII;lA NÊymJ .,..de acaaêmlco�, -tem-na, a Igreja nas dá perfeito abrigo �. allmen�o
I por'�te dás institlliÇÕ� asslsten_

"
-"', '

,�Católica, através do trabalho ,ver_ aos moços. dais.-" •
,.

'

I V : I dadelr�ente meritório' do prof
'

Há mesín� ambiente, de relativo I Acímtuo' bem êsse exemplo, es..

CONDIÇÃO DE VIDA DO

ES-ll
e. Francisco B!anfhini -

-,sacer� o:>nfôrto,. e, o que é mais, há �m_ i sa IniCiativa, não �ó para' louvar,
,1'UDANTE, dote que, com sua casa da JUC, biente em que aos próprios rapa, como liem merece, a concretização

,

- eíoú condiçÕes- satlsfã.tÚias para JaS cabe orientar e resolver 'os Jde algo social e+humenamente de
,O baixo nível econômico da ii vida de Jl\als ae três dezenas. de seus problemas. '

. I varcr Indiscutível, 'como, também,
popUlação florlanopolltana em ge_ Universitários. Toca ao sacerdote 'a.I!enas um ,para que outras conríssges reilgio-
ral, torna relat.lvamente penosas )'Jum valoroso eSfôrço, numa t:abalho de supervislonamento." E' -I'sas e sobretudo" os poderes' Pú-bll-
as condições de vida dos acadê- Ilítida compreensão do .que seja lamentável, apenàs, que não na., .eos promovam estabelecimentos
micos provenien_tes da Capital. • 'I' gítimamente ação cristã, estabe, �� qualquer ,ajuda finanCeira a ês-- ,análogos, capazes de abrigar todo
pois, se lhes sobram oa carinhos 'lDeU aquêle nosso cOlega, um. pell-. IH empreendimento

.

tão marcante, I c estudante, pQbtê.
e os cuidados do aconehggo domes' -

j
.'onato C .. 2 t d I'" d' I (C ti

'

... que por 'r.. ,000.00' ape-.': den ro e nossa v na aca em ea, .t on nua� na últimà ,Página)
,tll:o, devem na maíoría procurar
trabalho além do estudo, para que
se completem os' orçamentos dos

:pais.

'. ("

/ VULTOS "E FATOS' DA -HIST�RJA'·,'CA'ARINE"SE:M.'� ';,', ""�' ,.�,.� �i�, � ��.
O�B��fJ1la

.. · ,

pJteáU�de ��""�i
CSSS�}\%ittrrd�S: �g�;:S?t:í�lo'�ss;oM�A�a=:r�SS�;s!�'�t>�?:ittf?ot��la Comissão Sulriogran- ção do greto como 'solda��(\:Sd'lrfJiJ�t'd�t!s�ss�1:%t!;c�s:t��;oS�1Js1:��!;'I1::tatr;c1fSSt ,�

t;�t1ma qu� o valoroso condottere Giuseppe Ga- dense promotora das comemorações do, ,10 ,cen.- 'logo no início da Revolução Farroupilha, quando .e marcha para o mesmo,' afim de surpreendê-lo;
,

rIbaldi, apostolo da.__liberd9,de dõs-povos, tinha'pe- tenario� de sel.j. nascimento, nos diz eloquente- 'este acompanhava em Ca�aquan, a construção '''O'iIiimigo'', - con�-nos Garibaldi em as
los �o1_!lens de côr, cCondenando francamente a Es- mente, da valiosa ajud,a proporcionada pelo ne- '·dos dois primeiros lanchões de guerra: o "Rio �ua b�nd-:!ira revolucionâri3s, achava-se naquele
crayldao � consideralildo livres os escravos que gro como soldado ou marinheiro,' quer. na' Revo- Pardo" e o· "RepÚblicano". O grande capitão, que das as casas e barracas que nos rodeavam, fazen·
apr!sionados desejassem servir ,à causa ,da Revo- lução :Fárroupilha ou na del'eza de Montevidéo ou acantonàra 'na estância ,da Barra, no ArrOio do-nos daí um fogo terrível. ,Alguns dos seus sol
lu.çao ou se alistasseII} ekpontaneamente nas fi- as lutas pela, unificação da Italia, sob o ,ÇO:qlaD- Gral)de,. pouc(i)· distante, escá,pou de ser morto ou dad,os haviam' subido aos telli�dos de que tiraram
Jelra:s de sua cruzada libertadora, ;!aleu-lhe con- do daquele indómito e' valoroso ,soldado de terra'" Il-prisiona-dôpelo Inimigo, graças' à perícia do pre� as 'telhas, disparandb-nos tiros pelbs buracos c

ta� orgulll?So e satisfeito, com a cooperação valio- e mar, consider�do razoavelmente uni aos maio- to Procópio, umdos seus fieis e valo.rosos C0man- ,lançando-no� faxinas acêsas.-lI4as. enquan�o uns"
sa e patriotlca; dedicada a.té o 'sacrlfic1o, de mais res capitães do mundo de todos os tempos. dados., .

' apagavam as faxinas e outros respondiam a fusi-
de uma centena de pretos, tanto de nosso país co- Ocasiões houve em que Garibaldi tivéra sob

'

Sabedor 'de que Garibaldi com elementos de
'

J.a,tia> dois ou três caíram mortos pelO mesmo bu-
como'da Banda Oriental. '

" '-,

o seu comando, maior riiimero de infantes e ma- sua bandeira revolucionàra, achava-se naq�ele raco -que haviam feito. Tinhamos praticadO com
A

.

História �la voz 1l.1ltor�ada dó próprio rujos pretos do que braneos, nacionais e estran- lugar. o destemido coronel. legalista João Pedro de as �s b_atonêtas' algumas setêiFas na mura'-

c0:t�o.ttêre, em às suas "Memorias", ,traduzidas do geiros.' " '.

, " Abreú, (CoFonel "Mouringu'e", tambem conhecidol'f!'llia do galpão, e por liÍ faziamos fog? 9'uasr co-
ongmal por Alexandre Dumas e publicadas em o A primeira demonstração dedica-� por Fuínha, pela razão de set devéras astucioso), beJ'tos"., (Continua na 3.a Pagma)
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. Prefeito VIDAl RAMOS 'llLHO

_ ênviem pela

, TAC

{ CRUZEIRO do SUL

1_' R.f'elipa Scnll'lidt, 40
3, Fones 22.10 e 25-00'

LOJA DE CARGA,:

"," . .Jt.I, ,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Os sócios. do ClUI3E DOZ.E que adquirirem mesa tem _ direito a ingresso. !
"(.I,,,O�(��)'_"�.� �,��P(�o�()....���u....�()��o....(��

2

Elegante

DE OU R'OBODAS

CASAL JOAO-MARIA ,GRAMS

•
FAZEM �OIS HOJE

estimadísslmà

j" f > DONA HER�OSIi,:A LOPES

�Ilhll dJl' ,":, VIEIRÃ,,,
'

Ramos' da Silva

- jovem EJ1ane ,Maria,

•
sr. Francisco

A data de amànhã é inúlto gra_

ta' para o nosso /dlgnO' e estimado

patrício, Sr. Coron�l Pedro Lop�s
VI�lra, '!lx-Pre{elto Municipal do

Fl�rlanópolls' e. ex;peputado'v}!:st8."
,

'

,d.u!1I, �em como) pãra,Ji"'éxmJ; �_
," JllIila, �Igqs'"e aIiÕl1rtk�res, J.�eiO

inativo do tra�s�urso d� �nlver�á-
rld natalJclo de sua eic�JÍ: e digna

espôsa Dona HermoBlla, PEllxoto

e senhora

---:- sra. Laurlta Santos da ,Sllva
- srta. Ismênla, Silva

'

- srt!'. DUma 'Régls Mattos"

-:: Br��: )Ill�l� E.mtÍra, da Silva
- 'ana Marhine MarJ.a' Meira,

. ':-. @ia; A���� puuiaco
.

� ,�
- Sr. José Ablllo' Machado

Nivaldo :i\f. de Souza
- sra. Dolores M. SUva.

'Vieira,; a
, ....
.-

OSMAR GONÇALVÊS
Lopes

"Dona Zllóca", senhora dotada dil

,boníssimo coração e _que pelo� 'seus
Transcorre na data de' hoje o; reoonhecldos sentimentos reUglo_,

,

.

. I '

,

aniversário natalício do, sr Osmar soS, tem sido uma das grandes

Gonçalves, al�o funclo�&rIO da I
amigas e a)lXllladoras· dos pobres,

I
.

forma Carlos Hoepeck. E pessõa da. Capital.
mut.lJem qulsta em nossa Bocleda_ I A digna anlversarlante.os nossos

-- ,
de. ,competente Tesoureiro do \ ef�slvos parabens, e vôtos �e I1ere-
Sindicato do Comércio de nossa, nes felicidades, extensiVos, a todos

,
capital. •

da famil.la. _

OSVAUDO MELO

ABONO. APQSENTADOS PELA ASSEMBLÉIA:
"NECA" Os 'funcionári'os inativos foram agraciàdos com

L,m &bonosinho marca "fome".
Nem todo� por�m.

' .-

.'Por exemplo: os funcionários aposentados pela Afo'

semb!éia, foram excluidos dessa esmola governamental.
Porque?
Porque não são funcionários do Esta�o?
Sim. Porque servidores públicos, mas, da Assembléia,
De que Assémbléia? Do Rio G. do Sul? pàraná? qe

São Paulo?
-

P A R ,"I ( I P A ç Ã O
ROSANA -E TAMARA pàrticipam aos parentes e

pessoas de relações ,de seus pais o nascimento .de seu

irmãozinho ,WALTER filho do casal Walter e Neusa

:}Iuss'r: ocor-rido no dia ·29,' na lVfáterni'dade 1�1l'- Carlos
Corrca." , �

Ontem, '·.quaado foi mais intenso..,o movimento- de Çomo é'mesmo o nome da nossa As.sembléia?
com}:.' :"dores, de artigos' de invera(".a. guelt\..lallçou, 'B' per' Assembléia Legislativa do_ Estado de Santa Cata-
gunta: ''Tem altar na Grutinha"?� rina I 'De Santa Catarina.

Teria sido pergunta galhofeira? Seria porque habi":
-

Não trabalharam duranté trInta e até mais anoS'?,
tualntente·as Grutinhas são dedicadas a santos milagro' Sim, como no meu ,caso.

sos?' Ou seria porque, os preçes dà "Grutinha'" são tão Jiagám imposto sobre a Renda?
favOlJáveis ans interêsses do POV-Q,losã,o ''16 ...is f'bartolil Pagam" sim srs.
do que os normais"qu-e até pareeem ium lRÜáJgrei .n:esta Onde pagam?
é}t9C,ul-einUaçãp e.louca carestia"·

f'
No Tesouro d.o Estado' e descaMam em folhas ess.e·

- . - -'" _pagamento.- IPAUS.:rtAJ!��PrtlJ._�p.,.� , �i� �;:. --pag'am é l'ecolhid�, ,ao T_!s,ouro?
.

.

gr'A.,..Ia.·_'!$' D.'I.:A_.l, ··D "_"",',Y,'
''''

•.
M· 'i-.tE;;S. v"'{.. Rec�b�, hoje, um telegrama (naturalment�Jcircular),'

atltIG _

_

A?� A�j solic:tando minha pres'ençajáqueJa Repartição para tr.a-J
lar de "ASSUNTOS SóBRE IMPOSTO RENDAS 1958";

Rt- Naquele ano, d'escontei ,80 cruzeiros e já neste mês, 190
cruzeiros. I

.Junte.i todas as provas·d� que estou em dia com esse

·imposto e logo, comparecerei
'

Fechado êste paren.tesis, resta-me perguntar: -IQual a finalidade do abono?
pelo Revdo. p, Melhorar a' situação dos inativos para atender t)

custo de vid-â.
Da-se, porém, que inativos que o são pela Assem-

P. bléi.l, têm que viver pagando tudo pelo mesmo ,preço dos,
ouh'os inativos que recebem o' l,l.bono. D-e meus proveU
�03 -como ... "assembléti.co" fui,ldimunido em cerca de

LOCAL - Colégio' Cáração de Jesús;
TEMA: "A nu�ravilha 'd� ser-mulher" vela Dríl.

lena' Maranhão. CQ.1abor�ção.da LIB: "

.

�':ia 4 ,de maio, às 20 horas: '"

.TEMA� "'1\ famíli� �'a.s domé8ti�s'!, pOl; Madre Olma.
Casses.

-
.

Dia 5 'de-"ma.io,. às )20 horas:
TEMA: "Mãe Primeira Educadora"

Agostinho Staehelin.
Dia 6 de maio, às 20. horas; .

,

TEMA: "A familia e o adolescente", pelõ Revdo.
Ivo Da!center S. J. \

Dia 7 de maio., às 20 horas::
TEMA: "Cristo no Íar", pelo Revdo. P. Francisco de

.8alf!s l:l!anchini.
Dia 8 de maio, às 20 Q.oras:
TEMA: "Pergunte e, Itesponderemos", Sob a or'ien

taçiio do Revdo. ·P. Francis.co de Sales Bianchini.
LOCAL --- Cat.ed�ai MetI:,opolitana.
Dia 9 de maio, sábado, das 16 às 18 horas e das 1!J

,tIOlf.S ("m diante :.�CONFISSõES.
, Dia 10 de maio, domingo, às 1,30 hor.à.s:
:CASCDA DAS MÃES - na S'anta' 'Missa 'celebut-,

da pelo Exmo. Revdo. Monsenhor. Frederico Robolei, M. D.
fl1lá-rio dll!. Paróquia;

,

'

,

'Dia 10 de domingQ, às
:Alva'];,

/1 mE cruzeiros!
Para ,corrigir tão flagrante injustiça,

tran�;tando pela Assembléiá Legislativa,'
�em, f,anar a irregu-laridad-e.·

,

Estarãa os parÜdos politicaI! que ali ,mmta�, atrp
"éS- de seus ilustre'S representantes; de acc;>rdo eom 'o,

Pl�9jc�0?- f .'

,

É de se Crel' que sim.
Porque, si não estiverem, ainda há, um c'aminho:

..Manl'lado de Segllranç2i'L.
Então, o aBono converter-se-a em ABONO, para re

frescllr os inativos dos .calores dêstes dias tormento�.
Afinal, embora muitos venham a pensar que esta

.Po.,s,\t�ºs"_'�� una,. tf:tW� .

• .• 'i' .. '�.oI�,' ':;'-, ."',' ---,_ -._ ;_/
,'

__/�:';! ,,""
" ..

�. ','

dizem,
projéto

está
que

PROJETO 17: UMA e

.

-REALIDADE
(ACY CABRAL TEIVE)

..
, .

' : O ETA-Projeto 17 ACARESC, está divulgando o

'fhjn'
". " seu relatório correspondente ao rw triméstre de 1958.

"

"

DH'.'RI'li c4 análise dos dados estatísticos referentes aos' tra-,
". ,

11J1J; :.' ,

.'
" balhos de campo, comprovam o esfôrço dos Extensíonís-

, t t�s, no sentido de levar à ..família do agricultor catari-

,
o Baile d-":s Debutantes do Brasil

\
víada a reportagem e fotos para:.a revista Chu_ ,ne.Jjse-. métodos 'racionais de Agricultura, Pecuária: e Eco-

I
nomia -Doméstica. '

-

As tulipas 'Importadas diretamente da Hola,n_ visco, a qual já sou correspondente. ,
-

da enfeitaram, o jardim de Inverno do palaclo * * * Aliàs, 79% do pessoal do ETA trabalha no campo,
Entré as alegrias �de seus' famíliares. completa na Guanllbara, para a festa. das DeDutantes, que 'As jóias mais lindas na noite do 'balle dai! I funcionando no escritório central apenas 210/0 dos em-

elempride de hoje-50 anos de casados, o distinto casal

I
_ conto� ,com> presença do ·Exmo. Sr, e Sra. J J. Debutantes foram usadas pela Sra,. �ucy Blok.

I
pregados.,

Jo.o Ma�ia Grams,
, tradicion!!l famíll� .de nossa capita.l. "Sá ,Freire Alvim. prefeito do Distrito Fede�al. �

__ * * -* __
Até agora, já foram atingidos por êsses modernes

() sr, Jo�o Grams, e natural ,de Varsovla, tendo se rad... ( neleclonadas pelo reporber Social Jos' Rodolphó Jean pouchard esta viajando pela Europa.
servíçes de extensão rural, os municipios de Ploríanépo-.

cad.� e� n�sso pais por y�lta. de 1909, data em que con- �ãmara é 'apresentadas por Ribeiro' M:rtlns, dlll-"': Seus auxiliares b,ll.stante atenciosos manífestaram llis, .Sio Jo�é, .Tubarão, Crícíuma, �raran.guá, Joaçaba,
traIu nupcras com d, Maria. CapulZal,-.Vldeua, Herval D,Ot'ste, Caçador, Indaíat,filaram vinte e selYsrtas das capitais do Brasil 'desejo dê minha colaboraego na revista domtní., .

São filhos do casale, Casemír», easaã« com a sra. Éri-· .. , "

'1
Rio do Sul, Ibirama, Presidente Getúlio, Ituporanga,

lindas e ricamente vestidas para o seu 'primeiro cal que acompanha o Diário Carioca.
Cai Ladislau com a sra. Epopéia Lima; Jadwiga cãsada �

. , .
- Lajes e Curitibanos.

baile de gala. Entre as vinte e seis rainhas d,a '--- * * ... --- Dcom O sr. João de Deus Gentil� Valério, casado com a i
. tirante o último triméstre do ano passado, 1.452

N 1
• 'noite. encontrava-se a' representante de Santa 'A Debutante Leah Mary Grey recebeu um f didsra. eusa; Va êía, -espêsa do 8,r. Osvaldo Ríbas; sra. pessoas oram aten I as nós serviçes de conservação-do

Estefa casada com o sr. Nestor Novak. Catarina Heloisa Helena Carneiro Carvalho, que grupo de" amigos. no 4_ltlmo domingo, para um

I
sólo; <1.16.7 pessoas .receb.eram instruções sôbre Defesa

São netos do casalr Hugo Zenita, Vânia, Wander;
tambem conquistou os aplausos da sociedade elegante almoço no seu lupioso apartamento. V-ege�a:I;, 863 foram alcançadas nos trabalhos- de Dele:-

F ed R
.

no • Carioca que la estava reunida naquela encanta.- Não Só a beleza da anfitriã cómo tambem suas A' 1 346f'
-

r - oneY, l' anír-Deíse, Valter, Anton,io, Alexandre; ,1
sa mmar}: oram atendidas nos s.erViçQs de alfmen-

Vera, Alberto, Roberto, Leenarão José Carlos, Jaguara-
dora noite de elegãncla e caridade. Distrito Fe.,. atençõeS' encantaram o� convidados. tação de animais; 637 em '1prbjetos menores; 2.386 em

rl, Aimara, João, Maria Helena e Valério.. deral se' fêz representar -pelas srtas Tania M. --- ... * * ---

,I nutrição;. 1.615 em' ves.tuário; 892 em saúde e -saneamen-

.

Per ocasião de tão grato acont,eeimento'tseus .filhos, Dourado Ferraz. Sonla Terezlnha Ramos .de Mel- Murlllnho agore, :canta e da seus gostosos

I to; 7(')8 em, organização da co.itunídade e 387 em melho-
�ndarão rezar Mis�a e... , Ação de -Graças, às 8,30 ho. io, Sonla Estvela, Sonla M.aria Wollmer, gonía � Shows na boate "Au Bon Gourmet" ria do lar.
uas na residênciRi do casal, quq será celebrada por D; Fe- Müller Campos, Sueli Bellettl Plttlgllanl, stÍele-

'

• -- ,* * *
-I
--

I·' Nêsse mesmo período, o ETA projeto 98 proje'ções
lieio da Cunha Vasc'OÍtc-elos,. na W. pereira, Regina Macha.do Faria, Regl�a �Omlngo no Clube Mont Llbano aconteceu de filmes· (assistidos .por 6,593 ,pessoas); 'realizou ,35

• O ESTADO,. a:Ssociando-se às manifestações que lhe Amélia Vinhas Ramos, Azevedo, Maria Te(eza um jantar ,de, despedidas aos convidados de

JOSéJ
pro'gJ:8�as ,de

_ rádi�; publicou 16 artigos em jornaea t'

serão prestada8" 'formula ao,f.e-U� çaslJlj v-otos de felici.. ' Fragoso Ribeiro, Leah Mary Grey. Juçara Mon_
/
Rodolpho Câmara. Estiveram presente: paulo. pa'trQeinou 13 excursões, caia' a frequencia de 92 pe�--

tlade"" extensivos aos seus famlli8:res.' "

:.., ' telro de Castro, Iza�ra B� ,da Costa Réis, petro_-- _ Guimarães e sra. o m1l10nárlo Alberto Plttlgllanl, soas. ""

'
'

,

... N I V E R S Á R lOS
"

,. ": )
'po.I1s apresentoU:, ,Ana.,' ,-,M�'l'ia. Ferrll'lr,1iI- de M:el16,

,',

e sua polva. Íl. linda Te,rezl_nha' Morango, cronista '-.. De to4,_ os os- esoritórió_8:do.,- Estado, o que mais gas-
� Ao 81' Osmar', !!li_-'votes' i:le, tell- -, '

' ,

clitadé� �e 'O ESTADÕ. _

, Marlene F. Men�z�s, Marlza; 1).mel!\' pe4raz. e Re5 " HeU� ��rl�, 'Heloisa Fén:e!ra, ��nla Estrela, LU-
, t,o,�;no-:ano:.de 195'�, foi _� d� �Jor�anópolis Cr$ 38.620,20)

J.. ' 'glna B. Adão,� Belo ',Horlzo�te. as srtas. �àI,ta , cia ,Galliardo de "Alencar, _ Ana M�ula Carneiro C e, -o Ique .me)).. gastou f.OI {) de,_,J:.aJes Cr$ 225,00).
_

Alice campos� y_�z l\1e_�o,�;M�ria JÕ_"Stí .soares-dâ>.. MI��Ba�gú Fiaufe_ngo e"seu n�lvo Carlos Eduar-. ",' A
__ rece_ita�dO ETAJ 'éI_!lJl,9_1i8;- atingiu a quantia de

. �:';":��';!ij�t,":!:';�,��:"'�;;:;;·.
dó v:�....�.� P";"'�'.'.-� ,� �;�s��::�_�3:�='�;;;o.,!:;��ç::-�.;;����O�:. 2.3.673.70�,70,

Tostes de Carvalho, Sl!;lvador ilrta. Gilda Fiuza � �Ibelro Mar.tt'ns confirmou a volta dos des_
,

O P,roJeto 17 e hOJe uma autentIca r�hdade.

,de, Tavares, Vitória Heloisa Ferreira. porto"Alegre files Bangú para o próximo !llês de ,junho.

Inl_IW
Está de parabens (, Dr. Giauco Olinger.

I Lucia Galhardo .de Alencar, Heloisa Belena' C. cio em Santa Oatarlna.
•

cai';alho santa' ç;atarina, '

"

- * * *
, I (ArA, . VENO!:, rE,-. , .

* * * '

,_ (_ A, Revista Chuvisco vai circular em nossa .I v
-

�J '

",' ,��t9.r�, 'P�1ittfl.CIl,n:d,O-.a -eleg�nte

Ulun!Q
.�de ;CaPltá.!. _

_

. ,/
,

'I'
Uma i:P�ça,'General 'Os6rio n. 3f� .Qerto d,o futuro

i'.4��dgb_i:p��f���,\n1, s�ões_, r �u�, ote:>-::$. '. _M.alp),meno� marcado,plil-ra o dia 17 prox�-. -lrns�Huto.de Educaçãa"Ttá,t�r.'Ii� fues�a.... �1 .. ', .

,.4 ,.{._-'o """li' """ ' �,'·1°· ,"!,.� �.rõ" do dlu� D�. "A 'NO".... -., ... • .' -I .',� ,'-; ,.t.�� -

I,j com: a -Vedete Go�chlta. Esta e)egante no tada, eharleston", Com Jose ROdOlP� "e ,D���s do:e I, E.r�AlY4\RIA.'ftr� -íA.Nl8lriJ:: ,I�:r:: E '

f. sel'Á' í:ilmada pelá "Sul çl�e produções" e\ en- $onlt.as e elégantes srtas. ;tia. SOCI�dan�:e�!10ca.: ,

: ( � -

..�, I;�t, I�:;�, �!��!f0';��" J,;

.�,...().-c:��I�)��(��()...�,...(t�''i''� �,� r ':_
�

� PR:gUAD.�'�l���' 1'-
,1

:

_

.

I' ASSISllaN.cÍA , j)os,:" :1lii6"G1DOS-:� �'.
'Pr.. Augusto- Wolf

'

, '�D�:��,KtltQ-� 'Grillo

�r; Eman�el Campos. Dr. l\-1�rci�I Collaço
, -.' '-< � � Da".8 às 12 e «lap13,,3O-� is,:t.s boras

..,l' ,ft'r-: Rua'-·1rraJapo, 29 ,_: �.�_-a�dl\r-'_:::':' '��la 1
t 1..,_ í" \ r"� Telefoné: ,3618' ,

MADEIRAS'1>ARA
CONSTRUÇ-Ab ;'

'I,RMÃOS BITE}JC0}IIH
'AI\ 8AD.,�6 ' 'UN(" I�d':
AWIIGO DIP6�ll"_OA"'�"í:'

.'
..

mente, Inte�pôs <> p�dente rec1,Jl"so. renovando no doze' meses. e em prestações IguaiS. as custas do

_ apelo o qu� �Inb.�, �l�lt�ando na prl!lle1ra. �tân- processo. e a taxa, pen'ltenclárla; e. finalmente, e)
cla-.;

,

' . -'

�ão' mudar' de' !·esid�nc;1e. sem prévia com�nlcáção
_ A materialidade do cl'lm� e á· suá aut�rli ;:; ,:,�� j;� ..

' jUI;·._a qU� "a�toridade qu� deverá designar
, ,.

- � ._.. t ... í ....<l ". _. ,I.. .'

estão, de sobeJo,' comprovadas, avallandOC:s� o pr�... :::;: ;'l 1l,,:-pt:ell!fl1r ,a �iJd!íincla d� que-, trata o art. '104, do"

'duto do fUrto. conforme se deduz dos autos, em" ,

,�,€6u1io- Ile'� proêellso-'· penal: .Y.

Apelação criminal n.o 9.104, da c�marca de"Tlmbó
Relator: De',:. Ferreira Bastos,

�

- Furto- de pequeno valor.
� Não é possível, no quadro reallstlco da

'vlda, face a Inflação e consequente' desvalorlzaOão
da moeda, reputar-se gran!le o valor Inferior ao

algarismo Elo salário mínim� vigorante na região,
- Há, ainda. que o' objllto furtado foi apre_

"
.

endido- e restltuldo- ao seu dono.

- prove.".,e o" recurso Pl'ra reduzir-se a pena
a um ano de reclusão e substitui-la pela- de de_

tenção.
- Concessão da sursls,

,---_ * * '" --

Vistos, �rela'tackls_ ,e discutidos êste& autos

de apelação criminal n. 9, 104, da com�rca
de Timbó" ,apelante José Feitosa e apela
da a Justiça, por seu promotor:

.José Feitosa, contra, quem se ofereceu denún-'
cip. como Incurso no art. 155, '§ 4,°, II, do Código,
penal, 'por haver subtraldo um r,elóglo de boÍBo,
foi, afinal, d,esclasslflcado o delito para o art. 155,

caput, condenado a um ano e três meses de re_

clusão. .-"'

Entendeu a sentença recorrida não fe tratar, '

no 'casO! de objeto de pequena monta, e que o réu_

possui antecedentes jUd!cláls, de sorte que a pena

erá de ser fixada em quantidade acima do mínimo

legal,

Inconformado, José Feitoza, J>re�o. prevelltlva-

Cr$ 3. OOO;M.
_ Segunda .-aá lições <;ios mestres, não esta.-,

belece a lei critério preciso· (lU objetivo p,ara aferl� .

ção do PeEiueno valo� da res furtiva.

·COSTA

\como se sabe, o fixado para 'lllmbó se eleva a

Cr$ 4'.200,00.

Os antecedentes do apela,nte n-ªo são d� molde

a cons�derar-se piwa, Imposição. além do, mínimo, ,

da pena cO!Jllnilda ao crime, eis que' as próPl:las
testemunhas que. de certa forma. (e Incoerente.

mente), falam em d�sfavor do 'acusadc1, afirmam

"nada saber em desabono de sua conduta" (fls.
25' V,), 'que a; depoente e a famllla do acusado

mantinham boa� relações de' amizade, jamal)l a de-'

poente désconfla,!o de qualquer coisa desabonató
ria ao acusado" (fls. ,25 v) y
_' Há. ainda, que com a apreensão 'do relógio

e, .sua. restituição nenhum pr'éJuizo sofreu a vítllna,
-

. N

A vista do expo�to, e em consonancla com o�

.§'�?º ',do art. 155 citado:

,ACORDAM, em �âinara Criminal, por ,una
nimidade de votos, conhecer do recurso e ,provê,
lo, para o fim de. r�duzlda a um ano a pena de

reclusão" substitui-la pela de detenção, mantidas

, as demais pronunciações da sentença.
Contudo. at�ndendo a que o réu é primáriO,'

,e nada se positivou de refer�ncla aos seus ante

cedentes judiciais, tudo Indicando não torne êle

a delinquir, suspendem, pelo praii!o de dois afios,

a execução da pena detentiva de liberdade.

Impõem, como condlções_ para o benefiéto
concedido ::.:_ '-condições a serem rigorosamente ob

servadas no decurso do prazo preftxado: a) man';

ter' conduta exêIrlplar; b) evitar más companhla&;

C) pr(l�Ul'ar ocupação licita; d) pagar. no prazo de

Cu�ta3 ex-_lege. ._,

Florianópolis, 13, de 'março de 1959.

Ferreira Bastos,

preáídente e �lator.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os sitlda�o8 tlDlrinbeiros pretos
i

e Gari�al�i'. .�.. ",

" (C"ont<.,da" ,,:t',a, 'P,!Ígin.,"), ,.blicado hlt não ,ro,uito,' tem- ce valoro�os "legiOnários d,e I,seus res, tos"., 'Ill0rtais tran,,8'r OI,;: _'_:':"" :,..�'!"_--; �'-�._ •• --�-��I.PEl1�",J,mporlaI)te._,.mrnªJ',2�.pl>a:ldl, d�po�� de embaí- portados, Junto co� QS dos.? "Pelas 3 h9ras' "0' I.légr(t 'I "Correio aá' .Povo'� de 'p6rtb samado, Iof deposto com �o 'grandes" vultos ,I da UBifie1:!o-
',l,'.'

'

'.
' Procópio deu um tiro que, Alegre o Judicioso hístoría- daquele e mais dois, outros, ção da Italia, ao altar da.

teve um êxito, feliz: quebrou, dor, ,gàúcho ,José de Frances- na' igreja das Cem Portas". Pátria; em Roma".
Um braço ao coronel ,�ou- co, recorda e- evídencía um, O co.!po de Aguiar, eon-,

, ringue. No. mesmo'momento dos mata valentes, ,gloriosos, forme nas esclarece o hísto- E um, século depois, por
, o, CQronel tocou à retirada e leais' e dedicados legiónarios riador gaúcho, "foi, como o �ro�ia do Destino, , soldados
. partiu levando . 'os feridos, de Garibaldi: o..,preto Aguiar, de Mamelli, autor do Hino �taha�os elll: marEha para a

I mas, .deíxando 15 ,mortos no o qual, pelejára ao lado do Republicano Italiano, emba!- lI;lg!ona sU.bJugaçao da Abis,·
/c.ampo de b�talha'. '

eonâotiére em todas ascam- sama,!-o com o do grande I smia, desfIlavam -dian�e .0No, galV�9, �chavam-�e nhas, demonstrando por ve- Anzani, e mais tarde, os I monumento, reverencianco
apenas Ga'l'lbaldl e mais .12 zes bravura leonina. ' �- os restos mertaís daqueles
heróís, sendo que dois eram ',lAguiar caíra prisioneiro heróis da unificação do pais,
pretos . .combateram durante, com outros' negros- escravos CA'FErZITO entre' os quais se encontra-
5 horas contra 50 inimigos! que lutavam nas rorças im- vam os de um preto que sa-
Garibaidi eonréssa que se O! periais e que nas mãos dos AGORA'COM NOVA crtrícára., a vida em', holo-

jinimigo,
em vêz de gu�rrear,' Republican,

os: tinham o que EMBALAGEM cau�to d� grande patria de
a c�m passos de distanciai, tanto almejavam: a liberda- Ganbaldl, de Cavour e de
na Incerteza de quantos a11.' de. E livres, êles pediam pa- Mazzini. '

se encontravam, tívesse as- ra lutar em prõl da liberta- \
saltado o. galpão, estaria tu- ção de outros irmãos que '

,�o perdíde ;. . Entretanto, viviam sob o jugo da opres-

t MI·s-sa' de 7 o Ol·a e Ag-radecim'"enla,-mco�testavelmen_te! o tiro, são. Aguiar

a,
reíçou-se tanto, .' v:cer�elro _de Procõpío, mu�ou ao herói Giuséppe Garibaidi,

TER',ESA JOSEFA, BIANCHINI
a sltua�ao, �alvando a vída que passou a ser o seu ínse-
d� Garlbaldl e daquele pu- parável ordenança: nas, ba-gl�O de �ravos.. A

talhas mais ásperas lá se en-
.

.

_ �
,

• 'Nq rím de dOIS meses de, contrava o destemido e im- , 'JIl '. ,

'
'

trabalflo continuado, a es- pávldo Aguiar. Garibaldi ao Fllhos, genros, �oras, netos, bisnetos .e demais
quadrilha. estava pr�>nta, ca-I partir para o Uruguai, le':, rentes d� saudosa '

,

'

.
"da um dos vasos fOI armado vou-o como tropeiro, gutan- I TEREZA JOSEFA BIANCHINI,com duas peças de, bronze, j do o gado que á guerreiro

I
ainda consternados com o seu- falecimento vêm de públl-Quarenta negros ou mulatos

I
italiano ganhára como prê- '"

'

I foram agregados aos trinta .

M t t t b Ih' Ih' �
co expressar os ma!s SInceros agradecimentos 'a todo'J,mIO. as an o ra a o '.,

h' ti t· 'últlm dmodo duas equipagens que deu esse' gado que não com. quantos
<
acompan aram _a ex n a a sua a mora, a; .compreendiam setenta ho- pensou o sac�ifício' da' via-

I
aos que enviaram cartões e telegramas de condolências,

meNns"d' f' d -t ídé
gem". ' I ao Dr. Ylmar'Corrêa seu médico assistente pelo carinho ea eeza e Montevídéo A

'

contra Rosas e Oribe, "que "Aguiar -passou a ser para I de.svelo demonstra.dos durante o largo período da e�fer."'"
_ contavam d� 12 a. 14 mU ho-I Garibaldi ,e Anita,

'

um ser �Idade, ao Dr. H�lio .Berreta, ao Revd. Padre Franciséo
mens, a capital uruguaia de sua famIlia. Era como um Blanr·.hini, ao FreI Osorio O.F.M;., e, apr,oveitam para eonpoude apresentar 9 .mil ho- ve�ho av� para ,Menotti, o vida!' os -parentes e amigos para as' MISSAS ,que. niandamens, dos quais 5 míl eram prímogeníto do casal de h!l- rão rezar nos próxímos dias 2 de Maio ,(sabado)'

.

às '180pretos, a quem se havia da- rOlS, gaucho nascido em Sao
,

-

" .

_

'

do a liberdade tomando-se Simão" - (Mostardas se- horas, na IgreJa Matriz da- cidade ,de Sao José, e ,4 (se··
excelentes sóldados", ca� gundo outros historiadores) gund�.. feira) às 7,00 horas, na ,Igreja de Santó Antônio,bétldo ao valoroso Capitão - "Rio' Grande do Sul, a 16 em FlorianÓpolis ..

Garibàldi, nomeado e acla- de Setemhro de 7840, e que São José 28 de AbrU de 1959,mado comandante do exér- mais tarde� viria a ser o '
,

.

to da, defeza da Capital e grande general,Menotti Ga-
outros territorios, rechas- ribaldi".

'

sal' os invasores,l contando O preto Aguiar, consoante
com o apreciavel elemento, revela Garibaldi, estivéra em
'negro, que,. absôlutamente, todos os combates. Lutou ao
não o decepcionou, sendo um lado do grande 'Capitão, e
dos maiores fatôres da vitó- Aniti, a "heroina dos dois
ria.

�'

mundos", no convés do lan-
Garlbaldi confessa em as chão de guerra RIO PARDO,

,suas "Memorias" que enl nos combates de Laguna e
Abril de 1884, na batalha, Imbituba; jornadeou até
desigual da. passagem de Lajes e Curitibanos; seguiu
Boyada, "tivéra ocasião de para o Rio Grande, onde to
observar-que os negros eram níou parte no combate de
'de fato, valentes soldados, Taquarí e outros; foi estóico
'Faziam-se matar, esperando retirante até São Gabriel;
o inimigo com 'um joelho em lutou no Uruguai, em defe-
europeus, formando deste za doe Montevidéi contra
,terra. Estava no meio dêles, Oribe e na Argentina, na
porisso podia ver como êles fustigação ás tropas de Ro
se conduziam. O combate sas, e por fim, 'integrou a glo
durou 6 horas." Boyada era riosa legião libertadora da
um riacho, junto ao Cerro, Italia, atravessandó com Ga

I em .cuja. passagem "Oribe ribaldi, as montanhas Cl)-
havil} estabelecido num mon- bertas tie neye dos Apent
tículo uma bateria de,4 pe- nos, terminando por sucum
ças, que abriu fogo quando bir heroicamente no cerco
começámos a passagem, e de Roma, em luta contra )S
era necessario a ssar o franceses invasores.

, 'I.'ll},cqoiBom J �" Seu cadaver, juh'f0 c(!)m
t.re'}:*'I

� o de lJucian0 'li-Manára, um
Em inller dos maiores e mais valip�os

..
,

.:tpímjB.lJtpncias:
i-:_'_""

'-J;et,f · ""a ·-,tlnta ,ênl rega
•
H .' .

..

.

. ""\
,. _'""' '{ _" ;..,

�_
- i \""r -'

�rJ, z,

ÁP�ELHOS!' DE AR CONDLC,l:ON.A1.lb:

B�LANÇAS' "FILlZOLA".,

CHftULADORES DE AR.

. \

,- GéRR-&lAS' E PNEUS "DUNLOP",

GAN,ETAS COMPACTOR

EXTINTORES 'DE lNC§ND10.

FIo'S PARA ELETRICIDADE.

t<"OGõEJS ECONOMICOS "WALLIG".
"

.

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,
\

MAQuiN�-S � SOMADJJRAS "BU�ROUGHS" '

MAQí:ll�AS, �EGIS'fRAD()RAS "BURROUGBS"

MEV.IDORES DE LUZ DE fi e 10 .AMPERES.,

M'�'T�IHAI'S- CIRURG1COS.

M1T�RIAÚPARA DESENHO �'K�RN"
... t'(_ .•

-

MqrOJt'ÉS' PARA MAQUINAS DE COSTURA.
.... I; ,

MAQUlNAS DE COSTURA.

M10TOR>ES ELETlUCOS.

MzyroRES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS. "KIRSH"

RAóÍOS. ,
\

I .

, '

- ,.,..._ ;.

/

flua Joã:o Pinto, esquina Saldanha Marinho
_."

,

Sindicalo dos Empregados em Eslabe
]ecimenJos Bantárlos no Eslado

de,Sanla,Caladna
'

,E D I T A L

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre
�ados em Estabeleeimentos Bancários, no Estado de, San�
ta Catarina, convoco os 81'S. Associados para participare
da Assembléia Gerar Extrao,rdinária do próximo' 'dia
de maio, segunda-feira, na sede da entidade; à rua d
llhéus, N. 13, sobrado, em primeira convocação às 13,
horas e em segunda e última cón,vocação às 20,OB h
e, cgln a seguinte ,

ORDEM DO DIA: la -- Reti_ficação da cláusUlA
do acôrdo salarial de 24/9/58, publiéado no Diário
de 24/10/58.

Assún�s de interêsse' geral
ianóp(!)Us," 7 de abril de 1959 _

OSNY LAUS - p. Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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YAO�BEM ADIANTADÂr AS NEGO(IACõES'ENIRE Á DIRETORIA DO "GLORioso'; E o GÓVÊRNOJOO· ESTADO NO CASO DA PERMUTADO
'ESTIDIO DA PRAIA DE "FORA PELO TfRRENO OND·E SERÁ (ONSTRUIDA A r'(lDADE, 'UNIVERSITÁRIA'"

.

BOA VONTADE, TEM'DEMONS-
. <,

.

IRADO o ·CHEFE DO EXECUTIVO 'BA'R'RIGA�YERDE-�
-

'Como os leitores ,devem est� lllhéU'
dr. Carlos Loureiro da ·Luz" monumental; praça de esportes, que ('omi§são; pró Construção do. Es- mesmo, para satisfação �e mllha'� i

.

Gov�:no do E��ado �e necessitar teboi, entidade

lembrados. há tempos a Comissão adquiriu por compre, "não ""ae.tp' dada as -magnírtces condlçoes' do 'táello do Avah aínda sob, a cilré- res
: de adeptos do /' esporna-rer da... do terreno para a construção da teve o,!>vai como -fundadOl, Isto

Pró Estádio ao Aval Futebol' CIU-, grande esroreo, um terreno' dos terreno. seria um dos malares do cão de Loureiro dJi Luz, já se lan.. Capital. ..,\: Cld�e unlversitá;ia. em 1924, cabe
i

a l!�nilnlstraçãoJ d'
be;'tendo à frente iÍ. flg\J.ra do In_ I melhores na localtdade de panta_ Estado. cava à empreitada de dar Início Mas os trabalhos tiveram que silr"i ' Não protestou o ,Aval. Os que o .3stádto. da rUEYBOcal�va. coar gran.,
cansável. batalhador do futebol I nal, a fim de nele' erguer a suà AdquI�ido e pago/ o terreno, a 3.03 trabalhos da construçgo do"] interrompidos, visto a 'decisão;:ào

I dirigiam eram e 'alnda são homens d�s prejuízos, .aúás, Com o está _

___--'--....,-----....;..-'-----------......--------.-----C"'"'''''
..

,- ccmpreenstvcs .que entendem ser a dia elll· referência nada
1- ......

Cldn:dEl Unive�sltái'la uma necesst,

Pelo�J: Esporte
-

,da Ca�a Submarina
Fj)r AJóta da Silva Catarina, os irmãos Carlon!. su; Jullo e 'Aramis, flcarám de domín., ptments é coisa que se coma.M. Só fantes-Marlnhos e 'várias colônias., de vir a ser doado pela _Gpvérno ,Hülse vem se processando -com ra,

'Aproxlma-se ,o Invérno. .'pala_ peraram o recorde Catarlnense de' go dia 19 até 111. na tentativa 'de' �i}�ra 'bahlano'.,. de Lôbos_Marlnhos, prtncípal,
I do Estayo o estádio da rua BÇl':' pídez e dentro' do melhor espírtto

"

nas trlstes,para cs r cacadorea de 'LagÕ�ta, com um-bélo ·exemPlar.ll'ealiZar uma boa 'c�çada çle mer., 'VIS{'1'ANTES _ Encontram':se mente e'f Gôifo Nue�vo, DiSse-nos]caluva que, como se._sabe. �erten_ de j�sti9a. sêndo de elogíarvse a

mergulhe. Llmp�m-se as armas; je 2.700. Arpoaram ainda outra. gulho, N� o permítru a·transp� 'lá días .. entre nós os Argentinos:, o "Fldel"'qu_e as marés aÍi s'bem ce ao poder Público Estàdu.al�. }lôa vontade do chefe. do executivo,

seca-se tõdo material e "arquiva- um pouco menor. A malór �à.gôB_: rência das águàs, qúe se conserva- Justo .del Carril ÇJlldel Clistro), �até 'i8 m'etro!Í" na �aré al�:. Os I. tenda' sidO erguldo.no Govêrno. ao �atatlneI}se, e. que ·;Já, póde eonsí.,

,

se". Teremos iJelÍl. f!,e�te pelo:.me- oa ,que havíamos vísto ser caçada mm turvasj' cô� 'de
clnz.!!,. embors David 'speronf,.e Nestor Saries, com 'Argentinos t'ê�' multa expe;lêncI� I Dr. AdolfÕ Ko_nder, >.

tendo para derar-se,· vitoriosa a preténsgo

nos sets mêses, dYrante os quais �m mergulho- aquí na ·'ilha,. pesou ,quente\l. Uma. única Lagôsta foi 3eu b.élo barco "Tlburon"; que' de mergulho�com;"'aquàlUng', mas tanto multo .colal:lOrado (;) Avaí ·'á,vcala�a .

.

"

i t· > 1
.

h'l b"
'.

>
. . .'

que com Figueirense' Ame'rlca Espera�se q'ue ainda ês,te_o nosso esporte. e mpra lCave ,; as ',550,- pe�con ec �mas tam em, a arpoada ,pelo '''V�ctov e dela 'se ;lartlclp�am ,do Campeonato In- falta-Ihes preparo para o mergu- "
,

' .

águas oC�ãnlcas ,turva.m.:.se; f.lcam .;lÍ'esença de Lagõsta na ponta nor_ fez � magnifico '"risota" à' mo�a .-"-ernaclonal de \ Caça Submarina. lho à caça de pe,lxef!, e também Carlos Renaux, '- Caxias ! _outros� !}o_iernador H;r�be,,-Íio:Hü!·se reme�

turbulentas e rrías. Os grandes t('da Ilha de Santlt Catarina. Já 'Morublxllb!". 'Quem não apreciou "eallzado em Angra dos. Reis, com desconhecem ,a nO$s� faúna sub.,; representam os plol.lelroS;�!;lo foot� ·tb,. à Assembléia projeto de, lei do.

peixes·procuram zonas mMs pro': c::açamos muletas na Ilha do Argen-. o ,.rt�oto" t.ol'o Torilp.ho, porqlle ':lo presença dos campeões mUndiais, marina. Seu,grau,de desejo é,�en- ball de_Santa Cã.tl!tfk�..�j�!.,,< ".'" �ct.ô,.,���A��f�,ElstâcÍi.o'tlª r\Íl\ Bo-
(undas e quentes, Chegáin os car� ;lllO: em freht�_à pr;ia 'de 'Carias.:.. a!g�ém andou 'botà,dO' pimenli�� '_.\, equipe .l\rgen.ti�a no CllmpeOo- -cont:ar. pela" fren,te, um dos noss,o..

. Ã' Federação 'Gatarlnensé:cié, F;f:;�,.;�ã!.uYa:.\,,,: ", ,<}�
"

dumes .de '1'alnliuis das bandas�,.dO lfiekas. Agora q�\e o frio chegou;., no ,.tempêro. O To�i:Jlhp ·!Jelogl0'!-l"· nato, _foi capltal}eada po'r Fernan� '''Méros-Glgantes''! ,prometeraDl.
$ul, obedecendol à' lei de multlplI-' é q1\e 'os Irniãos. "'.Garl.an�

'�orar:n tmulto o aU�9t da 'br�n�adeira'., .. ,da, Gera,d�!. '?ue r-eslde, pá déz anos áqul voitar Ij.o :oês de Janeiro pró�
caÇão '!ia e�Péc1e:;' nãO conseguem desco�rll' :O·"'I.lIlll}b': das

... Lagõ�'taá!
I
.' ,,' "

.

.

na 'cld�de do lüo;:-de Ja�elro e "Imo. Éssa visita ·futura será mo_

alcançar nossas praias com';, antl_ AS que 'lá 'flcaram terão sossego, '

�
".-

. !; �.!!sm9 porquê, ,Justo dei Car'rll ;'uvo p\ll"a se·l'llill�zar aqui um "'1'01'_

��ente .. Barcos ·de pésca devida- pela' menos Ror ':sels lon:g�s

·'�ê--'::I.ln8e,pen.�enle.
:

..

4 -.X não. poude participar do Campeo- nela Amls�ôso", segundo. os .en�en-
.mente equlpádos, interrampem sua ��IiI,.. , ,

_ 'nato.' Fazia parte da equipe Ar- dlroentos havidos. -1>ossívelmente,
emigração.. :mesmo �ant,es da desó- Fe'rrO'lla'rIIO'O ·genttna. "Bobl"," H�lg'!lEira,

.
que �qul' virão .nao Só os. inem.bros da

!
va; ,impassível: pobrlr,.�e ,recursos,. . PONTA DA .FEITICEIRA"""; '.,' ,

.

.

.

,

dqUI"'es�êve 15 dias na Ilha do ,,\r�: Associação de caç,!- e' Exploracló'h t..::s,,_L_:.:.._::;_.:.::..__::..._......liíllli......IIii;.-.Wllliiíllllll..IliIli.1I,
o nosso .,peSÓad'Or'lItorãlieo conten- 'Ainda n,o-.dla 18, foi ine��lhada r Domingo P. p .• prêc;s�meute 18 ilén�ll!c\' ( t d' C t) Submarina, como 'também' ou�rOfi

,. -'

em' ....;Ih'a·r� lmens.lda-o do Ia 'porita fia Feiticeira, no'rte da 15.40 horas, 4efr'ontaram_se no
' an!ll! o. ampeona � ,

da Repu'bllca Irma-.'· .Os .' �xXx--,-.. --o-. "

"' ,

ta-seV/,",. ·,mergulhand.o 'em nossa>! Ilhas e Já �onvidados AMkNHÃ O' TORNEIO-INtCI()- AMADORISTA ._

.

d dias m'e'j'hOres,J'I1ha de "anta Cntarl.na.'-pelos· mer- i' gramad.o do, Paula; Itamôs;' n.a
' , .

.

aguardan Q' ,

I
� -

, regressou a Buen_os A1,es. Êstjis ArgeIltinos ficaram encantados COIll_a ,]iaricipa,ção dos 'conjuntos dó Vendaval, São r'aulo"
que não virãi) nun';;a!. tles: os gUíii.ador�; lfuéus: wuC:ll. Érlcó. e . Trlnciade, sob a direção do Sr, pé::. ';a;az'�s sãO membros da A�o��a- �om nossas ar�as a C02 de -fabrl':" Iphanga, Treze de Maio, TamaJidaré, PoStal Telegráfico
grandes barco� de: pe�ca fa;(e� o

I
imito d.el c�rrÚ (� 'Fldel Castro'). I dro Lessa, as aguerridas equipes dão .de "ca�a e

\

Exploraclón S·ub..: cação"" Qat_!Lrlnense,,' qu� ,reputam p"Austria ef��ua:-s� na .tarde d�:.aJDilDlhã, 'no estádio da
cêrco iá'>tora;� não ,_s�t1S;eitos. ati-lo 'l;:rlc? teve mais sorte ,qu�

"

seus ,da C:ube Atlético In�epenlienta marina éom séde eDl Jluen;os Ai�: mais jlossa.ntes· que as armas pin_- rua BO,caiuva, a abertvra.·· 'da
..

temporada. futebolí:;ltica
l'Rm suas rédes hás proxlm!dades, .co��at;helros aI'p(\andQ um,a Pi� l.daqUele loc.al_ e do _Fer�4)ViárioY. I re�:. ir. m�rgu:!l:!:ata;m ,"nl;\ Pátagô-. glifm (também .de fabtlP8&ãô na- am�dorista de 59, com a reali,zãção do indispe:ns,áveI -�or'
.de ,ll�ssà, costa, tirando ,o ganha. raúna (Mlraguála_Pogônlas Chro.,.· C. de Saco dos",,�lmo:es.

'

. l nla' em P,1!l'to�cM�dre; {abalxQ do 010nal). Apr.eclarll�' ,multo a ca- 'neio "initium", qu�, a julgar pelos preparatives"dós con-

pão ,aos nossos pes�adores,.,. mls, recorde Brasllelro�� 'em poder As ações dO, 'cotejp� no períodO
.

p�raléle, .42 'e '� 1.-400' qul1óme�ros lnaradageDl' dos nossos 'inirgulhll--,: çor�entes," promete: um tra,n'S'Curso- briffiante.
.

Nos dias :tS-:'a 21 dêste .mês IJ,ln- do Capitão Carlos Hu�o de Souza lorclal, foram' 'de-Igual para �§l.l!\I.•.. de BUÍlna·s·'· Aires,' 'onde' ás::águas dores, principalmente daquêlés I' '�xXx---._
da se ·m.erS!ulhou., D'essas'atWldades' com 40,50,.0) de 25 qUI10S_, e alguns com leve supl'emácia' -dos"Ipcals, .....:, -�., ! ,'.

d' "�,T I'UDIO D'fR'A O BO··T·AFO'GO�. 'Ao q'ue consta'- r .e, ",sã<jl ,�Iinpas, ..� a �eml?eráturil; � que !tveram o. prazer' ec aCllmpa-\ '-'.u,a r..:-l. •

®emõs,a\gUma coisa ntl_ste cO�én- �õD.ltos Sl1rgos,," "Fiçlel" 'conten-' Sf/ql cont,udo encontrarem o caml- �é' 12.0' centjgradcâ! ,f''õ�to' .Madre nhar "et? Incursões subm�rlll�;.ó zagueir-o (l, �e�t.m-me�io Cláudia, -atuaÍmente vil1,cula-'
t�1'10. ,Daqui pál'a"a. fre!lte tere- tou-'-se em' arpaM uma Plrangica 11ho das rédes adV'érsárlas" firia,srtuad6 .no:,G6rro N�tfvo,_ prQ-' -,gostãram tanto daq)ll, que 'p_roJD,e.. dº tio Avaí, ·fal·á' uma séHé de, experiência..s no BQt!.lfogo, .

mos que. nos contentar com ii fe� com �r�' de glz}·(CÓ2)',. ap;zar_, Na segunda_é;apa, .·.presu;nia-se xlmo do-i' Gôlft1 ]an ."José; havendo t;r�Jn' voltar. Des�jámos ,a �sses jo' Rio, ,.a -convite' da dire'ção tér.njc� do "Glorioso".
". ,112 lembrança, d�s�'fel�os rçaljiaitos';' 'd�S recomendações dO' Ê�ICO{ não. que, o Ferroviário' ehcontrarl� o. nfu i;tmk�ii�l:e '{istes "gÔlf6i cóm ''h.ons camaradas uma feÍlz vlli\gem' --_--·-xXx-·-'-.--'

.

Como dIz o Welllsch: "Vamos atu-:- .enccintrarlim,gr�nde, coisa de�,pel� r�mà, d� 'Vltór,la, .:Vlsto que; ir1I1"6 q;';;lóm�t;;;;' '4'1l �rg\i;a"aproxl- -de regrjlss,! aos seus "I1àgbS>�:; HOJE A· LUTA' :FLOYD PATTERSON X- 'BRIAN'
.

rlir os '!chuta40�es':- e, .aguentar, a xes' bons, A pOI1>ta d� Felticélra é ,jog:;r ,a favor"de .forte vEm-to .

d
:' te, .'

., I'lt '..

"

I d";'_ s" E".'4
. I At: breve' : ". ':L-:ÓNO'.ON - '() camp�ão· mundial 1(le' .box. da categoria,., .,-

- .... ata am,n e;_::. ...exs em_al'l.� Q .� i..;> e
_
..•

-

conYérsa d� 'pàneleiros' {OS ,que locàt prefe,ido .. pelos Méros: No Màs o técnico ,dó C,A,I, pensaIÍ_ _-'_____
'.' .....

.

'dos p�sados, FI�'Y.d Patte!:son, defenderá, hOje,,,,em .India--
nunca. apreBdl!m}l. próxlm�� vel:ã,o a "turma". vaLex- do nisto, mandou seus c�manda-'" .....-.,' ",.. llópÕlis,' seu cetro ,(te-campeão", '('ontra 0, campéão inglês
�ON'rA DO BOTA, � Mergu- 'plorar bem essa z()na� agorll; élue, a d?S fazerem. 'jogo rasteiro, o que, ES'lA <T.A.ADE, J�.EM'<·DIGUAru

'

O.
'

.Br)â� ·'Londrin. '

.Flo�d é JavoritQ"" na
. IJro'porçã� .

de -:7

i&,.ria .:-po�ta do.. ponta dos IU'�lêses' está,ficando deu certo. Ão�8'mlnutos Wl1mat., . '" JllJr.a 1•. "

dit·�I1ha de. ,santa deseria.' pudéra! mais. de 200 Mé- em l,lonlto estl1o,� assinala o p,rI_ _'! A G' A 1.�E T A"U ----�Xx�
rOs f;;ál alí caçad�S! O Mou;a I�elro �nto para '0$ !OCals, nova- '\ A· FIFA E O RACISMO � -FRANKFORT, 'gO (U.P,)

,
. 1 R.' que o diga ..:., <menté WIl�ãr (penll.lty) aOs 12m,' -.

.

� AllrOyeitan�o O .feriado naCional dedicado' �os '..;_ A F-ederação Inte�nac-ional ,de ��)Ütb�Jl ·1'AssGciation
..

' ornelO 10 ..

ARyORJl:DO 'DómÚlgO (Ua ampli�;; marcador' para dois' a'ze_, ,trabalhadores deverá excu�sionar esta tarde - ao.· ,(FJ:.F.A.) �ã.o adotará med!aas, ;-egundo prediz hoje. �ma
_ 5'·a-.o 'Paulo'.' 19,_ Wl1dl, Éi'lco. J.usto dei

�

Carríl
.

ro, o terceiro tento sUl:glu aos. ,.<
. visinho' 'glUni�ípio .de ,Biguaçú 'c, "A GAZETA", - A.Ue· 1 evist.a des:gortiva }pc·aV-no eáso dos jogadores brásilé.i-

.

�
e �"estor -Sanes, ch�garaql à Ilh�' 2l3m.,.-novamen�e Wilmar marca: {._ -naquela localidade dará combate "ao conjunto do 1"08 despejados do Hotel da União Sul-Afric.ana, no qual

.eOIl!- mam dOI� jogos, pro�egÚlu do úvorêdo aí pelas 11 horas 'dá I Jã .eram dlJ.corrÍdos '31 m" do se- ( "AVENIDA F. C.", 'uma das bôaôs equipes' var-zea- ',estavam·.hospedados. A revista "-Neue Sport" assinála

o� noite dtr4;a' f�ira, <Torneio nío maIihã. Encontraranháguas qU��-.t gU�dO 'perí�do'�uandO o' SX. Pegl'p ,nas' local. ./ ,
.

. .

.' qu�· o mencionado país é a térra do "apartheid" nsegre-
SãO .l?lIulo, tendo no. Pac.aembú, tes e IIÍJlpas na ponta sul da Ilha,,� LIJS�f.l,' as�lnála ,uma penalidade má�' 'A embaixada do'clube presidbio pelo jor!laüsta gação Radal", embpl:a np Br,asil a situação seja -comple�:
em �ão Pllulo a p.?rtugué'� de pouc� peixe J'dando sôpa"; O' xlma contrá o Ferroviário. Wilma!' JairQ eallado, dei�rá' esta capUal as',19 horas, via- :iame'·ltje diver�, pois ali não êxiste- a discriminaçã,Q so-

J)esportos< obtida', a sua; primeira Érico. 'c�nsegue arpoar uma G�l'OU_ f 'fôl' ��arr�gMO da co.brança e 'Q' ja�do em 91,tibus especial,.. devendo acom,panhàr a "êiat� I'Desta maneira, as' céislls não, poderiam sair bem,
pa de 16 qullos, mlfs esta eilto- f�; muito, ·forte InC\!?"o- bálão �n- . d�legação vaarios desportistas FlorianõpolitanoEl. Cluartrlo,:uma equ-ide de.. S.' Pa.ulo aceitou jogar uma. par-

COlI_se bem 'fundo, partindo o ca- :�o���r".o'��V!lssãO'e, saí; Rela linha
"

Conforme nos informou o ,responsável pela di�e- titla'1!I.riisto�a. na -União" Sul-Africana. A' pedido .. dos_ con'...,

bo que a prendia do arpão-à: bóia de fundo.:éôm' três a zero I!0 .mar_" -ção técnica do'''�A GAZETA,r, sr. Orlando Teixeira, 'dda'ltes/os pra;.sjlrtros se mostram dis-postos·"apresentú
de flutuaç!i.o. Gr�ças ao bom ec;ut- ,cador, o C. AI oontlriúl\ assedian': L lO quadr() it�o tell\ problema� devendo. al!n�ar "�ua prià 'equipe sem j.q�ªdi>re-s dê .�ôr. Mas, quando êstes fo'
.,' � ,... i';" '-�. .'força maxima, ou seja: 'Júlio - Pedril\,JlO _._ Waldo

.
í:'am des�jag.os ,do hotel, armoú-se.. um gráp.de escâll<!a-lcpamento que levaram, f-oi p'ossivel

'rf,
o a cld,adela. de "uará e, eram,.: 7' .--: ..

. _:·'-Fláviõ - Rã' ....,... Daltir ,_:::. Agostinho'� Tito - f:.o'Présidente. do B.raílil ,deu' or.!lens à equipe p,ara qt�etendo por �Irá-Ia da tóca Foi preciso usar transcorridos '34 lJl_. '.�uando. é ,*, .,' , .

,
'

.

" !�qllàlu-;g" par� ,e.ssa tarefa, Em 's�núlada \lma falta em cima da l\Iil.dalona :__ Reto e:Uraxoty. "_.. deixasSe imedia:-tftménte <> país táp .pouco hospítaleiro",
do Ml;lnqo, I·' e-" II A mbaixad'" 'd "A GAZETA" 'deseJ·amos feli-

.

O'artigo acrêicéntá qll:e•. -depois·do.incidente, se pei'-
o Maracanã. o Amérl�a cOnSegÚiu mergulho l1vre. nãO seria fácll 'la,.; rlsça da granel.!!; área,' Sarará' é _. ;'e ... o.". .

.

-"

'.-"
. ,

I < -

p-'
_ '.« , 'cl'{lAcdes e. o"s nossos v'oto's de o'ue a'hresentem'.

uma' o'untou o'que fa'r. ia' a FIFAi,,,úMa!.I, se me pe.r,gn n,ta.� diz
cuperal' o material em risco além

• encarregada· .. · de. cobr' _Ia felta. a' ,/-,'. �. , .... .'.
.

-

�.. '. .... ". "

te ...

,�� se perder -õ 1ieiXe. al:poado. I bj,rrelrá, -o 'j;lz' :(lIxl:na' e ,�arari bóa ei:tbiçij'o; trazen.do" consigo os louros da vit-Ória. �0;il1c�!:fp�!�hs:Ú�:�i�:él'��.i�� �e �!�s f;,;!b�:�:�,po;:..Mergplhal'am . de- "aqualung", o '�a.llmenta pará ·:r a<' o ...l

6'1 "CIMENTO E' M"ISSA
. �

..

I "".. ,A AQE ",
.�

.-.' s,eo-ul1do o Secret{u:io�Ge,r.al_ dw..
-en:tidade, a FIFA ,seguirá

terminado 'com' o WHdl e o 'Fidet' e juntos entra_ .

num llnd6, .,tento. :. Ç>,"

- , II meema 'política nó 'futur<J:- g�gu,nd.o' ª opinião do' SeCl'e-
l:-� nató'cá. A. G'!!tl'Oupa es�avac �á, Aos �6m. Wllin�r, 90S. Ipõãl� . Viuva, filho nora e, netos 40 prantead; l'PÉbRO .ario da FIFA, nada há-nos regulamentos que proíba a

fá fU!ld?,a un!! gu�tro �étros da- .Alye�e �os visitantes foram,cexpul_ 'DUARTESIL\rA, consternado.s_com a. irreparável perd�J. í\egregaÇão racial, �Ís ninguém pensou que surgiss,eru
ent::_ada t:. � W ínéyõs, dj\�:'�fun-:> soS:_dO' granllldo; ::e!1l, Vista, dlst?>O' de's,eu' esposo, pa-e, 'sogro e' avô agrad,eceD:1 sensibilizad,9s tàis problemas quando se fundou 'a FIFA: .consequente-

-, Flamen-::o x Palmeiras' di4àde, Para ta} ..mlssão
.

;Rcham®. Pl'esldente do... F�!-,rpv}árlO, re�)r,our' iUis, amigO.s ,�e parentes que :enviar.am flores 'e .corôa e os mente, é .d-e ptesumir qqê' a . FIFA' çÍ''I:1za'rá .Os braços":
Em São paulo - Flunil�ens�.:x. -"Ideal"J! 'uso do 'I14ÚaIUng:; mas:. �eu conlun�o' �·o graI]lado, com o ,é(;lDfortar!'tm l}O dolqro .t.rânse. Agradecem, também, em }{ichkéfel' ,conc1lui 'o artigo com ll,' ebservação: É surpér:

ri:n paulo. para '�at:' caç(\ aá pél�e, .ISS� não! ' cmlÍrcador ass�nàlà,ndo 4 para �s .pãrtir,ular aos ges'Vêlos. do níéd!co assistente; DR. 'OR- iluo fãlár do á'SsuntQ.".
. �

D0:111UgO'� No Rlo.-'Âmérlca Nào,é,esportl\'o;,_precisaram-sus-' J?Cal� ê.zero para os visitantes. LANDO BORGES SCHROÊDER, bêm, como aos dedicados
,1C eO,intlms. � Em l'tãó·.páí.llO"':'_ pender as atlvida.tles multo ',cédo,' O clube Atlético Indel?�ndente, membros da IfmandÀde 'de;.' No$S.o Senllor Jesús dós Pag,

I'Ol·t'tl�ués:l x Botafogo. ,porquê para os lados cip sul' 9 tem�,. fprm�u aÍl�lm! AdllS0n;'�',Eelú" yal-: Sos.,c demais associações.
-

'. " ,.

{Js principais artUheit;Ps�qo 'Tor- po estava �ml!açado!:: .

' ,

'

,
: ter i .e :P.êdro;' ACiÍlcr,; V,�lte� tI;

,

'� . Ápróveitandü a, oportUn�dQde;' coil\;idam para -aSsisti'
'lle19 l!oberto Gomes yedrQ!;a, são: ,ILHA 0-9 CAMPÉCHE - Nés� Qsn!;' :W_llmar, ,.o\>belardo,· Aldo e" 'l:em a ,Missa de 70, dia"'� ,ser oficiádâ dia 4 de mai� :P.Pl�
Uenrlque (Flamengo) 9, seguido mainifica Ilha; propriedade do.. Sa.rar.i: Em.pate' 2 tentos foi "o.mar-;,.

,.

no:--al1iar: m�r da. -Igreja 'E;ão, Franc�sco ..

43 Néco (S,O r�ulo� Pelé ($an�os).

.0;, pagãO (s�ntoê .4'
.

,

vit.órla. no -atual. certame. gq!ean�o
a equipe do palmeiras 'pela elástl-

, I. _

co marcador çle 6 'a 3, qualldo nll
.. '-o

. ,primeira etapa venclaín- os pal-

tcmélrenl!eS po: 2 �. 1. .

t No Rio de 'Janeiro,

local o Illalor E�tâdiO

dos seus, ultimas

�;n�et Ó coir1�n�o
po.r -4 x 2, teritlo ,e

O Tpl'nelo prosseguirá amanhã,:
cam mais dois -enc�ntrõs: No Rio'

. Os tempos foram passando e

.

sua séde, velha., aspiração do ope., :

It�ca de 'terreno que .satlsfl;zesse o roso presidente Osnl .:Mello,
Aval. As demarches entre 'a diretoria

Falou-se então ra posslbllldadé do ,_.\vaí e o.Governador Herlberto

ma. Caberia, à diretoria

poderá cuidar da

Govêrno,
,

, I
A F.C,F.

da POsslbllídade
dade Imperiosa. DO�'entendimentos
que se processaram entre _â dii·etQ.-.
ria dar�aí e o pOde; Ex�c;tlvo�
ficou resolvido que o Avai,não
sairia prejudícado de 'forma? algu.,

do Avaí IAflnal; a -entídade da rua T..1raden_

çOl'ável .. assim como

paula Ramos.

:aze� a eseolha dé um .novo terre.. ·tes poderá .Iívrar..se do encargo

no que o' Govêrno de' bom. grado prej'\;ldlcial de zel�r pelo estádio e

o cederia.

,

.

\._

( O M P R I{ '. l,E
casa' residencial, de preferencia
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d" �ci;datle ':Dl"is
� pró,a:'iDl,a 1,"
r- -

\ -Guando o dia 6areov, ió faties flol'Ol que eu

( {
,

'

viajava. Porei um instante poro estiGO' O' fNmat

�� ;.
tItO" ao pretender dar novo partida, peraebf :Cf

{ :

_
d,esolodo que náo 'tinha moi, bateria I Isto me .,Nt�

di, flelo. Tenho agora uma,Boterlo DelGo que' me oferece

lt ,o,� ,� mesma garan!io e o tranq�ilidQde que inspiram,

i ' "·,Iça. genulnal do meu carro ... e nao custou
'<, _'_,

'___ mai. do, q'u. uma �Qttrie CQlIlUÁ"

,

'W �
,

';� r--,'
-- -

.•

Bat��r; DElCO
,

Contém BATROllFf, elemento or9"ntco',
que evito perdas 'p,or Gutodesca,g�

-:

GQrontido pelo QM i Ei!! caso de
defeito de fabl'litação. V. re�eber4 ••
trOGO uma �Glt.,ICiI novo.

"

"-..... '

O',INI •• ' MO'OI' DO ,Ialll
)

-
I. a.

j
,J

;'._

'CaRLOS HOEP,eKE S. I.. • Co•• ,fndúslrla'
, --.' .'

. Roo 'Coiu:' Mâ�a;'-3t)
<

':'
••

, fbORIAN6epus,

Você se lembra?

_ 'r ,

No dia 1.0 de outubro de 1952, I O dr, Gyorg;y Donath {,á esquer- acusação'lde conspirár parà derru_ do contrôle da Húngrla. Dois oU-

o povo ,Japonês elegeu um novo
I
da). antigo membro �o �arlamen- : ,:Rr o Govêcr:;;to domll;lado pelos

co�tr�s,
llderes foram �xecutadoS na

Parlamento na� primeiras eleições
I to Hunraro, é Vlst,O qU�ndo era

\munistas, com� líder ,do partido �esma época ll�lo pecado de se

gerais realizadas desde que a na� I julgado a 23 de outubro' de 1947. dos pequenos Proprietários. êle, fo! oporem ao comunismo enquanto

Ção recOn::ulstou sua

independên-j
iJOUCO antes, �_set condenado à

luma
dlts vitimas na campanJla outros consegUiram ,f!lglr, para 0-

cia 1 I t d T 'ata'do de mOl'te por enforcamento 80b a dos comunlstás para se apeá.erarem exll10 o
�-

pe a ass na ura o r • " ," ' .
-

•

pa;- de São.. érancisco. -Mais de

I
,.

,o"

1,200 candidatos disputaram \'\s,� , ',' 'i?f;Yi', ,.:/'
466 ,;agas da Câma:;.� Bal�a, ,Mul- "

tos dêles utlllzaram-se de sistemas,

de alto-falantes para atrair V?tos,
• Os éomunistas ttve'r.a.m' 110 ,candl
'(latos disputando as vaga!>. mas

nenhum foi eleito

A Reprêsa do Cavalo Faminto;
no estado de. l'40ntana. foi acaba_
da em 1953. u�a estrada espeta. �

-

c_ular de 10 meta'os de lm:gura
atravessa a estrutura em forma

de arco a ,uma altitude ,de 170

metros., Construida' cOm o objeti-
vo de servil' de contrôle às Inun

dações. Irrigação cias" terras' vlzl�

nhas e produção de energia elé�

trlca, a reprêsa Ó um� unidade de

grande Importâncl3. no' cplano do •

contl'ôle do Inundações' do Rio

COlumbla e seus afluentes, A Re-

prêsa do Cavalo Faminto. uma

das 'm:llmes do rnundQ, se locall-
-

za em lugar de deslumbran_te' be-

•. �: •

-1"" '" .. '\�.

j

/

PLANJ:'ÔE'$' nt FARMÁCIAS'
/Il ê :5, de" M a i o

�o _ Sei«a-fel�p. (feriada) FARMAcrA ViTÓRIA
2 ':- s��ao <-tá,lI«!e)

- F.ARMAQIA MM2,.D�EERRNN'AA3 _ IJoinlngo <,,' FARMAOIA \:.J

9' -"- Sâbado (balXie) FARMACIA STO., ANTONIO
10 - Domingo , FARMACIA 8.TO; ANTONIO
16 _ Sábado (tarde) F4RMAéIÃ CATARINENSE
17 -, Donl.1nga

'

FARl\{ÁCIA CATARINENSE
23 _ Sábado (tarde) i<'ARMAGIA NOTURNA
24 _ Domingo

.

FAaMACIA NOTURNA
28 _ Q. Feira (dia santo) FARMACIA VITóRIA
30 _ Sábado (tarde' FARMACIA, MODERNA
31 _.::: Domingo FARMÁCIA MODERNA

,

'

Praça .. Ui, :de Nâvembro
Rua João Pin�
Rua João. Pinto
Rua Felipe Sebmidt
Rua Felíp'S< Sénmidt
Rua Trajano

r

Rua Trajano
Rua Traj!tno
Rua Trajano
Pdl.ça 15 de, Novembro

,

Rua João-Pinto
Rua joão Pinto

, ci sérviço noturno será. .e fetuado pelas Farmácias St�. Antônio, MOderna e Vi�ória,
situadas às más Felipe Schmidt, Trajano e PrMa 1:5 de Nove!Iíbro,",

O plantão diurno compreendido ','entre 12 e 12,30 horas 'será. efetuado "pela Far
mácia Vitória.

ESTREITO

FARMáCIA CATARINENSE
FARMM�IA Do CANTO
FARMÁCIA INDIANA
FARMÁCIA CAT4R,INENSE
FARMÁCIA DO CANTO _

FARMACIA INDIANA
\ FARMáCIA CATARINENSE

Rua .Pedro Demoro
Rua: 24 "de Maio
Rua :Pedro Démoro
Rua Pedro -Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedrá Demoro
Rua. Pedro Demoro

1° _ Séxta- feira (feriado)
3 -:' Domíngo
10 ..:_ Dõmíngn
17 � Domingo
24 '_ Domingo

/'

28 _ Quinta-feirSl
31 _ pomingo
Q serviço noturno será efetuado pelas farmácias do do Canto Indiana e Cata..

rínense.
A presente tabela não poderá ser- alterada sem prévia autorização dêste Depar-

tamento. ,

->-:' .-\?'

D. S_. F., em abril de 195'.)
Luiz ..Osvaldo D; Acampora;

"

_. \ ,Inspetor de Farmácia.
JS'SSSSjSSSSS%�!êSXS��t�:;�-SOilU"SS:i7.$"%'S%Ss,,%S CS1SSSSSSSsss:::

.

'- .

-

Associa�ão Rural �e' F�otisl
FRUTICULTURA: senta Indícios de frutiflcar multo ótima IIdaptaçã'o ao euma- da nos.,

Há dias remos a Capoeira" vísí., 'em breve. .lia Ilha.
tar -as plantações e enxertlas do

-r-

'O Sr. Mal?-0el J. \.\lves reside em

Sr. MAN0EL JOAQUIM ALVES.! 'Notamos també� uma seção es- Câpoeirl)8 à rua' Velh'a. -podendo os
.

�. . I ,r
Simple�mel'cté formidável. Já não pectalízada em ANONAS. cujo ue_' interessados fazer suas encomen-

dependemos das mudas e enxertos" senvolvimerito em, apel{as um ano daa das mais variadas mudas de
,

"

I '

de São paulGl. Rio Grande ou Co- é dígno i de registro. e cuja quan.. trutaa. e também de roseiras de

rupá.
I
ttdade de mudas será apr�veltável qualidade. no Pôsto de Revenda

O sr, Manoel Joaquim dêsd� I
para um plantio e exploração In-

I
da Associação Rural. junto ao

. �
...

"

o ano passado' mantém um acôrdo tensiva de tão saborosa "fruta e de' Mercado Municipal (Casa Verde).
com a Associação Rural de F10-.

\ ,

L I R A T E N'I 1- ,( L U B-E
P R O G R A M A D E 'M A I O

rlanppolls. para serem vendidas no

pÔ3to de P.;;;erVa. as suas mudas

enxertadas e a Â&sociação dá as.,

3istêncla técnica. verificando sem

pre ao :ocal o estado sanitário dlil!
� _

-

_
� • .f .......

- �

citadas mudas.

·A��d�!:;.�o das A.�::.F 'I e por 111-

termé'dio da qual tJ.."U rornecído

U1;n gr;tnde núme:'e de Iaranjeíras,
Sn-0fla�.T-a�'Cate�, ;,PêEm"égãs -tr;ãu_
tras á"vores frutíferas. é um rru..

5
,

ti-:ultor expertmentado e gr.an�e

1
onhe;edor dos, segÍ'êdos ,das en

,xértlas. o �r, Maneei Joaquim Ai-'
ves mant sm em .sua chácara be-C
lísslmos exemplares de laronj as.

espeolalmente de Laranjas BAHIA,
-l,IMBIGO. NATAL,

'

SERRA 'DA
'GUA. LIMA. PERA. PIERA-LI-
MA. 1\.:EXERIQUEIRA .e muttas

outecs. Vimos várias mudas de

ábàcateiro-ar·ãq ;XJleriêncra. ex.c

, ,'trao;'d!nárla. que o Sr, Manoel

v�m realizando. apresentando al_

,guns pés do referido abacateiro,
(,ue com 1.20 m. de altura já ap:e-,

<,

! DiA 2 _ SABADO _ Elegante Soirée de apresentação
da: Orquestra Cassino, com Mário e Conchita Mascara
nhas e s.eu rabuloso corpo de ·'vedettes". Das 11 às 4 ho
ras da manhã. Reserva de=mesas na ,Joalhe:rià Muller, a,

,

����:�.��--�� ,,;- :_, '. ��'._�: 't· '. . -"-"';:- : �",. ,- ','" '

.� DIA 9 _ SABADO _ �irée' õrganizada pelo Díretó-
'rio Acadêmico XXII de' Janeiro, da Faculdade de Farma
da e Odontología, em colaboraçâo com o Departamento.:
Feminmo do Lira e dedicada 'aos calouros •

• Reserva de mesas li. 100,00.
"

DIA 30 _ BABADO _ Soirée Juvenil organizada es

pecialmente' para os BROTINHOS do Clube da Colina.'
'Das 21 à 1 hora da madrugada.

_

NOTA: É obrigatório a apresentação da CARTEIRA
SOCIAL.em tôdas as festas. Os convites são expedídos sõ
mente até 18 horas do dia da festa.

ALUGA-SE - ótiMA' '(ASA __
' com

garagem SITUADA NO
� JARDIM ATLÂNTICO

,Informacões na A Modelar
•

--------

!Tma CASA ,com TERRENO dê
\

20 x 24m. à Rua,Dr. Ferreira Li-
ma, �o' 65. Cr$ 600.,000,0,0 a vista AgradeCImentoe, Cr$ 300.�00,00 em prestaçÕ!!s de

Cr$ 10.000.00 mensais.
.

Sargento Agujar e família, por ê�te meio, penhorados,
capital

...
I
agradecem ,aos-médicos Drs, I&aac Lobato I Filho e PrJsco'

---------,---

Paráíso, o desvêlo com que trataram seu filho Nilson, mos
trandc.-se' facultativos competentes e abnegados. Esten·
dem seus ágradecimentos ,também, à Diréção' do Hosp1tàÍ
de Caridad�, às Irmãs e enfermeiras, por ocasião do�lnter
namento, n'aquela CaSa de Saftde, de seu filho Nilson (tu· ..

rante seis meses.
;

:.,,'>. "

Tratar 'na mesma JÍesta

FOR'RQ

• t

IRMÂOS BITENCC)llRT
', .. i� 8.0.0';"0 ' 'O�f lIl)'
ANllGO OEPO:>SI.TO OAMIANI

A Assoe.i�ão tre: Assislencia à Crian� ooeltuOlA
mantem Centros de RenbüUação e TrelR8(njhto,
qpe d�pf"..f\dem de sua -conJrlb�tçio.

" ,

Ell1'ie õ seu donativo para
Av. Liberdade, ,§34- 6�"
011 pt11�a qualque1' banco de
São PatllQ, em nome da

CAMPANHA �

#

PRO �RIANÇA
DEFEITUOSA

Qut!ro brincar. correr, passear livremente por ,tôda parte.
'� o desejo nat!lral de. tôda criança. No entanfo. milhares de�a'S

,

se acham tolhidas na sua infânéia. São crianç�s que
não podem andar. Crianças q�e têrp o,mel3mD direito a uma

vida' feliz. E que v. pode' auxiliar, oferecendo o que

para elas será o benefício, supremo - ajudá-las a a!ldar.

I promovfdd pela:
�

ASSOCIACÃO 'PE ASSIST�.IIlCI" A
CRIANÇã DEFEITUOSA

�I
com a co:�n)�4ção dos H,gufnt,,, enUda.del:

PAVILHAO FERNANDlNHO IõIMONSEN.
anexo à sânta ca;a de �o paUlo _

EscaLÁ NOSSA SE'NHORA Dt mURDIIII.
anêxa .. santa Casa de IftntOli .

CASA OA ESPERANÇA - 5011'0'

ASSOCIAÇAQ BRASILEIRA BEllfE!'ICt!NTE i)�
\ ItEABWTAÇAO -.aio IM .f.aeltel; ,

'A,05GC, SA'NATQR10 INFANTm CRUZ VERD�
S�O Paulo '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta Feira, i.o Maio 'de 1959

Oll. "A.....OB ZOIl••
tiAIICIA

Diplomado ..Ia "acaldada Na,
U. "Vila DA,va..

" ""
. 'y-.::-e"�Dar·.a Mediei'" .. UaI.u· Da.•�IlJQV...·.l.CQ ÇLun9" � QGAlt Da:. .tiA-tOJUO ·.UNU». "

...... .. ....... .."umo! '

.

.�tiA.O ,.s-later'ao por coae.,.. 'a '''pedaUlte am 8101""-, 4_:5_ ClaO•.GU T••U TOCOUI.••

Mat:arat"lla· &leela
• • D I C i) alaoral ._ 'ri....rinAri.l.

•

.' Orlo .\Saniço do' Prot. OrlA.t"
Cura radical da. 11lfacç6••

'

<Af. CODlalt6rlo; "oi'l Pt li to, /1,10 _
.

.

Bjidrirual L1!_1l.) • � leá d .p.relh ... Couulta; d.. fi �.' 17 ··"';u&s.lnUJ'Jlo .0 demço •• \,;Ir-.. 0 ..e,.,6.. � Doe.ça. ii. a.r... .1 a... n " o o •.

_ it. do Boa.lt&1 l.A)·.LT.t;.
,

r.. _ \:Ualea 'a ".Ia... .tto-arl..Arlo am .mhol OI .nol di�ri.meut., aeuo.....�t:'...._
• lUo d. "••elro . C'arao 'a' ••pactalilaJa,o •.a

Soanc•• do aparelho
.

D1rnti... R..id'Dcla, Bocal-.",. In

• a do Il.Uma Dano.o. 'oaa, � 1.'1U .•Mico do HOlpital da' Carldao_ B'!lplUI 40. 81r...idor•.�'. •..
BorArlo: 1014 �. III •• ", 'r L _I .. a.... terDld.de Dr. Carlo. ta'.. "

00 16ri R T -DIl. CLA&NO, QI
'Oon'- (S nl • ,.., t • � •• lIor•• - a.u t o: na Ira·

I
-

" da d c)o
o o . � .. 11 • -

Ihat•• , li - 1.- Aad., - 'oa.· GALLSTTI
DO.NQAS n. SUROaAS u r. • . \ . II" - A.DVOGADOPARTOS Op:oaaA"'O.S ,.....OO•••IU.' - P�!II ••oU..' _- • v

, .

'Ii"
..

' , -,--�- '.... - a�Q.a}:I.: Rua La-c.t<h .... Vitor ••1,,1•••�
. PAaTO SD DOR ,pelo lII�do 8�',1l.1 II� ..Ça_l'�d.. CouttPho'lI ('cNc.r.· do •• i>a· '00: •.•••.

p.lc:o-profili� �: A
.

tarde 4.. lV1' .IlCl,flt .•&1 ...:..;.' ..
"'

COD,.; a , J.io ·PI..to a. 10, 41aot•.Jlo coa��U+!!o l,Ru, Moi· Dlla._ ,_�o��_ :. .. _ , !loriU6!OUI _

d.1 16.00 �. 18,00 bor.1 .

Oh �(çh4,!1o 17.•�qut.." d,' r r&.·

AteDd. com houl m.rc.d.. - d.nt.. ':....: T,l.f. 11"··· ,
-
_-.

-

� {x. '
. .

�

TelafoD' soai - a.. ldIDCi.; �'''(�''1d• .,- �.�. �,r!�14!.tl�\ ·a.. G.Du.1 Bitt.neo�!.t;_4 1111 CoatiD])o �u _' T.1. !JIO

r

'<,A

f -...:

CUIDADO·r..
.

{' \.
.

'Ao comprar �óvei5' estolCidoí; v�rJ�léI'"
.. o mele]e , feito com- as legitimai

".:MQ.I.AS No,-SAG
.

• muito molar, 'conf6rto
!I e�cepcfonol du;abllldad.
• nunca· Cltdem - nunca lolto.
• 'móveis mais leve.

_, .' dispensam '0' us.o de cordinhas. perclntOI d� ,.,..
• conservam o estofamento oblolut_nte
,"deformav.1 .. • . .

I
,

' '.
,

"

í

_

" ,

" �LAS� DO BRASIL s.Á. .: I;,fdbr. e Escr.: Ruo Stlo Jorge, 37< �
T.I, ,-051,.- C., Poo'ol 875 - end, TeL, ..........

�
5<1. �••

'.I·"
.

,

- IEVINDEOOIÉS, MEVER & CIA. -

lua felipe Schmidt,' 33•• RoIQ Conselheiro Malta, :l - Tel. 2576 - C•. Poetai .. - FLOllANOpout

"',
..

"

A G O R,A
r.

.p R O N T A
.. , (

.,"

\

:. ,<..,
.

'f 'lJ��1
, I

�""':tJ.
, ..,'�......

Olivelli Lexikon
4

"

:". Trata-se duma máquina para·escrl·
torlo veloz pois o sistema de trans
missio das Impulsões é -em modo
particular elastico e simplificado:
trat;s·se duma máquina resistênte,
pois as estructuras Integrais são aO
mesmo _tempo ligeiras e solidas,
como as duma arquitect.ura moder
na: trata-se duma máquina qúe tem
uma escrltura clará a bem allnh.·
da, pois cada IIitra de per si bate'
o r610 sobre com mais energia de

qualquer,outro tipo de máqul"a, seno
do que um tubo de'aço temperado
está estrlbaÍlo sobre rolamentos
fazendo escorregar o carrinho. O
regulador de tocamento. 'O"'encolu.
nador ou ta.bulador decimal, os

e",arginadores aulomaticos, a caro

rocérla facilmente desmontavel, e o

seu profil elegante fazem com que
a I:.exlkon seja ull1a máquina cbeia
de eflcleotes prestações, de seguro
rendimento e digna de vossa co n.

fiança, ."

•• 0 •
•••••-_:___.,

/

-

�..
�,
, ......

----. ...
,

olivetti

(
.

....

,
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:-'"> ...
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� (ASA ·-f�tRNA.NDO· LIDA.
"""'" �",1. •

"

. Rua
-

Saldàn��>,MàÍ'iIlJ�o, 2

Caf�a Postal, :. '467
.

foné: 3 3 7 8 (' :J 3 4 3
....

TELE:
:'C A N A N" '_ ,

FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORES

,- '-,
c·

E X C·L U S I V Os" ",' ,

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

Rua CoueUaelre lIafta IH

TelefoDe a02J� � cu. P.... 111
&adereço Te .,_�ADO

Q II.TOB
,·Hu"'� Ar........�..

&,8 • N 1'.
()oDll01Pt ·.i.'Dande. .,U. Aq"ln.

I DA T O.R. S
., Osvaldo Melo - F.lado. ,chaQri. - 1

,) Andr' ,Nilo TadJtlt,co � .,.Pedro paulu Machado - ZIlJ'I-

1JS1Wo -

I

"

COLAPORADOHES
IIro' .. Barreiros J;\bo '_ .Qr. ,Os:\VAldo Rodrhrue. Cab_ra1

; :_- Dr. Alcides t\breu - Prof. Cal'wl da Costa Pereira
_ Prof. OinoD. t!'Eça r+= M.j..,., (JcletQQ8� Ju.....'

Prof. M�Doelit,�e pJ:n"',.. ....,. Dr. Milt�n Leite d'a .Co.. ,
_ Dr. RU�lll:ol!b .:_ Prof. A. Seixas Neto -.- Wal�

LaDee ,bJ)r. AC!fr. Pint�.. da L� --·.Ad Cabral Teiv� -

�)' : Sil�eira _: D4U"lllc:io '
.. Sruar..ea - IN. .EoDtU.url'

�1,--: NiGilUtU Âpq$.�glo ;-,. Pase:hóal APosJo�o - Uma...

C.r.... 11Io t Paaltl r,�.�4�.,4. 4r.,N .......
--'ii P U 8 L t C I D AD.,'. ..

iii Mart. Ce4P.. S1l.v8 -, Aldo FetM��e.
- �,....,."WIJJt.� LI_Illt�•. ,

P.Ã G'n�. Â ç '1:0
"

_UI.guio Or-toWa. :AmiJ,ton. ,Scl';uJiíiit.
IMPlti1NS.�

_-,-"........--__;----�:---:-f-�::-::::::-----
.. DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LQ40S

DRA;--.fIE.:II ",
8 E P R E SE N,.T A NTil"

" Repre.entaç6etl A. -S. Larà' ,LtAla.. ,,�' ,�;, �:.�'�
, _

RIO:- Rua S�Dldor D.a�., 4-0 ..":""'{ 6:.•
'

A,ada,
TeL 225924

",.
-

_

8. Paulo Rua Vit6r,i••7, _;. ��J, II -- .

-

Tel.",4':S949 "
,

.

Serviço Tel�áf3etJó.da UNl'tED PUES8 .(U:P) /

-AGEN'fES � \CORB:ESPO.llrD.NTB� ,..
.

". ToeIu. 08 8l\tlltelpio.l., de SANTA CAT-ARI�A
'

DR. HURI GO"�$· Da; -!:u:��.Ai·o·· 'l
N-,U N C 1 08

,

-

MEUDOUÇA"'lIi OH.cu�. i.."":'lJao r",��r.c.rI""
.......0'" COD'ra!,:�:.eo:rd. C4J.,. �..�l.\�� '�ior

n n -TtJiiikGtJLOS. " (,
NU CR$ 60000

MilDICO r,
- : Ij.:'.w.tQGW14 "MDJO�OJl� ASSINATURA A

.
AL -

"

.. L,', "

'

Pr!-Natal - Parto. .:.. -e&��%al I ::.;. A direçÃo não .se resp�üsa�ili'á' pelosOpera� - CliDJea Geral (,,�.do pel....e.ld.de N.eloll.1
.'.

. a:". .
.

..,'. .,

RefndêDC�.: d. ,efàJla. 'l'l.lol0al.te 'I TI.to- concertos emUldQs. &ílS ar.tliO��$U).ail6," .

Rua Gal. Blttencou.rt'Q.,.121. '

eI.r t"'t 1�1&a1 N.r,.I' "-

Telefone: .2651.
.

......... .'

CODSul.tórlo: CJtrao "".d. ..pecl.Uaaçi!l,. Ui. JRua Fehpe Schmidt ·D. 87. 8. H. T.•s-latlrao ••s,...I.- DR. AIaTON pa OLI\'t;.UUEsq. Álvaro de Carvalho. taJlte d. Ctmr,•• do Pro!. l'co
_ • DO.N.QAS VO PU,Uil40 _

Horárfo,: : .:
..

.'; , I' ;, 1OIlimarla';, <aio.)., , .. '1 '�: TUs"ÇULOS•.Das 16,00 às 18,00. .

Coai., "alip. 8clamlcll, SI -

CoDlnlUrlo _ .a. r.up.
SA.bado: ....

1"0'. '801. ' 8chmidt, 18 - T.': 1S01..
Das 11,00 às 12,00. ' Ate... •• .or. ..rca'" BorArio 41.. U la 1. 1I0r.1.

"�"",!'I a.I.: - Raa ....v•• JDa�or. ,li .•••idtocl.· '.eUP. Sc..�Ad"'OH.; 11111 .:'�7'
'

"' ..

INDI(ADOR· w PROfiSSIONAl

DRAe EVA B�. OJIfJD �
CUNICA DE SEllW�AS.�I.. 'RJAN�S-
Espeçialiata em mC)léstiall,....cj� �n;,ij" e... l;'�c�ó.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
Con sultôrlo i=- Rua CeI. P-edro Demoro, 1603

l'Estreito
. .

Ate-nde 8J:CI'"'1y,�!M.8ta;.J.l�lI1..bw:�ow:..sa�! .

Conlultório: Avenida Berenlo Lua, 811

E8Quina da' rua FeroaDdo M.cla.do .

-_ .

FR E1> ER�,G.} UE NO'Gltti;,

Ad-v ��-4d_o r

\

Escr ítôrto,
'Edlficío São Jorge
Rua T.rajano, í2-l.o andar

, Iclefone 2657
.

. .sala 18

. CLlNICA DE CRIANÇf.,S

consult�rto e RestdêJlcla
AV. Rereillo Luz 155A apto. ,

Consulta.

�e�nda à. 6.a-lelra
�as 1�. às 17 �orãs

!el. - 29S..FLORlANÓP8LIS

TA'� E
•

"....._":.__•••_.--::-�M.-"'" _-.M.......--_.M-_-.....��.�.r-�<�·�

�( O�:NJ O R J O E para_
.'

" ITAJAI

-p O N I_U A L I � A D E � •• ��:I���E e

.

RBtlid8,
Sul-Brasileiro

Grande sortimento de tapete'l SISAL e LÃ acaoa OE'

receber/à Casa Laudares • rua Deodoro, 15 � telef.oJle
'�820 _:_ Prêços especiaio.

.

DIARIAMENTE
as 6 hS ..para IÚ1Jiií'; .Ioinville e Curitiba;
às 13.hs. para Itajal e Joinville, nos dias

.

úteis·e feriados.
'

�

NOVA FROTA de ÔNIBUS R�PID6s da,
c1asse'EXPRESSOS DE'LUXO

AGENCIA: Rua Deodoro (esq. Rua Tenente
.

Silveira
'

..

. r
,

Despacham-se Encomepdas Telefone 2172
....,....._._.J'."..-.-.-_....- ••:.-_.�,._-.-.-...-.-.-....•._---.....-.-..•._.•- •..,._........,..

sala 2

Virl'tUo

ua. "."TON IJ'AYILA·
OlBOB;GIA G.aAL

",""c.. d. SAQor.. - �,.�...
lo,.. - .letrl_Mele Mé4I .
Con.ult6rlo.: RG. Victor .

ren.. U. 18 - Tel.faal. ale'1.'
Con.ultal:' I?. 11 àor:�1I •• '

dl.nte.
a.,ldlacia: J'oait. •. 'II

'

a",.: Bl!u,lI.nau a. 11.

GERA,t.EM

J.

LOJA

S M'A R I(
Y.IJ 111.

Tel. 3820

João- .Moritz' S. G.

�Ã_.I,·.'$C��.�-�R OUIIAJYTE rotHJ" .

'i"'''' ,'" 1I0S 'liMeJOS f
�\.

;R'��il--���----'----'-'�-� �
liA S()I}�nA:"A" l'nACO\; 15 DE NO'V'EMB'W,''- ESQUINA

''': I aUA F·ELlPE SCHMIDT
fiLIAL "A SABERANA" DISTRITO

.

-,
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GIÍ:i]iiiB"·�-iilii.·"···MBEYii�'iiJ-l
MARIO MASCARENHAS E .SUA1 LINDAS iAROTAS ES'REtA� ,A- �VEDfTE,t·ON(Hrfl::J)I�;.3" DE MAIO. NOS�,SALOES DO L U I
R&fEl·- 22 f16�AS �5·�ORM DE DANÇAS l SR.�' �.O SHtW· SERl', FllMMMf....�.�,SU.,��'�õES.. RE5ER� II

�

.

" DE MESAS�. NA POlJARIA BO: I U X H O�J [l ,'
.. �- ,'�'. '

.'
.

>e•••!.� ��� "••�•••••••�•••"".�",•••�•••••�" �!� � � � ..

V:oeê se"lembia?
�

" ..

\ -

'

;
,

.,

v. conta com el:las v(lntagens
na sua Monark,

• Garanti�'Gontra, qualquer
gefeita de fabricação!'

• facilidade em encontrar peças
-

originQis de reposição, com
contrôle de q,!alidaáe: Monarkt

td)DILO' 'MA HOMENS,.MULHEIIES E CRlANÇAS- .

REVENI)EDOItES

MAGAZiNE
HOEPCKE

, Rua Felipe 'Schmtdt .:_,

Florianópolis - S. C,

RRENO" 'NO: (INIR'O "DA. tIDA'ISE{lt�Esquina com- a Praça Getúlio Vargas
onde-se com casa perfeitamente adaptável a umg

tíma reforma para resídêncía, construção de pré-
io de apartamento ou casa comercial. Tratar nG
scritório de Advogac1a e Procuradoria. Das 8 'às 12
das 13,30 às 18 horas. RUH Trajano, 29 __20 andas
sala 1

.
,

RÁDJÔ �GUAtUJA·
D;E fLOJHAN.UI� L.

Rovere, 74. Tratar na rua Es
tefano Becker, 1,16 - Estreito,
ou na mesma ,�té sábado.

·Yocê sabia Que.�.

Onda'médira i
�- - ,

_,
.

(5: ItVl" t42tkS�
Onda curta::.'�

�"'_Y--.--__-,..._._,_',:,-.,.._21___..[FO::;::.QJ-LA _ (10 KWY·5,n·l,i�,·
r"' -

. _.-. . -
-

�

.,Atentur_as 'd
.. "'.,.,

.,

:�.;;�
•

7

"

....._

, Chuvas torrenctaís �zn ,segUld.R a des at�ngü41S fpr�zn auxíuadas por te à tuberculose", o dr. )Vaksman
um furacão Inundaram seis esta, programas de recuperação elabora- I ganhou ,o prêmio Nobel de Medi.

dos do leste 'dos Estadas' Unidos dos pela Govêrno e .por organízav] cina em 1952, um dos muitos prê
.

em agôsto de 1955. providências ções particulares, enquanto as ví , mias concedidos ao' ,autor da droga

ímcdíatas para salvação das pes- tlmas das Inundações receberam maravilhosa. O, dr. Wa!<sman ofer_.

SO!:lS Isoladas pela catástrofe,. In- '. doações de outras nações.

clt�slve a utntzaçgo de hellcópte- -- 000 -

ros, limitaram o núniêro de mortos

R 200. Na foto, vê-se uma familla,

Isolada em sua' casa em $cranton,

condução indepeooente •.. 1

MaRarti1 mdIIi

APEC�:7��:;�S A VISTA O: f toffemuíADBAl_.tiO. -;
CR$ 623, - MENSAIS

.

A SEcnETÁRiA do Colégio 'Estadual Dias Velho;

I' comunica ,aos" intere&s�dos que Os .exames a que s� refe
re o art. 91 (1° _e 2° ciclo) e os de Complementação, se

-

"1 ião I ealizados, a partir do dia 15 de maio. As inscrições

I
'lerá" feitas, nesta Secretaria, 1�IO/ p�ríodQ de. 4 a 12 do
corrente no horário das 9· às 12.boras e das 14 às 17

.. ,

I horas, exceto aos sábados. (Regime. l\,OVO, de acÔrdo com

a Le i; nO 3.293-1)7) .

..

"A'--L -·U-'-c""I:---'--;-a-,��.-",-cr-·-'I-�'-;r-""-I''''' ;.E!.ee.re�r.ip.��..J.n.stitHiG. iI,e,,,Educação e Colégio Esta- ,.

, .' utA"'� .. _' dual Dias Velho''? -e" "'�"'. "".' •

.

,

.

.

'

'. rxcr LUZ PORTELAUma casa mi rua Clemente,_' ',._.

O dr. Selman A. Waksman, mí-.

crobiliogi9ta -de 19-18 na Univel'..

'sidade de R'utgers, em Nova .Iersey,
anunciou a deseoberta da estrep,pensilvânia, pela, inundação das

águas do, río La�iéaw!Lnna, sendo

salva por cordas Içadas por um

gutndaste.. 0,5., -prejuiZos -totalíza.,

[·!:Im.2 p:lllhões d�. dólares. As cldEl-

tomicina em s�tll,m"l)ro<.de .1943, di:

pois de ex;tJlI\W\!!te$,Pll.squísas. por
sua deseobel'ta .ão '''primeiro anti

biótico eficiente usado no eomba-,

Seeretâria

MINlS.ltllt�A r�.AER.OMÁU·Tic4
GUtMl/r. ,ZONA AÉR'�Â'

Destacamento de Base Aére,a de
F1orianõ.poUs A V I S O
o Comandante do Departamento de Base Aérea de

Florianópolis, avisa aos candidatos ao próximo . exame

de udmisaão .e Escola de Especlalistaa de Aeronáutica, ,

que deverão comparecer dia 4 q� maio próximo, as 08,00
horas na sede do Clube Doze de Agosto a rua João Pinto
nO 6, para concentração.

CÀNDfD'ATOS INSCRITOS:
,

;\belal'do Souza, Fillio Lourival Octávio Ribeiro

Adernar Rogério Albino 'N.e''!'''ton peluso

Aurélio Schmidt Nlldo Gouvêa Lins

Aldo Augusto Voigt Otávio'QJiveir-a Filho

Carlos Ruben Manz Osnir peplau /'

Carlos Luetke paulo Robert Frysleben Silva

Ev�ncio Elyas Filho
,

'

Hélio Femandes Costa

H-ercules José dQ Vale

Irineu WGrin�bcéker
José Lamir dos Santos

JIIÃO Assunção Martins

José Carlo� �ezerrÍl.
João Corrêa da Rilcha
Jo� natista Soal'es

Quirino Mazzuco

'Rolando Wolf

R·aberto S�res Dias

Silvió SeU

R,!b�rto I)omingués
Tarcislo Gonçalves de Oliveira,
Vital José de'Souza

Vilson Egidio Azevedo

Aldo Tadeu Osório
Nelson FideUes, Dal Pizzol'J-lrge Frederico.Vetterw"�

CARLOl:j JORGE MIRANDOLA
.

MaJor Aviaçl\)'r -::: Comandante

Q� Ze�Mutreta
I

tou os direitos

Universidade de

reUlÍlraro-,se .em '.san �uan. de Pôr
to RI�ô pa,ra redigir 'um� constt.,
t�IÇão para seu país. O GovE)rna
dor Luiz M).llloj!·Mal'ln . pode _ser .

visto sentado na primeira fUa, ai
,ce�tro. A Convenção Oonspítucíoc
nal completou .a redaçgo do docu.,

� ,

mento em revereíro de 1952. Mol-

da descoberta à

Rutge,rs para a

construção de um novo Instituto
de jVlicrobiologia,· Inaugurado a 7, dada na Constltu�ÇãQ., 'dos. Estados
de junho de, 1954. 01'.. Waksman Unldos�.con,tézn. 'uma DeclaraçãO
deixou o seu cargo -de diretor do de Direitos Humanos da ONU e

Instítuto com, a idade' de '70' anos.
-=- 0.00 -.-

Em setembr.o de-195l, delegados
nOme!:ld�3' por uma eleição eSP.llclai

foi adotada pelos eleitores de Pôr
to Rico. no mesmo ano, quando
decídtram . .q)le o pãís se tornasse

um Estado Livre Ássoclado. aos
Estados. U:nldos. '

Aluga-se .todo O pavimente
superior do prédio, sito à rua

Felipe Schmidt, n. 19.
Tratar à rua Tiradentea,

n. 12,"'- 1.0 andar ou pelos.
�elefone�, 3246 e 3248;

"

elétrico e a querosene .'

YfNDAS 'EM SUAYES�j!RfSJ�Ç6fl
Com. é Ind. GERMANO STEIN S. A.

'Rua Conselheiro Mafrra., 47

'VENDE-SE uma bôa casa recêm-eonstnudé, com
15t)m� na rua Almirante Carneiro I}. ,8 ._::'Àgronômica
ao .ado da Vila dos Oficiais do 50' ;alst�1to .NávaI: Pteço
Cr$ '1.200.000,00 - .sen�o dr$. 500.000jOO financiados,
Tratar no local, com o sr.: Lázaro, Bartolomeu, ou no

50 Distríto Naval.

(ASA�. E ,TEItR'ErtO NQ\,{ENIRO �
,

••••• -o -r."r

vend9.Se a casa n.o 19, da rua. DeRdDl:o� �stll-. cidade.
Ti'atar 'pelO ,telefone 3798, com o ·sr. 1�'nel T. pe-_
rel�á, nas LoJas ELETRO�TÉCNIGA.··

'

....
� :

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

-A 'y":1 S·· O
��v; .'

.

DR. 'M. S. CAVALCANTI ausente em viagem de
estudo" .na Europa, até o mê�' de Julho.

FALECIMENTO
.

'

Faleceu dia 27, n'll cidade de

[,fl,jes., ii. exma. sra: Nllda povoas

Scopel, espôsa do sr. Wallllol' Seo-

I
pel, ,comerciante . na.quela

cidade.

A extinta, era fUha da sra. Ernes.
tina LemOS pO'7oas, viúva do llau
dc:o conterrâneo Agenor Mamede

Povoas. e Irmã dó' nosso. COlega de

:mp:'ens;L A'·yQ.lldo .po;voas, Seu

corpo foi tra�PÓF1;8<i? i>s,:a R c1da:

de dê 'CrlcluJÍlIi' onde se dêu o
, �.

--..
.

�epú1tamento.' cçnY- Ilrande acom_

, l.nham�to ... � .-:;' .' "::.' .

O ESTADO. ãSgÓCIa-.S�:ail. l'Ilanl�

.
�estações de.{pc&at{����Q�.fa_ ,.

mílla, pelo/:Í�loró�� '��urn��; •
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DI'I A' 'o O , R A BtA (H O:
'_

I,ôlo l�onfraterBização �os que n'ahàlbam �elo -Eugrandec;imeolo �nBrasi
Grandes tomemor.ções serão levadas a,efeUo, hoje, na �apital' e AO interior _ O Atôrelo Florestal plantárá �rvor es � Desfilarão os "Gra
n�deiros _da Uha" ,8 a Escola- de Samba "Protegidos da PrinceJà" '_ Leinbremo-nos, na dali que hoje transcorre, do imorlar Estadista
GETU''LIO VARGAS Nacional de Obras Contra tutos, Escolas Militares,

-

o organizados síndícatos,' 'associações de' dQS tra:b4Ihado:çe� brasileí- I tornem cada vez mais c6
.

as sêcas, levando �,efeito braçÇ). forte . d� carv�o �acio- �lasses, e povo em geral, numa ,passeata. ros; ,prin�ipalnu:nte eatart-
I �os . d� sua. import�nbatalha contra. a

�ec1
no, nal! mcentn:oll, a Indústría, 'cívica desfilarão em torno da Praça 15 p.�nse�. que.. , dIa. _.

e noite,' I!,esb
...

mavel .pe�ante o,s dA" data de hoje se reveste �orde$te, .rodovtas llgan o o ennm, re�l�zou, uma o!Jra ' .

/
'

'
,

"_ lJl�ureJam nas fébrlc�s e nas. t�nQS , 'do ,àrasd. 'dêsse.'da mais f alta importância Nordeste ao Norte e S 40 quemarcou epoca imortal no de Novembro, _havendo Carros alegóri mmas de carvao, 'fazendo I síl trabalhador . a quepara o sadio patriotismo. Na País, idealizador dos rnsn- Brasil.
-

cos e de mutação .dos GRANADEIROS um apêlo para quê os mais tulío Vargas deu o mélhverdade,-o Dia do Trabalho
DA ILHA. Nas imediações do Miramar puros ideais os unam e os

t do seu carinho.
.

dá ensêjo a que os trabalha-
P T ---------------------

dores se confraternizem' e
PROGRAMA DA CA I AL rar-se-ão ouvir - Vários companheiros e

unam cada vez mais os seus 2 J aUPiI!\,;"'--' '

,

,

autoridades exaltando os motivos que
esforços ipara 6 verdadeiro ÀS' 7 horas - Missa e recomendação aos trabalhadores enchem de glória ao trabalhador de to-
engrandecímentó .do Brasil, católicos a participarem dos atos re- do o mundo.
que se fragmenta quando giosos. As 21 "

_ :&voluções da Escoiã de Samba "PROTE-fragmentada está a união
"

•

de tão .grande classe, que é a As ,8' - Plantío de uma árvore rio Jardim (deno- GIDOS DA PRINCEZA".
dos trabalhadores. ,Trabl).- minada .árvore do trabalho) . _ nimo da potência .eecnêmíea
lhando anônimo' 'Como ope� �s 9 "

- Posse d� di�el;ori'a da UNf,AO BENEFI·: SAUDAIÇÁQ �

AO 'TRABA.., e, social do Brasil.
rárío de fábrica, em 'modesta", CENTE RECREA,TIVA OPERARIA e ses-

' ,LHADOR �ste jornal, na dat!' ,queoficina, no sub-solo da ter- hoje se celebra, envia- JU-
ra.. Hela extraindo o carvão são comemotativa ao, DIA DO TRABA- Quando w cijtade desper- bíloso a sua ma�s 8inc!�a re tantos outros produtos, o

J
LHO com exaltações a essa data feitas ta, já encontra O trabalha' mensagelll de fe na unrao t Florianópolis, Sexta Feira, 1.0 Ma'40 de 1959

trabalhador ergue .com ar" pelos companheiros, João Passos Xavier dor .como sentinela indQl'- --------:-------=-----'------:-----:------
rôjQ e idealismo uma obra r:

e José schserer., Haverá COCKTAIL-aos mida, desde as grandes fá- H'ereA u""'- 'e 'O's Ope
' -' ,

�!.1a�:���sl�:l tefa �:�j�� 'presentes. I ���;apà:��:;�sIgí':�d:e�; ",' '�'. ','rarIOS_cão ,ecanômica e social do I As 16 " '- Plantio de árvores 'em vários pontos da despercebido pelas ruas. lu- '.nosso Pais no seio das gran- I I Capital pélQ A�rdo Florestal' a ,titulo de tando com problemaS 08 'Acy Cabral
�
Teive em frente da Catedral Metropól1_ 'i' bêrço Ihe . não risse \

género,(les nações. embelezamento de nossa Ilha, com a co= mais dive-tsos, niutplem se Há 21 anos. no dIa 1.0 de Maio tana, dizendo 1n1clalmente: I J)1nguém se creia' malfadadoEJn todo O Estado de �an- àpercebe. de'. qu"e' alí, êm, do -ano de 1938" apó� a celebração � "Aquí me tendes, 'já agora para,l/.le mlngÚarem, de nascença, havt C t i t d laboração dos trabalhadores. A
-a a ar na, como em oa" ' meio à multidão atarefadu da Santa Missa, Nereu Ramo�, en, me congratular convgseo, não ape_' ores e qualidades.

a nação e _em todo o mundo, As 17,30 - Concentração em frente aos Granadei_; sorridente caminha o tão Governador do Esta�o, dirigiu- nas pela comemor.ação do 'Dia do I E�, tudo isso não há, surprsignificativas comemorações ros dà Ilha (antigo Campo do Manejo). frabalha.dor,�construtor anô. r
se aos operárl?s 'de Florlanppolls, Trabalho� senão prlnc1palmente íWl; 'que se não possam '

espe,assinalarão a grande data,
" porque o consagrastes desta ma- da tenaeldade e. sântldade no. tr.que polariza -

a atenção, se-

E· I'd
-

I'
'A '

, ,nelra. em o assinalando de mcom; I
balho". -', '

�:A�Jl�i� �oefr����:dOl�o::� .XC UI O pe O gove,r,no· O renresel- P-:;·'::�=':'�::.ãO d,.a n�clo-Ir 1.�il�Qa���!:�:�.�:!�:.al��rr:ôDconstrução da prosperidade . '.

-, p. ' , nalídade h,a falado as vossas almas entre cousas ri seguinte:_'ntaadc�o,nCao'lm'NoOnla·ntce!ip�rt'ar,os::;, I" ale de 81 meDa' o'a' Com''-Issa'-O' do'
ma1s altod e'ma11sdforlteique a�tPlro"'l "O gOVêrno'qúe, .em 1930,�

a'
'

UI'
.

messas esss;s �o o� as exo cas, I paro� a questã,o sopil\l posta�:fr���opr�g���� �::iV�' "

_

'

,

' ��re�r:::s c�:::���:n�::es e��;;a: I �:;!ro�'S�P1:u����a�!0 p��:latrabalhador é a viga mestra
vem sendo apressadamente dilui

.

do progresso brasileiro. Ao 'Planl I d.e Obras" e'- E'QUllÍpam I al'D'S� 'das por.de"cepçõe& e, deSe�g�no���:�:. �e,=:�ac;:o���Çã�\:.·�ensejo deste grande, yolte-
"

.
.

sem conta.. " limais .adl,antadas, ,que as de muimos nosso pensamento para
o saudoso e imortal Estadis.

'

" ',' O grande goverRante catartnense, p:1ises da ,velha Europa. pou
t G t r v b

. �
"

. ,
.

.' d SE' . to Stodieck cita, então, o mestre Rui para INla palavra do se;u' grande ch�a eu 10 argas, que a nu ERNESTO STODIECK, JU- \ .

Senhor PresIde?te.. �, 3 � A. ,�9 de .Janeiro _d� I
os rs. rnes. ,',

_
completar o seu pensamento: 'a'lUnclar_�os para bré.ve a lei����s� i:'o����:!or:a��:� NIOR TEVE SlIA ELEIÇAO ,A FederaÇãn das Industrias. 1959, na CIdade de Blume I

Junior e Bernardo stark;e "Oração e trabalho a-o os' re E'lário mínimo que ou,tra n-o
- ANULADA. BERNARDO por seu representante nesta' nau, se realizou' a eleição, cebeu 24 (vinte' e qua.· o), cursos ma1s pOderosos-:a crlaç-� 'c�e 'aquela "Iel'·de justiça n:tuperspectivas, Varlfas, em to- STARK, COMPANHEIRO DE Comissão Executiva vem eX-I' tendo comparecido além das I votos e.,a segunda chapa, moral dó h,omem

a

�Is, alta e mais antiga" dedos os instantes, esteve sem-, CHAPA DO SENHOR ER - pôr o seguinte:
_

entidades mencionadas no, co�postl?' dos Srs. AlfredOt
'

O lI\..d1víaUo qU� trábalh� acer f .lava Leão XIII'"
q

pre presente ao lado da clas· NESTO STODIECK, TAM,,· 1 _ As eleiço�s proces- § 30 do artigo 10, mais o Joao �rIeck e Hélio, !lOua '

.. 1 ' • .
-

I
'

.'

..

se ttabalhista, a quem deu .BÉM REJEITADO 'sadas .para a escôlha dos re- Sindicato dos Condutores de Menezes, recebeu vmte e ca-se cOntlnuadament, da aut(lr
_ Dlsc_ursando co� aquela cor

a melhor e a mais pura de R t.....
·,

h
'

t • t t' 'd R i- A 1-(
-

-

d V' I - d" seis (26) votos (vide ata d!l. de todas as coisas, tomando� na çao· tao caract.enstlca, 9- saudoepe llUOS OJe por el: presen an es as eg oes n'l,onomos e elCU os t; _' �ua obra uma part
-

d d
I Nel'l'u Ramos assl fi IIsua compreensão. Evoque· saido com incorreçõe�, a de- nesta Comissão se realizlV Rio do Sul (vide ata da. eleiçao anexa), , e; � que e-: e m n� sou

mos,_ cOm a saudade 'ap<!r- claração feita pelo 'Sr. Cel- ,ram 'sob a tutela do decreto eleiçã{) anexa).' '. I 6 - Em favor' da ch�P!l peondec, �adambem a, dlee.,
I t' Irse�A dls�purs�d' etm PGratç�IIPubVI1Ca:.tando "em) nos�, coraçao: so Ramos, Presidente da nO 72, de 9 de janeiro de 4 _ ,Éste último Sindicato Alfredo Jo'ão Krieck El Helio ,r or �omeça, e � cr a ura o 1 es en ,e e u o arg

,-obras como Volta Redond�, FIESC, na 'reunião de 29+ 19:;9, pUblicado no DlO,E, de toi admitido a votar e ,para Douat de Menezes (os votos'l r.caba a crlaçao_ de si proprla. ,portanto, <Ul nos�as �omp.nagensCia._Vale do Rio Doce, Fa-- 59 da CEPOE respeito à ex- 15 de janeiro de 1959; resguardar a Usura da elei" 'dos 3 (três) delegados do J Quem quer, pois,. que trabalhe, ,Jespelto, de admlraçao e, de rec

·brica Nacional de Motores, clusão do Sr.' Ernesto / Soo- 2 '''':''_' O § 30 do decr.eto ção se processasse a' deSco- Sindicato dos, Condutores está em oração ao .Senhor. Oração nheclmento"
'

Rodovia RiÇ)-Bahia, a sua. dieck Junior da Comissão moocionado relaciona as ção de precessassé a desco.- Autônomos de Veículos dn :)eIO� atos., ela emparelha com a I E que elas sejam aa lItesmo te
.

-gigantesca obra social, a IExecutiva do 'PÓE; entidades com direito a vo- berto. ' Rio _doo Sul,
-

ainda ein dis- -açãO �elo culto.
,

' IPo, afirmação-de fé e,l1e confia

profW?-da; reforma do glorio, É o ·seguinte o texto do to para a eleição do repre-
.

5 -"Em face de tal proce- cussao .. ,," ,,(vide ata da ele1- N1nguem desan1me, pois, de que ,ça na .gran�deza do Brasll",
SO ExercI.to NaCional., tornollldocumento: ....

' sent.ante da.Bacia do Itajaí. dimento, achapa compostn.I,ÇãO anexa).,
_

'-

·':";I.iiI81Iiniii=izRliiill.ili.imi1i1ll.]_.li�liil!li!__ii iii__â_o �rasil, ,respeit�df - no,' .e:l(-, :
'

',.. "''<:'' , , _,.'

. ,

,
7......,. Face a isto, nao se '!II

i�:fu�:�ro����!�r:liE's'L·..a'a'-'al'e"s '�e� S'la·, '. Ca"',I·a"·'�·r'·'I-,D'a'�'11�!��E::Od�r������t��� L'O T E R I A' DO �É S'T A'D'O
Trabalhista, uma_ das per-' . ,._ .IUU . U como'é de direito, a chapa
feitas do mundo, �aç1on.ali- (c.ontlnuação da l.a. 'pág) _ i D.-,eficiêncla salientada por todos

l
'As nassas blbl10tecas faltam, Ernesto Stodieck Jr. - Bel'-

'SA�-B'AD-Ozou o nos� sub-solo,., deu Claro que, as cifras' até aqui dos alunos, está na 'pobreza das b_1 também, salãs para encontros ca_ nardo Stark, com vinte e

a�mcl nova a �a�pa�a...N,:,-- !lnUmerad� ,repOl'tam_se apenas à bllotecjl.S d1sponíyels às suas co�- suais ou );rev,lament� combinados quatro (24) votos se reali- '

DIA, 2 DE MAIOClOna! ..
de ·�vIaçao, m�titUlUlnl'orada_.e al1mentação. ,

J sultas, salvo, t'alvêz, a da Facul-lentr� mestres_ e discípUlos. Este, za vencedora por (p voto,
o ,salarlO. �rllnimo e o abono No mínimo, mais Cr$ 1.000.00 dade de Fllasofla e ágora, também, ,interCâmbio seria altamente cons_ II - Por que os votos dos
de famlba, Departamento a 1.,§oo,00 consome a1nda o aca_ � -da Faculdade de �,I�e1to. ; trutlVo.. comÇl melhor :centuarel Sindicatos dos' Conautores

dêmlco ·em despêsas outras � la- Quer essas blblotecas, quer a-, depoIS.' . Autônomos de Veículos não

"0 ESTA'DO" vação de; roupa. t1nturelro, dlver- Públ1ca, entretant�, não empres_l, iAS práticas eSPol'tlVàS
.

existem podem ser -computados?
sões, etc. - haven,do sempre' ne_ tam, em regrll:' llwqs aos estudan_ em tõdas as Faculdades, que en-

8 - A -eleição ae Blume-
� No dia de ho1e, DIA DO I

cessldade de contrlÍmlções ,pater� ".es; vermltlndy--lhes sQ a consul.- I t,re sl- disputam torne10s anuais. nau se' realizou sob á égide
t O I do Decreto nO 72, de 9 d,e ja-TRABALHO, feriado nacio· I

nas espec1ai!!. para aqufs1ção de, a:, s seus horár10s, de franquia, Acredito que uma das tarefas da
neiro de 1959,' publicado no '1'�!!�!I!!!!�!!!!���I�I.���I�Iml�.�����,,�:���������nal, não haverá _expedient.e rpupas e livros.

,

' coincidem, entretan.to, COIll o· das ,Unlvers1dade venha, a ser mais .:

em nossCUj Redação e o/ic,·1 Com a entr�da e,m ação, proxi- aulas ou com o do trabalho, 40n:: I
tarde a de construir um a'mplo D.O,E. de 15-1-59, viãto quo

nas, motivo porque não cir- mamente, do Re!ltaurante Unlver- de o se dlmim\lr mUito a sua pra- e.stádlum, que possa atender io_
se processou a. 19 �e ja��cularetnos 'amanhã, sábado, Isltãrlo, acredito menos sombria se tlcabllldade, IdOS os reclamos dos moços nêsse
1'0. A assembléia a11 reun a

, não pOdia considerar comovoltando a fazê-lo somente) tornará a SituaÇão ,állmentar. Os Há gr,ande falta de cOllrdenação tão 1mportante sector da vida es_ votante o Sindicato 'dos Con-no próximo domtngo, dia .1, ,auxillos federa1s que então have_ nas compr,as de obras; com

de&-Iwdantll:' dutores Autônomos de Vei--

'rã, permit1rão refeições fartas por pêsas totalmente evitáveIS. En- ','
I· d"R' 'd S I As im 'J

A T E N ç A- O
'

preço -bem baixo.
.

tendo que, quanto antes, deveria RelatlVa41Eonte pequenas, as ati- cf� OS de .t.lOd' o un° s .

,

'.
'

,

_. '
.... "

_ . ez a ml 10 o ape as o' V,J-, O GOVerno do Estado tem con- llaver uma planlflcaçaa nesse sen_
I
'lildades cultutais. E' que ,os recur_ t 'm d d e

A' R' .•
'

d E t i
trlbuldo frequentemente para' os do, engl0banlio_s� as coleções sos disponíveis .para tal orç-amen_ S

O�,
t se��r�e °Sin��a��r

-

'deglaO OS. sco eiros I
trabalhos do Restaurante unlver- xlstentes nUIPa só· e única b1.. ,'to apenas aiguDms dezenas de ml-' enAtane esuntes ue se im ':'e' e"conVl a os srs. pal$ as cr an-" ., ,

.
.

,.
'

"

, p rg a q po, •
.

bli
-'

aI sltarlo -e já agora organizações fl- blloteea unlvers1tarla, aberta em lhar de cruzeiros;- que devem ser As ret'fi àções do Décr",ças, e o. pu_ . COi em tgegr �' lant'ró�lcas começam a ag1r em' período máximo aós aluonos, Estes-
I
divididos entre a 'União Catarl_ t nO 7'21 PCUblicada-' em 2'�1-para as .sessoes c nema o rll<" .', '

., ,

• I' -
-

o, IS -

fiêas gratuitas que se real1- prol do ter��no do edlfl�lo, EVI-
•
ate ,poder1�m ser os seus zeladores

• n�mse de E�tudan.tes e os- 4 Dire- 1-59 e 29-1-59 valipam a pa!'-
zarão no dia 10 de maio res_ldente que nos, os professores, não e funcionarlos. "tõl'10S ACadem1cos, O aument9 de&- ticipação do Sindicato men-'
pectivamente às 10 e às 11' po�eremos ,ficar afastados d� uma

, T�bém um, departalIlenro de
.

�as �erbas" pelos p,oderes públicos, donado nas eleições men-
hs., no Cinema Central des. tal cruzada. empreStlmo de liVFoa seri� suma_, 1mpoe-s� In,dlsfarçavelmente. .

cionadas?
ta Cidade, quando será exi- servlç,os de ,asslstê�cla médico- mente �teressante, ao modo do I ReUnloes sociais, �manas de A resp-osta é .negatiy.�,bido O filme colo)."ido "Jam- odont.ologlca, aos academlcos. exl&- que.Já existe, por exemp�o ,na est�doS,' debates, ooouem com fre_ As retifica�oes alcança.
bori", focalizando uma gran-

tem há d1versos anos, Alguns mé- Faculdade de Dire1to de Sao pau- ç,lellêia, promovlqos pelo� �Iversos ram já realizada a eleiçãó.
de conceJltra�ão' escoteira, I dlcos e outros tantos dentistas, 10, ao qual, -,segundo me declarou Diretór10s com' o apôio 9as Fa- Esta era ato perfeito e aca
em colaboração com o Ser- : atendem gratu1tamentE! os un1_ o Diretor daque�e estabe!eclmen- ruldades.

,
bado. Nenhum dispqsitivo

viço de' InforIhaçõ�s dos Es- ,Vtlrs1tári�s, e, quanto se1, também
I
to, ja�allsl se deixou de, 'ldedvolv1eOr I Existe partlclpaJão dos estu_ posterior pOQeria sôbr,e ela

tados Unidos e com a. firma gozam êles ab�tlmentos ,especiais .ualquer vro nos se� ma s
-

e
,.dantes na vida da c1dade. Dlversjl.S exereer influência para !he

prôprletária do cinema. em nossos nosocomlos. anos de func10namento.
,_,_ 1 e rumorosas campanhas de granpe a-tingi� a essência.

:iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiii.iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii�Sl;.ii._�••••iiii! i'epercussão social partiram dos O Sm_!i!cato _ do� Conduto'
�

'órgãos de classe. Há, tam,bém, res. AutonQmo:;; nao, !oi ad-

_! çresc!!nte e elogiável preocupaçãG-. �itldo· a ,vot.a! sen�o me·

com os grandes problemas nac10- dlante O COndICionamento de
I nals que a votaçãa fôss,e a deàc(),

Aiguns jorhals acadêm1cos que berto para fixar a quem os.

::::::mc�t:��lc:::�::ilz��r;:s e� �l�:�d��u ����'urs��prest� '(aixa "Econô'mica de Sanla (�tarina-,
. Não reconhecia a assem-.Imprensâ citadina, programas ra:._

bléia ,o direito de voto aque- 13 anos de bons servicos -à Santa Cat"'r'l'naI dlofônlcos, todo� defendendo· os, .,.

pontos de v1sta dos universitários les l'epresentant�s. Recebeu- 'Transcorreu ontem, Q '13:> ,-tec,finento de agua, luz e
, respe1to dos problemas dó mo_

lhes.a· vontade, apenas, por aniversárto de instalação, goto, etc. '

nento, exibem a pujan"a dO-e, jo- consideração. em nossa Capital da Caix3 ..

.

"

Os atos retificados de 21-'
.,

-'
,

Os valôres aqui rapidamens e férteis inteligências volta- 1-59 e 29-F'59 não transml-
Economicll. Federal 'de San- te expressos qizem bem

ias pl;lra -a concepção da grandeza tem legitimidade _aOS' votos
ta Catarina.

1\- benefícios que -a institla Pá,trla e do nem e§tar coletivo,
dos representant-es do Sindi- Dirige com...�ficiê!lCia seli5 ção' vem prestanoo à cole

Os dlrétól'los têm a pl'csen,ça' cato dos Condutores Autõ- servlcos o sr, Jáu Guedes da vidade catarinense.
le seus representantes asseguráda

nomos dê Rio do Sul. Fonseca, seu Presidente, se� �Ao ensejo de tão gr'unto ao Consell,lo Técnico Adml..- 9 � Por êste motivo, de- cundado ainda ,pelós srs. Ari efeméridê, congratularaIllnlstratlvo das Faculdades de' DI-, clara a Fe�eração das In- Mafra; Secretário GeIal" João Diretores e funcionár
elto e de Farmácia e Odontole- dústrias que só' reconhece Gasparino da, Sllva, 'Conta- num itgape que transcor
(Ia.

-

legitimidade do mandato dor geI'al� .João Gonzaga, te- na màis perfeita cordialid
Há intensa e conveniente politl- conferido pela Assembléia soureirô geral e dr. Wilm�r, de. '

universitária, com os Impactos, de Blumenau ao Sr. ErnestD �rlando Dias, consultor-,jurl- O ESTADO, congratula
o� cllOques-e os golpes presumíveis Stodieck Jr. (m-embro efe- dlCO.. .

com os dirigentes·
'!le corações fortes e Impulsivos. tivo) e' Bernardo Stark (su-: Tornar,se-Ia enfadonho'dl- Cai:J!:a Econômica, allgurlos comlclos eleitôrals são os mais plente). "

'

z�r das atividades 'd_esenvol- dO-lhe& n()VOs êxitQs ria

,d1sputados reVelaRd() uma mocl..- Florianópolis, '29 de. ab:.:H VIdas em n�sso--.,�st�do pela nemél'ita ação no Estado.
,(Jade eSf�;iante oe entus1asmo� e de 1959 Caixa Economica -neste.� 13
de aguerrido· ânimo de luta que

.

CELSO RAMOS anos de sua existência.
{llulto a enQbrecem. .', NOTA:/Na publicação de Podemos de�tacar as inú-
perm1te, ademais, essa vltallda_ ontem, nO--item 8 da decla- meras residencias construi
que nós outros, os mais velhos. ração 'foi mencionada a da- das nesta Capital e' no in-,

conflamo� q�e os atuais acadê- ta de 21-1-59 como sendo a terior, por financiamentos
, Icos catàrlÍlensell saberão sêmpre data da- ipublicação do de- que uJtrapassall). a casa de

Idea.ts âe creto nO 72, quando deveria vários milhões de, cruzeiros,
ser, 15-1"::5Q,

.

que é a data o� e�préstimos sob coÍlsi

•

·oc-êémais Importante.�,
-,

Ao iniciàrmos li) 33° ano de atividades em beneficio da Aviação Comerciai

Brasileira, a responsabllidad,e de um prestígio, ,conquistado e, consolidado duran
te êste tempo, nos dá. o dir�ito d� dizer: serenamente, com tõda lealdade.

,

. Além da baixa de ta1#as, não podemos oferecer :va*agep,s espetacularf-s
para atrair maior número {le passageiros.

,

'

A dignidade e tl'adiçãp do nome - CONSÓRCIO TAC-CRUZEIRO DO SUL
_ impõem continuar a dar o mesmo confôrto, a mesma assistência. e a tranqui·
lidade de saber que podemos oferecer sempre o m�lhor. E para que estas condi-

ções' estejam presentes quando você viaja, é indispensável:,
. ,

• Sérviço de manutenção constante das aerGnaves
• Um cuidado ininterrupto
• $eleção apuraaa no pessoal de vôo·

,

• Equipes zelosamente preparadas para o máxill'w

\ de eficiência.
Enfim, Homens·e Máq).linas ajustadas; compleme�tando-se pata a per-

feição total de um võo.
_ '

E para nâjl sacrificar tudo isto, que p_ara v:ocê signiflca tranquilidap.e �m
;úa viagem" temõs a coragem de .dil!!er:', ,"�

QuandÓ vocl! adquirir sua passage�f1Jenhuma vantagem espetacular po·
" demos oferecer. Mas, ,você ganha a cert�át:.de que continua inalterável aquilO
que, através dos' anos, -temo,s afirmado '

"CONSÓRCIO TÁC-CRUZEIRO '))0

50,0 ,

/

,MIL CRUZEIROS

Operação florestal
Hoje ,O Samba plantará

'�1
_

-
.

.

Reverenciandó 'a d a t,a I Serrate na Cai:xa Ó'águ
magna do trabalhador, o quando serão' distribuidas
Dr, Cesar. Seára, __ Executor mudas aos moradorés d
do ,Acôrdo Florestal em San- t quele môrro e da Embai
ta Cátarina, efetuà�á !l ar,- I da Copa Lord, a qual
borizamento do ,Morro .da j oportunidade, e:xecutará
Caixa D'água com ,:es�ênclas'·1 Canção da Campanha N
ornamentais,

-
.

I
cionaI de Educ-ação Flore

A Escola de Samba 'Em- tal.
baixada Copa Lord

.

�m en- I D� parabens o Execu
tendiinentos mantidos pelo- 'Florestal em nosso Esta
seu Presidente Charles coi:p 'I engenheiro agônomo Ce
o Executor Florestal, pron- Seál'a, pór tão meritório m

tificou:_s,e a' realiza.(' esta, vimento, legando assim
.

operaçao ,florestal, por mem- tempo' uma paisâ\em· muI
bros de sua Escola.

"

côr 110S môrros que circ
Portanto teremos em San- dam a Capital de Santa C

ta Catarina uní fato, até en- tarina.
tão inédite no paIs: E..'\{ Estará incluido o apõi
RíTMO -uM PLANTIO DE dos }rabalhadores de, FI
ARVO�ES, que ,tel'á lug�r rianópolis- á causa flore
às 15 horas, ,de ,hoje, haven- tal,' em homenagem a da
do uma �o:n:centração em universal de hoje, DIA
frente à Igreja de Monta TRABALHO.

TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOUR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


