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.' lIA' DIAS J'üi en tregue nas ofi(\hJ!l�� -� e não na

rezlaçân - alglLl!lS íulnas datilogrui':.da·;, em papel co

mum, encimadas pelo titulo: Nota oficial da Secretaria de

�iação. Não 110S era possivel publicá-la: l° - por que não

t�nhamos garantia de autenticidade; 20 - 1)01' que maté

r�a 'paga de ser ajustada na Gerência; 3,0 _ por que con-

stderamos efetivamente apócrifa a. nota. Ela, no entanto,
era verdadeira e foi 1mblicada na Gi:lzeta, de l:l do corrente

NA VERDADE estal'l'ece ler-se, nessa nota, do Gabi-
nete do Seeretárto fIe Viação, que

"a parüír ele 2 de janeiro de 1952 o pes
soal efetivo do DER passou a receber
VENCIMlmTOS ILEGAIS, de acêrdo com

os padrões fixados em "tabelas de ven

cimentos e salários"· aprnvadns pelo
Conselho Rodoviário e po�tas em vigor
peln Secretário da Viação Obras Publicas
e Agricultura".

Quem recebe ilegalmente dos cofres públicos, segundo
a lei, deve repôr as quantias recebidas. Será êsse o caso

dos funcionários do DR, desde 1952 até agora, isto é, du
rante quase todo o Govêruo Bornhausen e durante os

primeiros dias do atual? A responsabilidade do ex-Secre
tário João Collin não teria terminado com a sua salda de
Secretário? Daí por frente a responsabilidade não será do
tual Secretário, autor da confissão dc ilegalidade?

Belezas do Govêrno que passou e que agora estão
aparecendo!

-
,', GREGõRIOS existem, por aí soltos, que não respei

tam mais nada, Assim o remoque ontem estampado na Ga

zeta, relativo à concessão, ao eminente sr. Nerêu Ramos e

a outros, da Grã Cruz de São, Gregório, feita por S. San-

tidade o Papa, \

Os gragõrtos daqui se esqueceram, no entanto, de que,
ainda recentemente, igual distinção foi conferida ao sr.

Irineu Bornhausen e louvada e turibulada pela imprensa
udenísta. Ser.ia ato íngenuo da Santa Sé, que não vê o'

lado malicioso das coisas?

Ftoríauópolís, Quinia, feira, 15 de Março de 1956
___.._.....-------_._-----.
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I Ao sr. R. Se�astião Neves I
� co

E' sabido que os dis,cursos proferidos na ·Assembléia são sempre publicado!) �
�

m enorme �trazo. Dal o haver solicitado e obtido, por intermédio de tlustre
-.

:; deputado, COPl�_ da� anotações taquígráfícas, relativas ao que ali prní'eríu �
..

;r� �:.� Ro:-eu Sebasü�� Neves, na sessão de 8 do corrente. E desses apontamentos
.. l)OL�ta, como afumado pelo orador nue o dr Adeí'bal R d su t I �...

'

' .• . . alva, ao e1' con le-

, CImento de um alcance na. Penitenciária, procurado que fôra pelo r R.
� Scbastíã V" . 'ontanl

�. sr, omeu �
•

�. � ·.0 ren a, pron arrierrta entrara com o dinheiro e repusera o desfalque ..

� A, f.�lsl�ade dessa versão virá a seu tempo, Esse caso, por soliCitação do funcio-' �
'.

,

narro CItado .pe�o sr. Romeu Sebastião Neves, que quer 1':11ar nos 'autos, onortu- .'

:. tunaments, sera por ele tratado diretamente.
• 1.

� �
I.: X X � 118 - Proí'a. Irlne Maria Moritz - Demitida
.. �. 6-6-51.
l, x

;! . Ainda, l�ma vez, �artela]1(10 nesse aspecto das questões ora em cama, fixa- ç
119 - Jaime Mendes - Removido - 2-5-51.

<
lUOS a POSIÇ_:lO deste Jornal: foi êle reflexo da oplníão pública, esial'l'ccida diante �

120 - Preta. Maria Odete Muller Demitida

.. d_;s acusaçoes que uma fôlha, ligada ao govêrnn fez contra um auxiliar d'e cnn- � 20-6-51.

< fl�nça do �overnador. Omitimo-no.3 quanto à procedência ou improcedência d :. 121 - Pl'o(a. Zila 'I'eresínha Belli
" kns acus!l70:s, sem endossá-las. lUas não 1I0S omíthnos no reclamar contra o fa� � 20-6-51.

� t? de grUVIsslluas increl}!1ções serem levadas ao público, por 11111 orgão oficioso, e � 122 - Prura. Zilma Maria L. Teixeira' - Demiti-

� f!c:ucm clev.?.Iu�as, sem rerutseão do acusado e sem provtdênelas do i:'ôvêrno. � da - 20-6-51.

I' Nossa uuestão e essa. l I
123 - Prof. José Vieira Cortes

I' " 3-7-'51.'

�
x

x

x � I 124 ._ f'l'ofa, Alba Strugo - Demitida'_ 3-7-51.

< llugc:U_Ido ii1�ertel' nossas posições, o sr. Romeu Sebastião Neves escreveu a�: 125 - profa. Wilma Walendowski - Demitida

� meu respeIto.: ."Tao mal foi S, S, à testa do cargo, que até um processo por crime �II 3-7-51.
'

� ele respoilsabllIdade responde". (sic) , �I 126 - João PCl'eira - Removido _ 30-4-51.

� E' catelutla a mentira. Não respondo por IH'ocesso' crime algum, Pulverizei (I
127 - Profa. Isolina Benta de Souza - Demiti-

•�' punl, 111� q�lla! f10rças ?cultas 11ft lwliticagem ving'ativa tentaram envolver-me. E �I l?g Oda]
- 20-6-51.

� al'� .Iql�l{ a- o, '110 Juizo. com,petente, )"lem sequer foi l\ec.essário apresentar a.',
.•
- h'erio de Souza - Demitido - 17-7-51.

;- COplOSlssmla doc�mentação de <lue me muni, tão fl;ágeis eram e tão desUl'l'a- �I'
129 - Profa. Ma'ri:t Rosa posta _- Demitida

:, zc.ados os fundamentos ·da denúncia, tão sómente aceita em foro incompetente. � 16-2-51.

l Ne.ssa documentação que g'uardo carinh03ame1lte, as mais altas expressões 1l10- ',1 x

� raIS da, nossa terra, nos círculos jurídicos, judiciários, relig'iosos, administl'ati- �i ,. No rol acima se vê como a raiva borllhausea-

� vos e illte�ectuais, militares e civis, deram-me 1)rovas de tanto apreço e teste- ':11
na caiu em cheio sôbre o professorado catarinense.

� nn:.n�os tao lisongeirof:, tIUe me levam, :iinda hoje, :-t uão maldizer a intriga �Ii I
Os atos de perseguição contra humildes mestras

� anonnna dr:. qu,ai resultou a dC!lUncia inepta. Êsse documentirio, que exibirei" C(l?Jtil1lHo<:un po!' todo {} quinquénio. Ainda na vés-

�
.

a qUel}': queira exáminá-Io, co,mpensoll-me não. sú da injustiça do trama políti- '�II pel':1 tle deixar o Govêl'no, o sr. Bornhausen trans-

•. _.co, senao ainda de humilhaçõe�3 sofl'idâ5', fora do Estatlo, perante um auditor e .;; I
feriu da r,aguna para Chapecó zelo,a e eXllel'i-

" um promotor renitentes no erro. Valeu-me o processo, também, a indenizacão o,! mcntada professora, .mãe de 9 filhos. Não podendo

;: de travar conhecimento e obter a amizade de um dos mais lúcidos e nota;eis �Il cumprir a remol/io, a vítima teve {tUe se exonerar .

•: cultores do Direito no Brasil, o lll'eclaro..constitucionalista Dr. Francisco Bro- t,! O ato causou-a m:tior revolta na 'Lag'una, e

� chado da Rocha. Assistindo-me profiSSionalmente, se não logrou convenCeI' um :: I dele, oportunament�, nos ocuparemos.

{ auditor inconvencível de monstruoso erro jurídico de 'incompetência, de vez
.. I Enquanto isso esperamos flue os udenistas, te-

da II�ôâãa-:' (iue a declinatol'lrr fOl'i ei'a evidente, deu-me flil1dame)1t(}:� IapiLlares paI'a G � J nham a c()ragem de publicar a relação dos )e::sc- I
,

•

L �u-cDrn�·oJiirL�c-S,.n.�nm�l�Â� . M�·'t (�� �'�',�����������- a rlga a�', 'n:lil l·éziFcscJÜa!l{[o es c, icltíavia, voto crou1"u·.lu: 1101' ";;:;0 que.� �11'" tO jlle . :-
',' . ..'
" deu, fê-lo em tese. r i','

C� No foro competente, antes mesmo da minha defe.:;u, e!JSC ln'ocesso, ha uns
'.

t
�

� du', "n", fui man.art••,,,to ao

"':':0,�"" ".,p.oha
judio"!,

! ar.. .8 !� Agora a vulta. Quando das primeiras denúnéias (�:t :'Vel'd9.d:" contra I} sr.
..

i. Romeu Sebastião Neve3, um funcionário da PenitenCl:lCla por nao leI' na <::11'- 0l Dando cumpl'ime!1to á co-

� tilha política do Dii'etor, foi e!3colhido para bode expiatório. Contra êlc o sr.
:. >

Por intel'médio do sr. deputado TUlli Barreto foi ante-ontem entregue ao � nhecida "Lei da Praia", fo-

0. Romeu Sebastião Ncyes, apesar de parte acusada, cometeHd� _3bÚSO d� P?de�l', .: t nosso direto!' uma carta que lhe endercçou o s1". Lauro Carneiro d'e Loyola, su- .� ram promovidos este mb,'"

:: desc:U'l'eg'ou toda a cuilla. Defendeu-se nas -costas do suborcl!11ado, valelH,o-�e "

� plente de delmtado federal" ora convocado, '. pelo Governadqr lido Mene-

� elo 'cargo para tl'allBferir responsabilidades que devia assu�il' c,. ainda, p:11'a � > Essa missiva, ou cópia dela, antes de ChCg'lil' ao seu l1esiinatál'io, foi lida � ghetti, inumeros oficiais· e

� impôr pe!laS tliscilJlinares ao funcionário subalterno, ES,te, mc()nfol'�n:tdO, �\;- >

I>
clã tribuna da-Assembléia! 1. praças da Reserv:l d9. E:'igu-

:: Cm'rcu dos atos do sr. Romeu Sebastiào Neves, e no l)l'ocellll�lento a(h\lml�tl"a�jVo. :: I Tenta eS3a carta dar resposta a comentário nosso, feito à estréia do S1'. � I'
da Gaúcha .

•: veneeu-o em toda linha, conseg'uindo .anular as pellalidadcs que lhe �l"l.Vl;;'ln :'
I
� .

I Lauro L()yla, na Câmara Federal, quantio proferiu discurso conrlenan(lo .medida ..

:: sido miseraveImente impostas. Ainda assim, o Diretor.derrotado s�,nlameV? �lO .; �
.

tOll1ada pelo Presidente da República - à élloca, o sr, Nel'êu Ramos - no sen- � Por elecreto de ante·ontem,

"
I 1\.:[ I' ma's' o t'llnnionário perseo-uido foi alem da.s meuIít:ln udrrll111S- �'� tido de pcrmitir li. êXIJOrtação de erva mate cancheada }Jara o. Urug'uai. Nesse �. foram pl''omovidos ã ".0 Te··

'iI cal'g·o. nas, U1 1 � \; .. b
._....

..
' I I

•

� trutivus, pois apresentou queixa crime contra o sr. Romeu Seba;lttao �eves. � 1 � aI-Ugo louv{tvamos a mCdi(la, que veio héneficiar os lll'odutox-cs e cl'iticiv::;.rÍ1o� .' nente os 203. Aristides P8,-

.: Há, assim, um llrocesso llOl' aí, em andamento ou engavetado, contl'a (ltl�m :: I" o'��" s11plente convocado, 0, qual, li1:lÍs 11:ll'ecia relJl'esentante do. l'fihini ao 'lU.:? � checo ,e Tadeu Borges de

� falsamente me acusa de estar respondendo a processo!
,_

•

I � de Santa, Catarina.
• :' Barcelos; a Lo sargentos, os

� Processo contra ,mim, não há; contra o sr. Romeu Sebast.Hl,) Neves, hi! :: � 11 long-u carta do sr. Lauro Loyola começa il1vocrmdo a Lei de Imprensa, � 20s, Alvaro Ferrai'i Crescen-

• A malandragem de inverter nossas posições não colhe. Voltai'ei ao :iS,Ul1Laj :: I' p�ra solicitar publicação em nossas colunas.
. :'1 ti, Alvim.Monte Blanco, Er-

� , -

d pOl' :', " � Vários motivos, de ordem matel'ial e jurídica, impedem que atenllalH.os a
..<,nam Laitano Leonelo, Go-

'. amnl1ita 011 e s. I
.i.

RUBENS DE AltRUDA RAMOS � i.; solicitacão do sr. suplente Loyola. 'i mercindo Xavier, Jacinto 0-

::
"

I:, A Lei da Impl'en,a determina que a resllosta seja inserta, integTa1mentc, no � I sorio Vargas, Jacintõ Perei-

� '_", ,_":". _�_•••••_r........._"r.....__
._."-;""-.·""""'�·."""""'----"""''''�·'''.h''''·'''·--·-�-"-••"'."_.="''''''''''''''''-'.''''''--.' i � mesmo. lugar e em carateres 'tipog'ráficos idênticos ao escrito que a tiver pl'O- > .

ra, Antenor Pes.sôa, Antenal'

,._--
_._-

JUCTIÇA' lVIILITAR LEGISLATIVO i � vocado, E aimb, no mesmo art. 22, estabelece que a resposta terá dimensão .:! Pereira, Jair Nunes da Silva,

Cünl vistas à Sel:nana u,, I � ignal a lIo escl'ho, podendo conter até 50 linhas ainda que aquele seja de exten-. í. " Jair Ucha, Angelina Machado

Santa
ESTADUAL

I" sio menor e .não llOderá uItrallussar 200 linhas, mesmo no caso de ser mais 'I da Silva, Eduardo Pires da

/ EMPOSSADO Om.1.·'
'. !
S'l EI 'd' BIt E'

• 10l1!!'O o escrito. '. 1 va, 'PI 10 e mon e, i 1'1-

. IVO D'AQ'UINO -

t'
, "

� 1 L' L I
• '1

Ontem, uma comiscão de- Na sessao Ele an e-ontem, a I > O artigo <1"'0 ESTADO" continha 88 linhas. A carta (O sr. auro oyo a � i
Co Carvalho Carpes, Abílio

signad9. pela Cúria MetropJ- Em ato presidido pelo 11i- tard'e, na Assembléia Le-gislá- I" contem mais de 400!!! Não. só nãô pode selO publi;ada no mesmJ local, � : Alves, Abel Pereira, Henrique

litana 'para angariar fundos nistro da Guerra, o e)<-sena- tiva do Estado o deputada! � pai' não caber, como aiuda uHrallflssa de multo o limite marcado em lei pr.ra· ::: Calozia, Ant.ero Iv[al'celino

para as festas da Semana el()r Ivo d'Aquino Fonseca to- udenista Tupi Barreto, de!', a resposta!
.. i Ventura Homem, Nero Ca-

Santa, percorreu as ruas Es- m::m posse ante-ontem .do Joinville, solicitou à Mesa
!o..

Pel' sôb1'e is�o só há obrig'ação leg'al de ai'olhel' l'e�;110sta. quando· fÔí' come- � tmargo e Amadeu Morais dD.

teves Júnior, Bocaiuva, AI-I carg?
de �r_ocurador geral da constasse na ata dos traba- � tido abuso de liberdade ele imprensa, � I Silva Alegria; ó. graduação de

mirante Lamego, D u a r te, Justiça MIlItar, para o qual lhos um voto de regJzijo pela < A I_cl, no seu art. 15; não considera abusO' de liberdade:
"

112.0 sargento, o 3.0 sargento

Schutel. I foi
recentemente nomeado passagem do 1050 aniversá'1'io � c) _ o noticiárin, a l"esenh:t ou a crônica dos debates de � I

Manuel
.

Nunes, e a de 3.0 o

cornpõ
..

em a referida co:n.is- pelo.�. presidente Juscelino daquele' importante muniCí-,., projetos nas assembléias e as crític�ts a:s trabalhos parla-' � I
cabo José Jol'ge elos Santos.

são os �rs. professor Amenco Kubhschek. pio barriga-verde. � mcntares;
• ': Foram inumeros tambem

Vespúcio Prates, tenente Jor- Falaram, por ocasião da ':. g-) _ a crítica, ainda ql1:1l1do \'eemente e ofensiva con- � lOS oficiais e praças que por

ge Lima e' Aristiliano Robel'- cerimônia, o ministro Teixei- Sua Excelência, após 1'e- .: tl':t alguem, desde que se limite aOs legítimos termos a neces- �: haverem s:llicitado transfe-

ge.
ra Lott e o proqurador geral' cordar a vinda de imigrantes > sl.dade de narratirJJa, excluido o animo de injuria e at�nta, � rencia para a Reserva, foram

Ivo d'Aquino, êste agradecen- I
de diversas nacões para co- � apena.s, a preocuP:lção ele bem ou do .interesse social. (,Os g'ri- .: I transferidos por decreto da

Govêrno do Estado elo. as palavras do ministro e, : Ionizarem aqu�le pedaço de
.. fos síi.o nossos). <! mesma data, com a3 vanta-

O Governador Jorge Lacer-
em seguida, solicitando. fosse Santa Catarina, referiu-.se ao � 'Na sua l'eSllosta, depois de escrever e H,l11al1Ceul' a sita vida, desde a infan- � 1 gens da Lei da Praia, que lhes

da designou os dout.ores Jor-
ele o intérprete de sua sauda- : descaso que a administração � cia querida, que oS anos não trazem mais, o ilusÜ'e suplente Loyola investe fu- � i asseguram direito à p1'0111:)-

ge José de Souza, A�,sistente ção às Forças Armadas. .

I Estadual.
Vem tendo para � ribunda e l'echonchudamente contra o sr. Nerêu 'Ramos, e os Ramo.>, atil'anllo- �

,

çi'io ào posto imediatamente

Técnico ele Veterinária, Moa-
com JOinville, citando um au-.: lhes injurias, difamaçõe3 e calúnias. � I superior,

cir To�né de Oliveira, Assis- I xílio de 900 mil cruzeiros � Não pode, por isso, invocar direito alg'ufil, pois a Lei, art. 23, estabelece que � I
tent0 'i'écnieo ela Usina de, prestado pelo Governo do sr." será neg'ada a lJUblicação da resposta;'

. I_ Oxalá o patriotico exemplo

Beneficiamento ele Leite, A- NEGOU A JUSTIÇA Irineu Bornhausen, dos quais � b) _ Quando contiver expressões caluniosas, mJuriORus � do ilustre Governador gaú-
• . I somente 450 mil chegaram ao... ! 'I cho seJ'a l'ml't d pel

.

h f

grônol1lo Lauro Fortes Bus- H b C T '. ou llifa,matól'ias lJura o jOl'nal onde saiu o. escrito que lhe deu a o o c e e

a eas orpus ao e- seu leg'I'tl'mo destinatário, não .. do executl'v catar'l'n nse enl

tamante, Diretor da Produ- _ S moti\'o, assim para os seus responsáveis como para terceirc's; o .
. e ,

ção Animal, Agtônomo João llente Bandeira· I se sab,endo, conforme pal�- � • ti) _ quando se referir a terceiros de modo tal que lhes :. cumprimento a jurispruden-

Demaria Cnvallazzi, Diretor O Conselho de Justiça, a- vras do parlamentar, o destI- .. . venha d:ll' também o direito de retificação; ;O cia firmado pelo Suprenío

da Usina ele Benefichmento pl'eciando ante-.ontem, o pe- no do restante, � e) _ quando se tratar de escritos quc não constitu�m,

��
Tribunal Federal, ao negar

de Leite e dr, LUiZ. il'apuan" dido de "habpas-corp.us" im- I
.

Os deputoadaS Osn.i ,Regis, :. b d l'b d d d 'np
,,' \ provlDiento ao recurso impe

... 1 �
a \1S03 e I er a e e 11 renSa, ..

.
.

::-

Campelo Bessa para, soq a petrado em favor do ex-te- lIder d� PS!?, e HeItor A en-

;. Como se vê, o cancheado missivista e legislador cometeu vários enganos ao trado pelo Governo do Esta-

pre2iclencia do primeiro, Col1S- nerit� Alberto Jorge Bandei-. ca�' �l!llnara:s, do P�D ,

ele.

�. pretender o recurso. da Lei pal'a se espan'ar lJelas colunas do nosso jornal. Es.- do, contra a decisão unânime

tituire.m a .comissão destina-l ra, denego.u, por �nânh�ida- JomvIlle, �poIaram mt;!ra:.. talltlO fom dela, não pode invocá-la, Se f!uii;Cl' editol' para a sua biografia e }Jal'a f!
de nossa Calenda Côrte de

da' a apurar a eficiencia elo ele, o aludIdo pedido, nao a- mente o dIscurso do sr, I U!)l
.... as anedóticas bcnemerências, C0111 que enfeita _ que nem árvore de Natal _ O; Apelação, que d�u provimen-

Serviço de l.nsemil1ação Arti- i ceitando as razões invocadas B�rreto, �n_dossando os con-. sua ilustre 'figura, que o' procme e l)ague.
.

'. to ao Mandado de Seguran-

ficial sediado no município em favor do acusado, respon- ceItos emItIdos, :; :Finalmcntc, reservamo-nos o direito de l'etel' a quilométrica e.pisto.}a loyola- �
ça impetrado pelo Major Gui-

de FI�rianópolis, em face das' savel pela morte do bancaria' Na,J6'ft,ém do dia, não houve � na, já. paI';!. exibi-la em jui{lo, se necessário, já porque, de acôrdo .com aviso do do de Oliveira Nunes, contra

restricões e reclamações, de
1
Afranio Lemos, e (jue' fÔl"!l- projeto de impol'tancia a sei' > no'sso expediente "os originais, 111esmo não publicados, não serão devolvidos". a má 'vontade do goveru::> :1n-

que v�m sendo objetivo o re- 'condenado, anterionnente, a. votado, nem matéria a ser "
ter�or, que o deixál'a cle p1'o-

. ,

1
-

.

d' t' I ' ?. ...
-

-

li, r
.

I t

ferIdo Serviço. � 15 anos de l'CC usao. l lSCU]C a. � J"- ..w�,rJ-_�"-..I:J_"��.Q�_.._w�·..i.._ ...�.....?_H_.;;..r:J.F..r...".r_5;_1:._� O_"_Q..w_�"���""'.."-�..
-__.!"..",.a""'_".P""-J8_'/ii._�..�_••.-w.f"'.?,...- Inovei" ao re_erlC o VOs o.

Quem Perseguiu·1
Nerêu ou IríDeu 1

(continua/ão)
PERSEGUIÇÕES DO SR. nUNEU BORNHAUSEN
NOS PRIMEIROS MESES DO SEU GOVER�O.

'

.6) - No Município de Brusqua
114 - Vidal Quindota - Demitido _ 14-2-51.
115 - Profa. Nair Silva - Removida _ 21-2-51.
116 - Prof. João Teixeira ..Severiano _ Demiti-

do - 25-5-51.
117 - Profa. Lení Rosa Morais '_ Demitida

6-6-51.

Demitida

Removido -

-
':' POR'I'A-VOZ oficial ou oficioso anuncia que, em

virtude de I'ecente comentário nosso, se forta!ec.eu decidi

damente.a candidatura do sr. Volnei Olivei�a, à Presidên

cia da Assembléia. Lamentamos o 110SS0 concurso, no caso,

pois l'ellUtamos erro político a entrega da Presidência do

Legisla.tivo a. êsse deputado, face à sua conduta anterior

no cargo. Observamos, efetivamente, que os amigos e

admiradores do sr. Volnei se mostram rejubilados com as

110ssibilidades da sua volta à Presidência. E sabemos que

êsse deputado, ante-ontem aqui chegaclo, está entregue a

demarchcs para a sua eleição, contando para ela o alloio
il'l'éstrito do s-r. Irineu Bornt.ausen e a boa vontade do sr.

Jorge Lacerda. Queremos, todavia, esclarecer que a nota a

I que nos, l'eferimos, não visou, em absoluto, fortalecer as

pretensões do sr. Volnei, que julgávamos descabidas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Outnta- feira, 15 de Ma.rço Ile H)56
______•__

o ._._

INDIC�DOR PROFISSIO,�AL: r-----�-----".m,�-_

DR. WALMOR �O�E� I

_Cn:,-,.;OS€ 'TAVARES
- DenUsta para

/

GARCIA IRACEMA. crt'8op.ZlS
Dínlomado ,pela Faculdade Na- "U
cícaal de Medicina da Univer- DC'ENÇAS NERVOSAS E M"EN- DU. JUAREZ l'HILIPPI

sldade de Brasil' TAIS' _ CLINICA GERAI.

E:l-Interno por concurso da .1\la- Angustia Complexos

ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

(Serviçô do Prof. Octávio Ró- Problemática afetiva e sexual 10 andar.

drlgues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-
Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimo

Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gla do .Hospltal I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1

do Rio de Janeiro CONSULTóRIO - Rua 'I'ra- Horário: 8 ·às 11 - 16 às

Médico do Hospital de Cartdade j a n o ,
41 - Das 16 às 17 horas. .

18 horas
e da Maternidade Dr. Carlos P.F�SID1l:NCIA: Rua Bocaiuva,

.
Corrêa, 139 'I'el. 2901 Atende exclusivamente com

DOENÇAS DE SENHORAS -

-D-!'n-.-A-R-M-A-N-D-O-V-A-L-.-É-.
--I

hora marcada.
PARTOS -.OPERAÇÕES 'n

-Cons: Rua João ?into n, 16, RIO DE ASSIS
das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende dià

riamente no Hóspital de

Caridade.
Residência:

Rua: General Bittencourt n,
ioi.
Telefone: 2.693.

Edifício João Alfredo -

DR; CESAR BATALHA DA
Dos Serviços de Clínica Infantil_
da Assistência Munici"pal e Ilos- SILVEIRA

pital de Caridade Cirurgião Dentista
CLfNICA MÉDICA OE CRIAN- Clínica de Adultos e

ÇAS E AOULTOS �

-:- Alergia _ Crianças Raio X
Consultório: Rua Nunes Mb- Atende com nora. Mar-

chado, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fvne: '3783

.ada.

Felipe Schmidt 39 A Sa-
----------.-------------

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
I\:ÉDICO

Com prática no Hospital São

I�rancisco de Assis e lia Santa

Ccsa do Rio de Janeiro

CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feira�:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 2:3 - 2° andar, apto 1 -

reI. 3.002.

DR-:IiENRiQUE PRISCO

PAllAJSO
l\-lÉDICO .

Operações "Doellças de Se

nhoras _ Clínica de Adultos.

Curso de Especialização no

Hospital dos Servjdores do Ea=

tado.
•

(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hosplt-rl de Caridade.
.

À tarde das 15,30 as. em dian

te no consultório á Rua Nunes

Machado 47 Eaquina de Tira

elentes. Tel. 2766.
Residência - .P.ua Presrdente

Coutinho 44.
-------------------------

as 3 e 4. ..

DOENÇAS DO APARELHO DI

GESTIVO - ULCERAS DO ES

TOMA(}O E DUODENO, ALER

GIA-DBRMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-inter'no da 20& enfermaria

� Se rv iço de gastro-enterologia
<la Santa Casa do Rio de Jeneiro

(Prof. W Berardinelli).

Curso •. de neurologia (Prof.
Aus'" ·g�silo).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.
.

DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,

fígad;> e vias biliares. Rins, ova

rioc e úteru
Ccnsultõv.o: Vitor Meireles 22.
'Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Boeaiuva 20.

F.one: 3458.

-DR. MARIO 'DE LARMO.
CANTIÇÃO
-M É DI CO

CLiNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doencaa Internas

CORAÇÃO ..: FIGADO - RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFII...IS

Consultório _ Rua Vitor Mei

eles, 22.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
_. \DVOGADO

Cárxa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

------_.

�im. CLARNO G.
nALLETTI

_ ADVOGADO _

Rua Vitor Meí re les, 60.

FONE:: 2.468
Florianópolis -

...___

Dilo ANTONIO GOMES DE

ALMEID�A
ADVOGADO

Escritório e Residência:

Av. Hercilio Luz, -15

1'P lefone: 3346.
.

» �.".

CLINICA
de

OT HOS OUVIDOS � NARIZ
� E GARGANTA

DO
.

DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OToRI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE

LHOS MAIS MODEHNOS PARA

TRA'fAMENTO elas DOENÇAS
da ESPECIALIDAD�. _

Consultas - pela manha no

SPITAI,·

HORÁRIO: .

Das 13 às 1,6 horas.

Telefone: Consultório r- 3.4l5

Residência: Rua José do Vale

Pe rei ra 158 � Praia da Saudade

- Coqueiros
._-------

--DR. éONSTANTINO
DIMATOS·

.. I\t�Dl(JO CIlWRGIÃO
Doenças de Senhoras - P�r�ú8
�"O er::<,-Õe8 - Vja� UJ'h,un�s

CONSULTÕ'RJO:
-.

'Rua Fe Ipe'
.:>chmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
:1512.
HORÁRIO: das 15 b 18 bo

ras
. R8I!Htênoia: Avenida Rio Bran

co, n. 42.
At.endt chamados

Telefone: - 3296.

Partenon - 20' andar·;;_ sala .

203 - Rua Tenente Silveira, l'ií.
Atendi' diáriamente dás 8 às

11 horas
3as e 5as das 14 as 18 horas, I .

�����!��r�0��ul'as ',e_pon� � EX�fJl-eS-1o--;F;;-lo--:-ria--:nó:--pO-:--'is-L-ld-J..
h-NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

3.022
2.651:
3.579
2.681,

I •

I,
/

2.314 I' NOtA:
- Os. nossos serviços nas prl1ç'lS de l'o'J,to

� 0311 AI •. ,.

. •

3:83; egn, \10 e BelO HOrizonte, silo efetuados pejos nossos

3 157 agen tes
•

"RODOVIAInO RÁPIDO moMAR"
3.153

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Co ••su ltório: J oão Pinto, 18.

Das 15 às 17' diàriamente.
Menos aos Sábados

Res: Bocaiuva 135.

Fane: - 2.714.

DHA, WLADVSI,AVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO nnr
MUSSr
MÉDICOS

.

CIRURGIA CpNICA
GERAL-p'ARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS'DE SENHO

hAS, com modernos métodos de

diagnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METABO-

USMp BASAL

Rndloterapla por ondas curtas

Eletrocoagulação _ Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consultôrlo : Rua Trajano, 11. 1,

10 andar - Edifício do Montepio.
Horárto : Das 9 às 12 horas _

Dr. ·l\1USSI.
Das Ui às 18 horaa - Ora

MUSSI
Residência: Avenida Trom

powsky, 84.

DR. LAURO DAURA o ESTADO

de ADMINISTRAÇÃO
.Redaeão e Oficinas. à rua Con
selheiro 1'I1afra, n .. 160 Tel. 3022
_ Cx. Postal 139.
Diretór: RUBENS A. RA�roS

Gerente: D01\nNGO� F. DE
.

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara,

Ltda _

Rll:l Senado!' Dantas, 40 - 60
andar.
'I'e l.: 22-5924 Ric de Janeirr
Rua 15 de Non!ll4.bro 228 60

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

DR. ALVARO DE Ano c-s 170,00
·

CARVALHO ,

./semestre
..

;
..•..., Cr$ !lO,OO

MÉDICO DE CRIANÇAS
No Int�lor

PUERICüLTURA _ PEDJAT,UA A�IO .•

:
Cr$ 200,00

__ ALERGIA INFAN'frL ..
· S"me�tr� ...• :

•.... Cr$ ,110,0(1
C '1'.'. _ H T' d _

. Anune.lO. ll1.edHlll(.e contrato.

on�u tOtlo. ua Ira eh Os OriginaiS, mesmo não pu.
tes n: ? .

.. bli"arios, não serao devolvidos.
HeSldenCia: -;-

Av. Herclho A direção n'ão se responsabiliza
Luz n; �ó5 _. reI. 2.5�0., p"los conceitos emitidos n08 ar.-

Hora,rl?: -- Das 14 as li! ho· tigos' llssinados.
..as ,1Iar.la.mente

------

/

CLíNICA GERAL

Especialista em moléstias

Senhoras e vias urinárias.

Cura radical das Infecçôes
agudas e cronicas, do apare lho

genito-urinário em ambos os

sexos.

Doenças do apare lho Digestivo
e do sistema nervoso.

-

Horário: rOl), ás·12 e 2% ás 5.

Consu ltório ; R. Tiradentes, .12

-- 1° Andar - Fone: 3246.

J�esidência: R. Lacerda! Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
Fune : 3248.

'DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
_MÉDICO

E�PECIALISTA ·EM OLHOS

QUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA

TRATAMENTO E OPERAÇÕES
Infra-Vermelho _ Nebulização _

Ultra-Som

(Tratamento de sinusite sem

- operaçãu)
Anglo-retinoscopia _ Receita de.

. Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único
I no Estado)·
BOI:ário- das 9 às 12 boras e

dae 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Vitor MeI

reles 22 - Fone 2675.

Res. - "'R,ua_ 'São Jorge 20

Fone 24 21.

DR. NEWTON
· D'AVILA

.

CIRURGIA GERAL

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co·

luna. infúrmações que n.:;cessita

dià;·�alllente e de i.meaiato:
.TORNAIS Telefon€

Doencils de Senhoras - Prodo- O Estado ...•.......•...

logía _ Eletricidade !\1édk'� A Gaz.eta ..•......... : ••.

CO'llcIltÓl"io: Rua Vitor Mei- Diário da Tarde

reles n. 28 - Telefone: 3307. ,Imprensa Oficial ••......

Consultas: Das 15 horas elll

IHOSPITAISd 11111 te..
Caridade:

Re�idêllcia:' Fone, 3..122
.
(Prtved.orJ ..

Rua: Blumenau n. 71. I (Portaria) - .

·Nerêu Ramos ...•.........
Milit&r : .

DR. ANTONIO BATISTA
São Sebastião (Casa de

I Saúde) ..

·

JUNIOR Maternidade Doutor c.tr·

CLíNICA ESPECIALIZADA DE i 1"3 Corrêa .........•..

CRIANÇAS CHAMADOS UR-

ConsuIta� das 9 ás 11 .hol'às.
i GENTES

Res. e Cons Padre Miguelin'lo, .corpo de BombeirQs ....

i2. ," Serviço Luz (Raclama-

, ções).. . . . . . . . . . . . . . . . . 2At:"

Po!lc.ia (:Sala ComisslÍrio _. 2.0:{8

R I LO O I Polícia (Gab. Delegado) .. 2.õ94
D.. B.\T .COMPANHIAS DE'---�--

F-ILHO I .'l'RANSPORTES

O.::enças ciG aparelho respiratório TAC .

TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul .

RADrOGRAFIA E RADIOSCOPIA

"pan�ir
.

DOS PULMõES Varig _
.

Cirurgia -lo Tõrax Lóide Aéreo ...........•

Formado pela Faculda.ie Nacio- Real .

nal de Medicina, Tisiolol\i8ta e Scanriinavas .

ris:.oclrurgião do 'Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux , .

Curso de espedalizac;íio pela Mag'esti;! ,. 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol :3.147
tente de Cjrur�ia do Prof. Ugo La Porta -: 3'.�{2:

.
Guimarães (Rio). Cacique ' 'U49

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central.'................. 2.6!.4

Fone 3801 Estrela ......•....•...... 3.371

A tende em hom marcada.

I
Ideal ..3,669

Rl'S.: - Rua Esteves Junior, }<�STlIEITO .

OH .- ,"'oDe: 2a96 Disque _ . . . . or.

...�

e�m ist. vale... V.S.
Ab ..i..a. uma. contA que
lhe "lIndel"a. jurO com-

penS«>dol" .•.•.
II

ê����§�����ItI1� levAI"Á pAI"A SUA l"esid4n-
. I ciA ôm lindo e útil pl"esente:

umB-ELlSS/MO eOFREde J4CO eROMADO.

APtoocutoe hOje (5 NOVO

NCO· GRiCOLA
.�r7�,16

n.ORIANOPOI.IS - SANTA CATAR!� !!iilliil

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

rIH;.�;;"p-il
• Rua Marechal Deodoro 50. t
: Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! I
: Desconto especíal parI! Os senhores viajantes. •
_ �••�_�G••e••��$.o••••eo ..

.�nq)---...�;...
_._._-_._----_.• ..._---_..._..

-

__......_-....-

Viagem
e

com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS I\lICRO-ONIBU�� DO

RIPIDO . �(SDL-BBASILEIBO)
Flerianôpolís - Ite.1af - Joinville - Curitiba

•

Agê'nCia: nua' Deodoro esquina da
Rua Tenente SUveirs:

-------
-_._-_..

_------,-

FI,ORIANÓPOLIS LTDA.

!'tlafriz: FLORIANÓPOLIS
Rua PadrE! Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

I 25-35 (Escl'itório)
Caixa Postal, 435

.

�nd. 'I'elcg. "SANDRADE"

J<'iiial: CURITIBA
Hua Visconde do Rio Branco

932/':;6
Telefone: 12-30

E·nd. 'l'ell'g. "SAN'l'IDRA"

Filial: SÃO PAULO

Tel�fone: 37-06-50
�" �" I I "'1'l'j.

<;Il�!. Teleg. "SANDRADE'"

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI.
ZONTE
"Riomar"

A \'cnic:ia Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo Nettu, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "IUOMAR"
Elld. 'relego "RIOMARLT"

3.121 Consufteln nos'sas tarifas. EXPRESSO FLORTANóIOLIE,
-Fones: 2fi-34 e 25-35 _

DR. MARIO WEN·
DHAlISEN

CLIN1CA mDICA DE -ADULTOS

, E CRIANÇAS
CO'nsultório - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
.

Consultas: Das 4 às 6 horas.

Residência. Róa Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

3.J13

'"1.700
2.IiOO
::.653
:<:325
2.402
2.377
2.300

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pela' Faculdade Nacio·

�al de Medicina Universidade
do Brasil

RIO DE JANEIRI) ,

A�erfejçóamento
.

ne; "lfasa de
Suutl São Miguel"

Prof. 1!'ernand'" Paulino
Interno por 3 anoa dI) &erviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: NO' Hospital de

Caridade, diál'iamente pela me.-

nhã
.

R·F:S1Df.:NCIA:
Sc'h·ute.l, 1·29 .. -

Ji�I'\\l:lanópuJj�.

2.021

.--------.------�

EMPRESA NACfONAl DE NAVEGACAO
HOEPCKE

'

NAVIO-r.tOTOB (CARJ,
ITINERAtilO

SAíDAS DE
J D A VOLTA

I

Fpolis. Itajaí Hio S t... an os

,.12-3 14-3 ] S-,�
.

] V-3
23-3 25-3 31-3 1-4-
5·4. 7-4 12-,1 ] 3-4

17�1 19-� 24-4 25-4
29-4 1-5 6-5 7-5.
O horário ile saída de 'Florianópolis será às 24,00

h'l ,,:': e do' Rio de Janeil'O à.� '16,00 horns.

.

Tanto na Tda como na Volia o n'nvio fará escala no

porLos de São Sebastião, lIhahela e Ubatuba.
s

I' P!li'a �lelhores informações, dirijam-se ii séde da
Em.prcsa, a rua COllselheü:o ·Mafl�a., 30 - Telefone 22c12.

DR. IVO VON WANGENHElM
DENTISTA

't:onsultório -

ua ·Bocahlva .. 42

- Rua Duarte I
'l'elúf. 3.2S1� - J-_,

j

das Es,quadrias
UE AI.BERTO RICHTER

� 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

-estóque para entrega imediata.

,
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.

Pdeços baixos -- Examine e compre o que está pron

to para entrega imediata

F'érro - Tubos -- Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cía. Amerícarre de Intercambio

(Brasil) CADIB.

Se . vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr,

FAR-MACIA.DE PLANTÃO
"DEPARTAMENTO DE SAtTDE PÚBLICA

Mês de Março

3 - sábado (ta-rde) - Farmácia Catarinense

Rua Trajano.
4 - domingo - Farmácia Cataririense - Rua Tra

jano.
10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna -- Rua

Trajano.
'

11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

17 - sábado (tarde) � Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.

18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro MEdra.
2,1 - sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt,

25 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto.

° serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch

midt, 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

:ia autorização dêste Departamento.
D. S. P., em fevereiro de H)56.

Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

AlUGA�SE NO CENTRO,
palacete, para residência. clube

Distribuidor

Comercio
aUl.l Joio

Transpcrtat
Piuto, 9 �oUr

C- RAMOS S/A

T.A.-C. TRANSPORTES AÉREOf-�
CATARINENSE

AVISO ÀOS SRS. ACIONISTAS

" .��Dam-se à d�sposição, dos senhores acionistas, no eS-
ClltOllO desta Sociedade, a rua Felipe Schmidt 14 -t
C ·t I d/·

, ne" a

apl a ,os ocumentos a. que. se refere o articro 99 d D
creto�lei nO' 2.627, de 26 de setembro de 1940�

,o <;-

FlorianóPoli,s, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA

Diretor Superintendente

•
ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO

•
DIO N°. 10 DA RUA JOÃO PINTO.

TRATAR NO MESMO.

DO PRÉ-

AHO-RA-------
DE PORTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

.
�onstante noticiário a respeito de Santa C!ltarina c

partlCularmente de Florianópolis.
À venda nás principais bancas de jdl'l1a;�.

. Para mniores informações rn'ocure o agente e i:OI'

'espondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
I;;nsina·se .ng R�HI Fe.Jicianq Nunes Pir�,r� U:�.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRANSPORTES A'tREOS CATARINENSE!
(TAC) S, AiS··"ociate

Parke'rCOl\HJNICAÇAO

Doce Engano
A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

comunica à sua clientela, amigos e favorecedores, que
mudou seus escritórios centrais de Florianópolis para
o· Edifício Sul Amér-ica, Praça 1G de Novembro, 4° anelar,
.m de permanece à dispcsiçâo de· rorlns.

Comunica, também, que J.U'fl,'ln8ce com o mesmo

número de telefones: direção :2 1',10 e E'Jc-ritól'io 3143,
com rêde interna.

/ ARTUR PRADO

Enganei-me supondo-te impiedosa,
ao amor que te voto, indiferente ...
Ao contrário, és boa e carinhosa,
e o mesmo afeto tens de antigamente! AZUL REAL

LAVÁVEL
�'-_.

FAlEClivlENTO
Agapito Veloso

A vida se te escoa descuidosa.!
Desconheces a dor, mágua pungente ...
Ora que sei corno és assim ditosa,
do que fiz me arrependo imensamente ...

instante'!num
Os meiês social e esporti- V t'l'd'JTeil'o entusiasta pe-

vo de nossa Capital, rece- lo eSiJorte, tendo sido por
beram com grande pezar a !OTlg'Ô' tempo Presidente do
infausta notícia do faleci- Bocaiuva

'

Foot Ball Clube,
menta, ante-ontem, do

sr.\ do nual fora fundador, Aga-

/..ga�ito, _Velas?, .

dedicado pito Veloso, .des�n:tava .ern

funcionário público, com. o y,OSSO meio mumeras e

exercrcio no Serviço do Pa- I sinceras amizades, sendo
trimonio da União. muito querido por todos os

desporUstas, daí o manífes-

lavóvel. Se deseja permClnêntia, use

Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, lavóv�1 ou Permanente,

contêm solv-x,' que limpa e protege
o sua caneta. Quink pode ser usada

em qualquer caneta.

Em caso de acidente, bastam 6gua
e sabõo comum poro retirar, das

roupas e dos dedos, o mínimo ves

tígio da Porker Quink Alui Real

Lavável.
Se desejo s�9vronça, use Ql,link

Engano singular o deste peito
em te, julgando esquiva a fidalguia
quando não tens o minimo defeito!

Perdoa-me, querida, esse pecado ...
E dá-me teu amor co1110 meu guia
a maior ,recompensa a um castigado!

PREÇOS: 2 cnçqs > CR$ 20,00 - 32 onças· CR$'130,OO'
,

_. -------.----.-.--- .. �---
.

to pezar que causou o seu

prematuro falecimento.
Chefe de família

�

exem

plar, bom e leal amigo, mui-
, I

C intei-. to prestativo, sendo comum

VVA. IRACEMA LEITE NASCIMENTO ra,nos e arpl . 1- vê-lo ajudando iniciativas

TraS!�:r�eP��!����iver- O !'lI' do nosso distinto

I
res Navais de SaRta !ib���,���ca�i{h�:iXOe��t��U��

sário natalício, da exma. sra. conterrâneo sr, Arnaldo . quais o conhecido piloto
viuva Iracema Leite Seara Juarte e de .sua exma. es� \ Catarina _ civil e funcionário comerei-
Polídoro. cosa d. Zoraido Duarte fOI

I
.� ai Sr. Nilo Veloso.

"O ESTADO" cumprimenta ;nl'iquecido' dia 9 último, Filiado a Federação Nacio-
O seu enterramento deu-

a exma. aniversariante. :oni o advento dê-sua primo" : nal dos Tl'ubalha.d?res em
se RS 10 horas, com grande

--sr. Arony Natividade genita Margarete, ocorrido I Transportes ��rIhmos e
ú'companhamento, saindo, o

da Costa, Oficial Adminís- -n a Maternidade "Carmela' FlUVIaIS
f'eretro de sua �esidência à

tratívo .

em serviço no 'I'e- Dutra", desta Capital. No�: I EDITAL DE_, CONVO. rua Bocaiuva com destino
zouro do Estado sas felicitações. ..

CAÇA0
.,. ao Cemitério de ltacorobí.

- STa. Maria Stella do . _
Assembléia Geral Ordinárta À. familia do saudoso ex-

Amaral Moritz, esposa do

p
.

xxx

.•
Pelo presente edital fi-. ti�to, as n'ossas condolen-

����rdco���:;�!neo sr. João rec,el tO!' d:o�'Dlif- �::c;:��sv�:�o�le��dO;ô;�' I �,!!!,;�t;:��"'=-�!��('."-;' ....,�-,-:" _.>f,-,,-�,.
- sr. Francisco Líridol- - de seus direitos sindicais ,� _L .: ......... _

1'0, sargento do Exército RE1'ARDAMENTO I
para se reunirem, em as-

--

,

sCl'vinclo no 14° B. C. NOCIVO I 'sembléia geral ordin ária,
-- Aniversaria-se na da- ._ I no proximó domingo dia 18

ta de hoje o menino Djanir É hábito arraigado, rra
I de março, as 9,00 horas, na

de Oliveira Dominoni, d ile- maioria dos doentes ou nas
sede provisoria (Prédio da

to filhinho do sr. Tenente pessoas .que os cercam, só '�llião Benefi.cente e Recrea-

'Altair Dominoni e de sua chamar o médico quando tIva Operaria) a rua Pe
exma, esposa d. Iracema de falharem os remédios casei- dro Soares n. 15, _para to-

���__;:�ir�,D�minoni..... -, ros.
\ A��im � pro���endo�al:�m,\ �en��j_m���e,�eli:_,.Djanir, g,ll'atQ: p-e1a d,eme�. ,i10TaV3,Jl1 IlS condfcões dõ en__ beral''Q� so]j�.7f a serUInt�_, �

ride oferecerá aos seus .aml- fêrmo: males' �ue serram
ordem do dia:

gos fartas mesas de doces nroritamenta idebelados no
I - Leitura, discussão e

e finos guaranás. início, em geral se co;'lP,li- aprovação da ata, da As-
Ao aniversariante, as fe- cam," com, prejuízo da s;ú� semhléia anterior;

licitações de O ESTAD_O, de, tempo e dinheiro do pa-
II - Relatório a ser apre-

extensivos aos venturosos ciente, sentado pelo Sr. Presidente

gen itores. Ao pnimeiro sinal' de do Sindicato, de qUe cons-
.

Henrique Azevedo doença, procure o mé- tam o resumo dos principais
Klingelfus dí d f' acontecimentos do ano. deICO e sua con Iança,

sem perda de tempo. -
SNES..

-0-

\ Sindicato dos OpfANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

Des. José lVIeirelles
sr. Raul Pereira

Parker
llJuink

a única tintQ

que contém SoIy·x

I

Representantes exc/vsivos para todo O Sra.il

COSTA, PORTELA & elA.

/Iv. Presidente Vargas, 435·8.· andar -:_ Rta de Janeiro

':Sta, Colori no - Machado & Cio. S.A•• Rua Saldanha Marinho, 2'· Florianópolis

-,

i_)a

) CINEA��O 8�?S�
I

Ni110n SEVILLA
Roberto CANEDO em:

NAO NEGO IvIEU
PASSADO

-

No Programa:-
Fatos em Revista. Nac,

Preços.: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

MODAULTIMA

As - 81/4
Nin on SEVILLA

Roberto CANEDO em:

NÃO NEGO MEU
PASSADO

1955, as alterações do qua
dro social, o balanço do
exercicio financeiro; o ba

-r:.._"-"'.....,.....-_....-_.._............-..-...._:;.,..__-_.I".J".'Y_...,..........w..__�_-." lanço patrimonial compara-
•

. do, e uma' demonstração es-

pecial da aplicação do Im

posto üindical, tüuo em con·

: lürnúd<1de �com ci Ul't. 551 da

.: C. L. '1'" combinado com o

I al'é. 14 d:L Purbria 88'1 de
15-12-42 e artigos' dos E.3ta

: tutos �ociais;
! iH -- ,Pareeer
i
�ho Fiscal sobre

: do exercicio do
" riGl\ ,

.

IV,:_- DemonstÍ'ação e

.cI;rov;:ç'[ío da Proposta 01'
"çümenbria pJ.ra o ano de

Benjamim'Joãosr.

Sàntos�

I
! Censurr, até 18 anos.

\ As -- G horas

I \V,�ltf'r D'AVILA
, I Adlüno REIS em:

A FAI\lILIA LERO LERO

N Co Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 11,00 - �,50.

P A R T I C I P Â:ç Ã,.Q
'�.,-

NILSON E, DA SILVA
E

,

FERNANDA DE C. LOBO SILVA Preços: 11,00 - 5,50.
Censilra até 5 anos.

p;::rticipam aos pi;l'entes e ,pessoas de suas rela
cões o nascimento I ele &ua filha,;;Rtíth, ocorrido na ma-
� "-ó'

ç r':
• .xf;'l'nidade "Gal'mel-a Dutra" dia lk:dfi..cnrrente.

,}f
0-

�, "_,
- '_

�:�:>':,,1:_._.__� As .- 8bs .

Anthouy nr;::XTER em:

TTEXAS FLAMEJANTES
Fato" em Reyista. Nac.

Preços:- 10,00 - 5,00 ..
Censura até 14 anos.

De acôl'do com a ali11ea
"En -do art. 524 da Consoli
dação das Leis do Traba
Lho; :iS delibernções sobre a

�oma?a e,.aprov.ação �e CO�:.lLL:S aa DIl'etonu serao feI-
t!lS por escrutinio secre-.
to. No C3S0 de não haver
n umel'O legal para a l'eali_
i:ação da Assembléia ora

convocada, fica marcada ou- '

tra par,,1 1 (hora) após, n(,

mesmo local, e que se rea

lizará com qualquer !lume·

!'0 de associados pl'esen teso
FloI'Íanópo!is, 14 de mar

Cl) de 1956. •

".
As.3. Alv31'0 Maxima de

Oliveira - Presidente
FALECIMENTO

/
MANüEL BlTTENCOIJRT

. E.
CIDÁÜ'A' DOS ANJOS BITTENCOURT

,

- � .)"

Têm a satisfaçãó de participar aos parentes--e ami-

gos- o nascimento: (le, �ua fi1hinha ARLETE ocorrido no

dia 9 dó corrente na "Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
vVdter D'AVIl!A

'.driccno REIS em:

A FAMI,LIA LERO LERO
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: 8,00 - �,OO.
Cer).sura até 14 a�nos.

Couro florido �pal'ece pela...primeira vez na coléção de UTHOLSTERY GROUP.

Esta cadeira, muito comodul, tem a armação de maneira em côr escura, com

detel'milluções de'palha envernizada. A CSiaiílF:ll'1:t é c(),m motivos l;llarinho�,
scndo o fundo branco e 05 desenhos todos pretos.

Flárianóp?!is em .9-3-56.

--'

-� -,-,--:--..",---'---- -----

AUXIliAR DE ESeRITÓRIO _.DR. YLMAR CORP..EAEMPREGADA
CLíNiCA MÉDICA

CONSULTAS - das
As Lojas "ÉLETRO-TÉCNICA"

de um ou uma auxiliar de escritório.
estão preci:sando 10

Precb:i-se de uma empregada para todo serviço, à As - 8hs.

Françoise ARNOUL en1:
FURIA DE AMOR'

No Programa:
Sul em Foco. Nac.

Preços: 10,00 5,00.
Censbra até 18 ahos.

às 12 e das 11 às, 16 horas.
,

Rua' Nunes Machado li
Fone 2911.

Tratar nas Lojas "Eletro-Técnica".
'ua Nereu Ramos' 20 - Ordenado Cr$ 800,00.

-�:::------------ -..--�----_;_------;--:-----:---_._-------.,------,-------,--_._

A,VEN.TURAS DO ZE-MUTRE�rA
_. - _... .... _..-- -- --�t.'.__w _

DR. SAMUEL FONSÉCA

I
Dr. Se,llJuel Fonseca, c�_-I

.- D' t· t
.

. I
rUl'gmo en JS a, comufilca!
a sua (ÜsLinb clie!1te1.1. qu.�

As - 8.hs.
JO) Cine. Reporter. Nac.

20) A NOITE É NOSSA
- Com: Jorge Mistral

3'0) NOITE DE PERDI

'ÇÃO - Com: CJrlos Na

zaro

Preços: 8,00 -- 4,00.
CellSlll'R até 18 Anos.

atenderá às qua;_.ta� e sex-
,

\

tas-feirás das 19 horas à::" i
21,30 horas. .

I

,
Exclush�amente ('om liGr<: tmarcada.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

i, .o BRASI L ás portas, do ,TITULO I
� Conseguiu e seleção qaúche representante do Brasil sua melhor vitória no Panamericano do México, ao golear seno 1
� sacicnalmente o scrafch costarriquenho, considerado o "fantasma" do certame, pelo dilatado escore de 7 a 1 r

�

� gols de larrv (3), Chinezinho (3) e Bodinho. Com este lriunfo os brasileiros conservaram
_
a lidersnce. bastando- 1

� .lhe empatar com a Argentina no próximo domingo para alcançarem o título." !
"

- \
I �

I. I

..i

\�O��E�d�E-�-��������-"'�_····
__ ··-

(
•

.

• , ,
' - �- c _" _., . .-." - - - • ,

"., ,sta. O .. sportlvo
·

J'lê;�i
......, ""._•••••••••••c••••w ", Ii it•••• íil ..

o falecimento repentino liar quando se tratava de

de Agapito Veloso, b'O\IXe esporte,
consigo a maior perda para Com a sua idade já avan

o' esporte catarinense. É di- çada, depois de lutas in

ficil acreditar na dura rea- contidas, resolveu abando

lidade e dificilmente adap- lar não _ gefinitivamente,
tame-ei a verdade triste do porque o Futebol estava no

seu desaparecimento. seu coração, más acertada-

Francamente não tenho mente deu-ll(e a si propr!o
palavras que possam, retra- o descanço que tanto p·reci-·
tal' a minha consternação savn, atastando-se das hos

por tão trag ico aconteci- tes esportivas.
mento. Possuindo os defei- Foi nesse interdm que o

tos naturais de todos os meti. particular amigo, cro

grandes desportistas, o ve- nísta Maury, Borges, que

lho Agapito, posso dizer de mesmo desconhecendo o ver

peito erguido, colocou-se dadeíro valor
/ de Agapito

sempre em primeiro plano Veloso por ser -ainda muito

entre os que mais se desta- novo, rendeu-lhe <a sua uni

caram, A lacuna difícil- ca
.

homenagem de vulto

mente será preenchida, por- quando ainda em vida, idea

que acredito que elemento Iízou o jovem cronista um

algum reuna os predicados trofeu para que fosse dís

no terreno do esporte, co- putado eutre os clubes ama

mo o velho que acaba de dores da Capital o. qual
n03 deixar. acaba de encerrar-se. À me-

Lembro-me perfeitamente dida justa encontrou o apoio
da crise que a muito tempo do presidente Osny Mello,
assolou o nosso Futebol, que' imediatamente provi-

__--'- -eo.," ::.,_,dQCJLt]encia....:."..dQs ,.nos- ..denciou uma belissima ta

soS maiores astros! QUf�ndo ça, ren ênaõ 'lIma "mtre

mais s-e -assentuava ·a sua 'gero
-

sinc;r'a e' alisohíta�
queda vertiginosa no tem- mente-- justa aó nosso velho
110 da tecnica, virtuado pela Ag-apito. Assisti aS soleni-

.

falta desse importante rolJ,- dadês de entrega pela pri
" terial, houve a reação im- meira vez ao Treze de Maio,
pressioriante do saudoso que foi o Clube lhe fez

Agapito Veloso, fabricando jús neste- primeiro ano e�

em massa um ver(dadeiro que se. encontra em jogó o

celeiro de crac'ks atra'.:ez valoroso trofeu, que repre

do Bocaiuva Esp'orte Clube, sentã o. desportista Agapi
agremiação por ele fundada to Veloso, e lamentei a au

ã que tanto deve o nosso senda' do velho, talvez a

Fute.bQl. ;;ua moléstia "'tenha impedi-
Torna-se desnecessário do de lá comparecer.

divulgar todos os jog'ado- Agora aconteceu o pior,
l'es que encontraram em. quando mais precisamos de

Agapito veloso um verda- {esportistas de valor, quan
(Ít'ire pai, porquanto todos lo mais se nce�ltua 'os pro

s;.bem perfeitamente a quem hlernas fiue -ªfligem o nos

deve o exito de se proje- so futebol, ldeixa-nos para

tarem no cenário eSllorti. .;empre o homem que mais

vo da !lassa terra. As opor- utOll por ele. Perda ·triste e

tunidades dos jogadores llconsolavel, que difi�il
ainda jovens, tornavam-se i1ente -será recuperada, reg

dificil pelos grandes clu- a-nos somente .() humilde

bes da Capitai naque1a

éPO,!
�on.so]o da sua gTal1de e

ca, poré·m era o saudoso IOl'iosa existencia. �
Agapito quem lhes dava Jamais· voltni'{�i .fi ouvir

abrigo- e com o maior ca- .s palavras amigas e i.ncen

rinho e amizade, convertia- livadoras do meu, grande
os em grandes valores

par.
a amigo, o g:l'allde COng�lhei-1 - EXCURSIONOU O FLORESTA F C'

.

_

o nosso mercado. ,'o do n0380 "Futebol, deiXOU- vite da A D J
-

P
A

d L· J
.,. A con

4 •

I t b t, t:' t.·,
' . . oao essoa, alga araguaense de Des-

ASSIm LI ou ravamen e I.OS ao Iaglcamente. sem 1'01'1'0' esteve d·· 'It·" 1
.

I I. t '.
.' ,I M" omll1go em al)ocUZm 10, O Conjunto do

1)01' ongo tempo s�m nun- ,lle}lU( esse el a oportum- «'Io"esta F C d 2a d' '.- I L'
..

.ca ter o prazer de ver o -d de d'
.

I
' I .., a . IVlsaú (a Iga JOlllvIllense de

;<': e .

Izf,er maI� a guma I"utebol. Neste encontro amistoso foi vencedor o onze ,do
seu Clube numa situação JISS que osse utIl ao, es- T r' P

A I' •
.'

d
.

OelO essoa pe o escore de 2 x O tendo SIdo proporcio-
de destaque, porque os seus orte a nossa terxa, pl'm- .' d' b· d fI"

'

.
. '-

..

IR o a em RIxa a mestma uma grandlOsa reeepcao e

jogadores depois de se pr9- ,1palmenLe agora quando es- "d" 1 t l'
.

'

'. � _. ..
' _ .

�gIa R\-e. es ue la, com o que ma\s uma vez ficou '-de-
jeta.r�m deixavam-no a pro- ,amo". diante de uma crIse '�J'O"'Stl" (la' a 1· t· .' t'd

"
" .' ,,< u. d S mpa la com que e 1 o o clube presidido

cura de outros 'clubes que u(}tIvada pela mcompeten- "'0 SI' Ce"lnaIl T M N
.

Í' .' ,
• "

,e '. . 1, O • ay. essa oportul1ldade u "excu,l'são
pudesse mante-Ios melhor. ..1 de 1an.:os C1,Ue mlhtam o

�,e esten�leu à Usina do Bracinho, para uma visitação às
Pacientemeilte o velho ar· nosso FuLbol, � que nunca ,nstalaçoes qUe fornecem energia elétrica à Joinville.
regimentava novos valores, ilrocuraram allhcar a sabe

o que. era -sem duvida uma - .oda e inteligellcia de Aga-
luta interminavel de que lHo Veloso. ,

somente ele séria capaz de Não fosse a morte odes-

prosseguir. tino de todos nós, dificil-
Si tivesse que escrever luente me COl1VellCeria da

todos os faios, todas as di· sua, por não admitir que

ficuldades, todo o sofrimen· fique o nosso esporte pri
to q\le ·teve em vida feria adQ de tão grande persona

que ocupar-me de um dia gemo A sua existencia foi

inteiro para narrar todos um marco glorioso que difi
os detalhes da sua vida sa- cilmente poderia esquecer

crificad� em beneficio do pelo ntodo- simples e amigo
nosso esporte. Apesar da com que se houve. impondo-
sua luta, sempre encontra� se semlne, embalado pela
va tem,po para ajudar os sua capacidade e vontade

que d�le J?�ecisavam, desco- I �e vêr seus garo�os como os

IlheceJ,ldo completamente os ,�hamavam, em sltuu,ção p1'e

seus adversários, sem preo- I vilegiada nos meios futebo

eupar-se com essas mes· Jisticos da Capital.
.

quinhaf.ias� tão em moda Como era () velho agapi
atualmente 110 nosso Fute- to, assim é tambem a minha

hoI. Nunca dizia não, e eS-llwmenagem, simples e since

tava sempre prortt() a auxi- ru, .homenagem que nunca

DESAPARECEU UM BALUARTE
DO 'FOOT�BALL ILHEU

NOTICIAS DE JOINVlllE DIVERSAS
-:- i\P.QS 28 anos de espe

ra, os cariocas reconquis
taram a hegemonia do es

porte base nacional, mar

can do 279 pontos contra

_ VITORIA DO CAXIAS E OLIMPICO NOS PRI-
263 dos paulistas. O certa

MElROS JOGOS: _ Iniciou-se dia D o quadrangular do
\ me !oi realizado em Belo

qual participam as equipes do Caxias e América F. C., Horizorit., c terminou do

de Joinvílle, e- Olimpico e Palmeiras, de Blumenau.' No
prelio local disputado entre Caxias e· Palmeiras, à tar

de, no estadio' Ernesto Schlemm Sobrinho, venceu o Ca
xias F. C., pela contagem de 2 x O e no confronto que

travaram à noite, em Blujnenau, as equipes do Olimpico
e América, foi vitorioso o onze do Olimpico, pelo escore

de 3 x 1.

- RIO, 14 (V. A.) -;: No

proximo domingo pela ma

nhã. nas raias ol impicas da
Lagoa Rodrigo de Freitas,
serão realizadas duas eli
minatórias

.

para a forma

,;i'io da represerrtação bras i
loira que participará do

Campeonato Sulamericano
mingo. No certame feminino de Remo, a ser disputado
voltaram a vencer os pau-I
listas, em 111 pontos con-I em Callao, no Peru. Na pro
tra 87 dos 'metropolitanos. va de "double skiff" par tici-
Participaram também gau- parão Distrito Federal,
chos; paranaenses, mineiros guarnição campeão brasilei
e fluminenses. ra e S'ão Paulo. No "dois

(Do . Correspondente Hugo
-

Wew
ber. especial para -"O ESTADO") ALIVIO e FRESCOR EM CADA GÔTA

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

DR EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEPER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO.

LOGIA ,

Consultório - Rua i.,J'uncs Ma
ehado- 17.

H,ol'ário das Consultas - das
17 as 19 horas (exceto aos sá-
bados).
Residência: Rua Visêonc1e de

Juro Preto, 123 - 'I'e l , 3559.

•

- TORNEIO INICIO: - Foi disputado nas noites
de sexta feira e sabado passados, na quadra do Palácio

dos-Esportes, o Torneio Inicio do Certam! Animação de

Futebol de Salão, sob 0S auspícios da Liga Atlética Nor- CAMPOS, 14 ev. A.)

te-Catarinense, vencendo o quinteto do Nacional, in ega-
- Voltando' a competir com

velmente um dos melhores conjuntos dessa modalidade :) Americano, pois aqui es

esportiva nesta cidade. Em segundo lugar classificou- têve, há meses, o· Botafogo
se a equipe da Sociedade Esportiva "Papai é Homem tornou a vencê-lo, desta

Bom". Participaram do torneio inicio e irão concojrer felta por 2 x 1. E, nesta

ao certame que ora se inicia dez quadros, alguns em ca- oportunidade, sob a mais Niltinho é o novo téc-
i
tI!!M_iiiiâ��

rater extraordinár io, em face da fase experimental e ele nico do AVêlÍ .. Trata-se de I
,.

#o

incentivo a eSSe novo esporte, não se exigindo -das equ i- viva expectativa, já que o um- conhecedor profundo da
.......�M...._mw·.....•••••.......-.·.N....N-�·W_.?'�...

pe� .e dos
_
clubes .tódas as formalidades a que estàriam I m�t.ch assinalou _3 es:réia de arte do foot-ball. De sua in- iPt'

.
.

�

sujeitos para a disputa normal de um campeonato. Es- DICh no quadro alvi-negro, teligencia muito espera a
I a r I c CP a c a o

tâo .ins.,critos. para este T?rn�io. A�imaçã
..

Õ ,�s seguint�s Isua tel'�a müal e contra o "torcida do campeão dos Vva. TEREZA BI;\N-
�1;nT'e;S->-SQc.u.dadQ.E&Poxtu�a�CJ::.u��o �o\$iedac1:U seu aJttIgo clube. dois turnos. Feiicidad'es, ca-

- • CHINI

dop S�1rg'entàs,- Guarani .Eos;P,Ol't-i;· GÍct+bé;j: .FiJ.iã.§l.gS-'rf 1\,\1.--" ,-�
� -

_

-

. piHo-oNewton.
.

·participa_ a03 seus pal'en-
cioIíâ1, Uniãó Es-rMantn-·â:ê· .JÕi11fi1ttT,;. Clílbe "ifà.;ub·o

.. �

E, justificaiulo Q prestí-·-· ,

t
..: d-

,.'
es 'e pessoas, e suas rela-

Cachoeira, CUl'l'iola lndependente ...
· _8._.E. R: <'Pa""pl�j" e' -gio de cracle consumado, Di- '" ;(, n·

_' ções o contrato de casamen-

Honlepl Bom" e S. E. R. "Eles são de Família".' Pata a di 11�0 somente correspon- to de sua filha ZILDA com

próxima terça-feira está com'ocada uma reUlllao na deu inteiramente, desel11pe� - Lázaro Bartolomeu vol- o sr. HENRIQUE FERRÁRI
LANC dos répresentantes das equipes, afim de ser ela- nhando!se no team como se tará ao quadro de árbitros JUNIOR.
borada a .tabela de jogos e assentadas as medidas de al- fôsse um dos seus velhos e]'a F. C. F., atendendo a S.ão José 11-3-956.
çada da direção, como por exemplo a parte disciplinar a integrantes, como, também, �lma !3olicitação do presiden- Florianópolis
que ficam sujeitos os participantp.s. foi autor de um goal espe- te O'lni ::M;ello que não acei- ZILDA E HENRIQUE

tacular. h;u SE U pedido ele dcmissão. Confirmam
r,��"""''''''',

com" estarão em disputa as

guarn ição campeã braailei
rma, campeã brasileira, e

Espírito Santo, que repre-,sentou o Bras il nas Olim
piadas de Helsinque.

- APENAS UM JôGO DO qUADRANGULAR:
Em face da data estar cedida ao Clube Atlético. O-pera
do que a aproveitou p3.ra prelifiI' com o Guarani, de

Blume-nau� disputou-se apenas um jogo da segunda ro

dada do quadrangular, este: em Blumenau, entre Pal
meiras e América, verificando-sc, o empate de dois a

dois, aliás, o primeirQ.empate do certame. O-pfelio en

tre os dois lidel'es� Caxias e Oliínpico, 'complementar d::t
rodada, fo transferido para a noite. de quarta-feira pro
xima, no can',po do Caxias F. C. A situação atual é a

seguinte: Caxias e Olirn.pico '-O p. p.; Ámérica e Pal
meiras - 3 !lo p.

.

- OPERARIO X GUARANI: - As equipes do
Clube Atléticõ, local, e do Guarani, de Blumenau, volta
l'3m a preliar sendo o local do enconLl'o, desb vez, o
campo do São Luiz A.: C. Neste cotejo intermunicipal,
venceu novamente o Operário desb- vez pela contagem
ele 5 x o. O triunfo do Operario não foi dos mais faceis,

.

como se vê, sendo que a cerb altura do "match" o Gua
rani comandava o placard.

- VISITA DO CORRESPONDENTE DE "O ES
TADO: - Esteve nest:1 cidade em visita, tendo se de
:11m'ado pouco, o dr. Helio Milton Pereira anterior cor

respondente de "O ESTADO" em Joinville e atualmente
desempenhando estas funções em Blumenau. O 110S,:;o

particular amigo e prezado companheiro de cronica
esportiva qUe é tambem correspondente de "A Gazeta
Esportiva", manteve rápida palestra c'onôsco, na qual
combinamos que os leitores do "ESTADO" terão a co

b�:h}ra dos principais acontecimentos esportivos da re

g-1�O. nordes�e catarin�nse. e, do Vale 510 Itajai, por inter
medlO de regular correspondência nossa.

passou-lhe' pela ideia de
render-lhe, por -esperar que
a providcelle-ia o poupasse
por mais algum tempo.
'É um a-deus que me 'can

sa t1'Íste�â, ,poi'êm tenho
que fazê-lo" Adeus Aga
pito Veloso.

MAFRA FILHO

-EMPREGADA,
Precisa-se

rumadei,ra.
de um�.

Paga-se muito bem.
.Rua Lacerda Coutinho, 13.
Chácara do Espr1llha.
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o I!;STADO

H O J E PASSADO I«NO tendCUIO�
Com a Biblía15 DE NMUÇO

Q:.JINTA-pmltA, lü DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos que:

em 1521, foi ordenada por carta-régia, a destrui-

ção de todos os exemplares das ordenações ma- Sim, se com Êle sofremos, com Êle seremos, certa-

nuelina s (edições de 1512 e 1514); mente, glorificados. (Romanos 8:17). Ler Lucas,
em 1560, Men ',de Sá, chegou ao Rio de Janeiro, 22:54-62.

ordenando um ataque ao forte de Coligny, então MEU FILHINHO me ensinou, .há pouco, um senti-

ocupado pelos franceses;
, c10 novo do que qus r dizer part.cipn câo na vida um do

em 1699, uma carta-régia providenciava 1lô'bre outro. Êle estava doente, e nàc;uc:c poríodo angu:,tios�J
a falta existente 110 Maranhão, de mestres fabrí- eu lj�Hticipei de sua doença. Ser. Lia-me miserável tam-

cádores de açucar : bém, pois eu o amo muito:
em 1705, o general Sebastião da Veiga Cabral, Ontem à noite, após o banho, fiquei a brincar com

então governador da Colônia do Sacramento, êle, já agora restabelecido; ou-vi sua risada franca, ob

evacuou-a por ordem do Rei de Portugal entre- servei seu sorriso prazenteiro, senti sua mãozinha pu

gando-a às tropas espanholas que a assediavam xar _com alegtia os meus cabelos. }!jle estava extrava

desde 17 de outubro de 1704;
-

san do alegria nada mais que a alegria própria da in

em 1789, Joaquim Silvério dos Reis denunciou a fância, mas eu participava de seu contentamento. Sentia

Inconfidência'Mineira ao então governador de me feliz também, pois eu o amo muito.

Minas Gerais, Visconde de Barbacena; Como resultado desta experiência, compreendo me

em 1825, no Rio de Janeiro foram executados: o lhor como Deus participa de minhas enfermidades e mi

maltês João Metrowich; o pernambucano Joa- ,sérias, meus pecados e tristezas tanto quanto participa i
quim da Silva Loureiro e o português Guilherme de minha alegria: Êle é meu pai e me ama, pois eu sou

I
Ratollif, comandante de navios rebeldes inte- seu filho. .

. grantes da revolução Pernambucana;
-,

Amo eu a Cristo a ponto de partilhar do sof'i-imen-

em 1864, por lei provincial de n. 526,' a Pregue- to que seu grande amor lhe causou na última trágica se

zia de Campos Novos neste Estado, ficou sem o mana de sua vida? Se isto acontece, então eu o amo o

distrito de Palmas, que passou a' ser Freguezia suficiente pata participar também de sua ressurreicão .

.

a parte. Contestado pelo Paraná foi, por solução I "Sim, se e0111 Êle sofremos; com Êle seremos, certamen
do presidente Wenceslau Braz, dividido, fieando te, glorificados."
com Santa Catarina dois terços :

em 1870, o Imperador d. Pedro II, em cada di

rigida ao conselheiro Paulinho de Souza, negan
do seu consentimento sôbre o projeto de ereção
de uma estátua em comemoração ela conclusão

da guerra do Paraguai, sugeriu que o dinheiro

angariado com subscrições públicas, fosse apli
cado. na construção de edifícios destinado. à es

colas primárias. Belíssimo gesto, digno de um

brasileiro consciente ...
André Nilo 'I'adaseo

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. Ai

ASSEMllLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO

ORAÇÃO

Ó -Pai, tu IHS amas infinitamente e tomas sôbre ti

;i�IHSl8() r.l, .Io. Ensina-nos a ajudar ·0 nosso irmão a caro

regar o seu, fardo participando da paixão de teu bendito
Filho, nosso Senhor, em cujo' espírito e em cujo nome

oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS· PASSOS

Eu amo a Cristo. -Participo hoje de seu sofrimento
e participarei de sua glória amanhã.

STANLEY A. FRY (Brasil)

De ordem do Irmão Provedor, convido os prezados
Irmãos e Irmãs para tomarem parte do triduo nos dias

14, 15 e 16 do corrente mês às 19,30 horas, na Igreja. do
Menino Deus, em preparação da Comunhão Geral que
esta Irmandade efetuará no dia 18, domingo da Paixão,
ns 7,30 horas na Catedral Metropolitana.

O' referido tríduo terá como pregador o Revdo. Pa
dre Francisco Bianchiní convidado especialmente para
esse. fjm.

Espera êssa Institulção o comparecimento de todos
os Irmãos e Irmãs a esses atos da nossa santa religião: •

"I
I

16.75,8 portugueses
emigraram para o

Brasil em 55
v PORTO, 13 (U. P.) - Emi

,gra:ra.rn 16.758 portugueses
-

I para
o Brasil no ano findo. A

••••••_-_•••·.-.---.-.--•••·i·i
..

ii-ii""'ii··
........

iii-i·_· _.cifra corresponde a 77 por

MAG R O'· S. E F
..

,

I
cento do total de emigração

R A CO S 1 p�rtuguesa em 1955. Em rela-

.
, I çao a 1!l52 aquele número'!Jft".

V A N A D I O
I mostra

uma saída de portu- V A. bi"

'-'. L i �ueses para o BraSIl de. mais
.

0..ce - s'el.: 1a
.

I
ce 9? por c�mto._ Depois do ���'<.

.

I BraSIl a emlgraçao portugus-
." .. -.' ....

�' indicado no� casos de -fraque�a, .
sa 'para as Américas se faz

palidez, magreza e fastio, porque em I na seguinte ordem: Venezue-
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, Glí- : la, Canadá, Estados Unidos e

. c�rofo�fatos, pepsina, noz de cola; etc., Paraguai.
de açao pronta e eficaz nos -casos ·de O

.

t
. fraqueza e neurastenias. Vanadiol é

econ01111S a Nuno Simões

índiçado para homens .. mulheres, crian- citando estes 'dados em artigo ,

ças, sendo sua tórmula conhecida pelo. do "Primeiro de Janeiro",

�����esp�;l���s e está Iícenoíado pela jornal desta cldatle, afirma
que a causa da df.scid'l, da

emigração para oBra il de

I
ve-se à dificil sítuacàn mOI,;;-

____ . __ .
, ._. .

tária brasileira.

/

E
HQSPITAL DE

.

CARIDADE

PeÍo presente edital são convidados os .senhorcs ac io
n istas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepêke S. �\."
:1 se reunirem em assembléia geral ordínáiia, que �;ei'á
realizada no dia 29 de março, às 14 horas, :na séde social
-à rua Felipe -fre1rrITiclt;-nesta---Ba:pitai; iraTár-""de'lí'be'rarem""
sôbre a .seguinte

F'loriaiiôpolis, 10, de .março de 1956
Ordem do dia
.

1) Exame, discussfio e aprovação llo balanço ., de'." '1�onta:'l rclativns �o. e:wl'dt.io. de. 1955, parecer do conse

lho fiscal e relatório da diretor-ia.

2) Eleição elos membros e{etivos do 'conse]j�o fi,;: �d

e respectivos S uplentes para o exercício de' 1956. .

3) Outros assuntos de interêsse da. socied�Hk"
Florianópolis, lO de março de 1956.
Rudolfo Scheidemantel Diretor-presidente.

José. Tolentíno de Souza
Secretário

,..�G)o••••••ooe•••o••�......"••K••••••He••••

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

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

•êi;8.6.ee•••�••aêtê"�lh'••••e••" .

AGRADECIMENTO
ALBERTO EBERT

Vva Lydia Pírath Ebert, cunhados e sobrinhos,
consternados com o falecimento de seu querido
espôso, cunhado e�io Alberto Ebert, vêm por meio
deste agradecer à todos os que os confortaram nesse

transe doloroso, enviarido
í

lôres, telegramas e acompa-'
r.han do o corpo à sua ultima morada.

Agradecem de maneira espeeial ao Dr.. _Ricardo

Gottsmam, Dr. Orlando B. Schroeder e Dr. Antonio Dib

lVIussi, }ls bondosas Irmãs e enfermeiros da Casa de

Saúde S. Sebastião, ao seu vizinho Dl". Djalma Roslindo,
pela atenção e assistencia que sempre dispensaram ao

querido enfêrmo.

o f·1 C I t� A MECÂNICA
CQNSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, l\'lÁQUINAii A VAPQR, CALDEIRAS E
I
.'

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

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

- -.� ._-

PARTICIPA(AO
,

.

Helio Abreu e sênhora participam aos parentes e

�tJmgos o nascimento de seu filho ALFEU LUIZ.
lVIaternicl:lcle Dr. Cnrlos Correa, 9/3/56.

18AHCO
d� CRffllTO POPULAR

IIe AGRiCOLA I .

I
.

. RMo:d�,16
.. ,

f"LORIANOPOLiS - 5tó..eô.l6.rlnô.

P A_R T I C I P A" C Ã O ..

.
-

I

.Rodel'ic6 Rodrigues' Lemos e Zenil' Pl'obst Lemos par
ticipam a-os parentes e amigos o nascimento de sua pri-'
mogenita ROSANA, ocorrido no dia.11 de março, na Casa
de Saúde "São Sebastião".

-------�-_._-�----•._--

isto ·é verdade· -

Bananal, no Estado de Goiás,
�

que tem mais da metade da superflele \del BélgicQ, é Q

maior ilha fluvial do mundo.
�,.
,.

.

J .In 'cada 5
�"-..- ..

fumemt•• ,r.fem

.'
" __

Cigarro•.

I�

üonTlnen
•

(-138,34' UM PRODUTO C R U ZSOUZA

PARTICIPACAO
•

t

Dr. Marcos Flach e Yolanda Grillo Frach partici
pam aos parentes e amigos o nascimento de seu primo
gen ito Marco Aurelio.

Cêrro Largo 11-3-56 .

Rio Grande do Sul.

que ...

.p à r t i.c i p a ç ii o
VVfl. TEREZA BIAN

CHINI

pJ.rticipl't n03 seug paren
tes e pessôas de suas rela

ções o contrato de casamen

to dé sua filha ZILDA com

o sr. HENRIQUE FERRARI
.JUNIOR.
São J o5;é 11-3-956.

Flol'i"anópolis
ZILDA E HENRIQUE

Confirmam

f.148oRA ALSuMAS
8A:CXeAS 8SCT4M 1/&2-

MELtjr+S E 0(JTf2,4S ..,
.420/S/ .4 SU,4 COM-

.

Pos/et4õ Pê.4LUMIMo
r 9A'lSéVIO E'

[)eNlIC4c

'LA - 111:;1..

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

.

r

Lavando com- Sab.-ão

�irgem Especialidade
da Cla. IIIIU la�DS'BII�-JoID'llIe. (1IIrclfreglstrada)1

�:
- -e-CODomlZa-se' jempo.:._e dinheiro, ;

3.

--_._.--------- - -_._'-----..._._-. -.-- --�----------------.._
- ----_.-., .. �--- __._ .�------ --=-..,-.
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o aumento de vencimentos dos
. �

inativos da Policia.Militar
Al,(l;O e solidariedade dos Cêrca elas dezesseis horas, Luz, Vice-presidente daquela' lhe transmitia o cargo seu As reiteradas reclama- acontece nas forças arma- quando aqueles ainda men

amigos e admiradores do no-
I
a sede da Legião Brasileira ínstítulçâo, no exercíci:o da', antecessor. O discurso pro- ções dirigidas ao sr. Secre- das 'nacionais, percebem os digam o favor de serem be-

vo presidente I de Assistência estava com Presidência, ao fazer uso da: nunciado pelo novo Prosíden- tário da Fazenda, por inter- mesmos vencimentos, não neficiados com o respectivo
Conforme tivemos oportu- suas dependências inteira- palavra, relatou aligeirada-I te da Legião Brasileira de médio de nosso jornal, das podendo ser aumentado mais pagamento r !

nidade de noticiar, foi e!ll-
I mente tomadas por quantos mente sobre a gestão da Ex- Assistência, repercutiu admi- quais foraI_!} reclamantes, para aqueles e menos para Por que o sr. Secretário

passado na tarde de ante- ali se dirigiram pa� presti- ma. Sra. Marieta K. Bornhau- r�velmente 'na solenidade praças da Reserva Remune- êstes. Se acontece por vezes, da Fazenda, a quem humít,
ontem na Prosídêncía da Le- giar o ato. sen, no tocante aos diversos realizada ante-ontem, hajà rada ou reformadas de nos- o militar 'em serviço, ga- des e necessitados inativos
gíâo Brasileira de Assisten- Notamos, entre outros a serviços prestados por aquela vista a sinceridade de pro- 3a Milícia Estadual, expon- nhar mais, é porque percebe militares, dirigiram, pelas
da, em nosso Estado, o. ílus- presença do dep. Br�z Joa- instituição, dando cíênefa, pósítos do orador e dos seus do a situacão de necessida- eambérn gratificações de nossas colunas os apelos,
tre e conceituado médico, dr. quím Alves, Presidente da As- outrossim, da atual situação, antecedentes na vida públi- de em que 'se encontram, vi- serviços, comandos, etc., acima referidos, não os aten_
Alfredo Cherem, figura de: sembléia Legíal a t i v a; do financeira da L. B. A. ca, que lhe têm grangeado a vendo ainda com Os parcos mas, em se tratando de ven- deu até agora expedindo a

destaque em nossos meios' Monselhor Frederico Hobold, O dep. Alfredo Cherem foi simpatia até mesmo dos seus lencimentos da tabela ante- cimentos, própriamente di- necessária ordem de paga.
políticos e sociais. I representante de S. Excia. simples e objetivo em sua adversários políticos. rior, não lograram, infeliz- tos. não há diferença entre menta?!

Revdma. Dom Joaquim Do- oração: disse de sua satisfa- O ESTADO, presente à so- mente, até a presente, obter os que estão no serviço ati- 'Oxalá, possam estas pala_
mingues de Oliveira, Arce- ção ao receber do Presidente lonídade, ao tecer e�:tas bre- daquele titular, num gesto 110 e os da Reserva. vras, movidas tão somente

I bispo Metropolitano; do dr. da República a honrosa no- ves considerações, ratifica o de eloquente justiça, a de- Acontec., porém, que a- pelo propósito ele despertarNOSSA CAPITAL l Dib Cherem, representando o meação e do seu entusiasmo que já foi dito anteriormen- terminação ao Tesouro do quele "sempre igual ao pôs- em ss. justiça para com- ve
O 'ld M I !Governo do Municipío de Flo- para orien.tar

uma instituição te: o dr. Alfredo Cherem Asa-jsstado, do imediato paga- to ou graduação", não soôu lhos servidores militares dosva � e � : rtanópolts: do sr. Antônio de ajuda aos pobres e desam- berá honrar .o elevado posto menta do aumento dos ven- bem <lOS ouvidos ou à com- Estado, encontrem guarídaDe re�resso de minha re- i Pascoal Apóstolo, Presidente parados. Não escondeu seu que lhe foi confiado, dando à cimentos dos inativos da- preensão de alguns "enten- no' seu sentimento de humn,cente VIagem ao sul do ES-Ida Cãmara de Vereadores; do contentamento ante a ma- Legião Brasileira de As�is- i quela Corporação, corres- didos" de nossa burocracia n idade e patriotismo.tado, novamente encontro-
sr. Celso Ramos, Presídenta neíra alta e elegante com que tência, em Santa Catarma,' pendente aos meses de ja- astadual, entre êles o Dire-me de p�sse desta coluna, p�- do Diretório Regional do Par- Ineiro e fevereiro, a exemplo tal' do nosso erário público. ·w-_..w•••- ....�·....- ••.-.-w-_�.n••_ ....

ra contínuar o velho e batí-
tido Social Democrático; do _-- _ .. _. -, '-----�-�-----.-.--�-�'---.-

elo que foi feito com o fun- 'Acharam que tendo sidodo. tema. ,

I dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, 4
cionalismo civil aposentado, os funcionários CIVIS apo-De início, devo confessar' Diretor do Ambulató rio do
que viu incluído nos venci- sentados, contemplados comminha satisfação r= fato de I.A.P.C.; de deputados; de-

, . mentos de fevereiro, o au- 25% de aumento, aos mili-terem outdros cOlegas'd' ?�las vereadores; de diretores da

1 menta de 25% correspon- tares da Reserva não pode-colunas e nossos. iarios, Prefe,itura Municipal,' de a-
b t dente aos dois primeiros me- ria caber 40%. Aquele sem-tomado tam em a SI, a

. a,r_e-
,

mlgos "e admiradores do de-I'1 b ses do ano pre íeual estabelecido porfa de co a orarem na missao .putado Alfredo Cherem e de I'
.,

�

d d I E' bem possível que ain- lei constitucional em 1952,de propug'na ores essa me- 'funcioná'rios da Legião Bra-
-- ,

-

.

rítórla campanha, qual seja: \
sileira de Assistência. Florianópolis, Ql1inta- feira, 15 de Março de 1956 I da êste mês, não recebam os por certo não teria sido "re-

h 1
.

d I elementos da Reserva e Re- conhecido" pelos que elabo-zelo e carín o pe as CoISaS e

I O sr. Manoel Donato ela

Inossa Capital e seu conse- formados de nossa Policia rararn a recente lei do au-

quente progresso., Faculdade de Farmá- COl\'lANDO DA Militar, o aumen�o corres- menta de vencimentos, esta-
Que meus colegas conti-! I' I B i\SE AÉREA' pendente aos tres meses, belecendo-se assim "jur is-

.

d d t V H da � Odonto ogIa, 11 1 " i

vencidos, pois, ao que fomos nrudêncla nova".nusm na ar ua e es ernero- Ministro asco en- , . I '
-

1 desenvolvi O Conselho 'I'écnico Admí- O ilustre patrício sr. Ma.Jo.r informados, está para ser Daí a série interminávelsa açao pe o . esenvo vimen-
I "D'A 'I' t B d Ito da Cidade, formando entre, rlque VJ a nistrativo da Faculdade de Aviador Rober o ran mi, ,encerrada a escrituração de consultas: à Procurado-

1
-

d
. i' Farmácia e Odontologia de; que vinha comandando com: dos cheques de pagamento da do Estado, a Cespe eaque es que nao se' erxam A data de hoje é assinala-

Santa Catarina resolveu de-' muito zelo, dedicação e pro- I do mês d marco corrente, talvez até à Coap e outrasvencer pelo pessimismo tão da pelo transcurso do ani- I 'I e �

d t d d f signar o horário para as pro- ficiencia a nossa Base Aérea, 'e ate' hoje o Tesouro não re- mtidades ju rid icas, pré ju-o goS o .os que na a azem
versano natalício. do nosso I-

·t· vas escritas e oI;ais do con- I vem de passar o C.ornando da I' "ebeu determiHação do sr. i'idicas e anti J'uridicas, noa nao ser q,I'1 lcarem os que eminente patrício Exmo. Sr. d 1
v

se .empenham pela formação Dr. Vasco Henrique d'Avila, curso. de habilitação, em s�- I mesma. ao seu Igno co ega
I Secretário "cÚt Fazenda, no ,entido de resolver probIe-

d
.

·t
.

t gunda chamada, para matn- sr. Major N.elson Asdrubal I. sel1tl'do ela inclusão nos mes- ma banal: O cumprimentoe um espln o
.. progre�sIs a

digno e acatado Ministro do I
d t

.

não somente entre 03 que go- Tribunal Federal de Recur-
cuIa inicial no Curso de Fa�- i

Carpes, deSIgna ,o ,r�cen e- I
mos, para o devido paga- de uma lei clara, meridiana,

tr S qu maCIa daquelé estabelecI- mente para o exerClClO das, t do alImento de 4001 a ,,'a' por duas vezes. cumprida,vernam como en, e o e
sos, do qual foi seu digno Pre-, . I. _ .11en o 10

d· ·t 1 b s ment.o de enSino. superIOr, da refer,Idas funçoes.
. qlle fl'zel'am ,J'u',s os mi.lita- _ consulta que seria cabal-,po enam mm o co a orar na

sidente. I d
'

obras de iniciativa particular. Muito relacionado em a
segumte for�a. ,_ AgradeCend� a c�mumca- res inativos do Estado. mente resolvida por qual-

A noticia de um perfeito Ontem - as 18 horas: QUI- : çao que. se Ignou azer-110S ,I P' dua vezes depois da quer primeiro anista de nos-nossa terra, onde serviu por mica' prova escrita. I por meio de honroso· ofício,
OI

J
< � 'd' L'· 663entendimento entre os gover- I Procul'ador' .!'.. . promu gacao a el n. "a FacuJdade de Direito ou

• a guns anos como .

HOJ'e - às 18 horas: BIOlo- auguramos ao dIgno mlhtar
, "4'

.

>

"

d 1952 ue'nos do Estado e do Município G 1 dR' bl'ca deI'xando I
. . -

d (te c.- ue JunelI.o e , q l'ábula do mais afastado in-era a epu 1 , '

gia, prova escrita. as maiores satlsfaçoes no e-
t b I

.

C' d' deda Capital, para em conjun- ..

1
.

'esa e eceu o olga terior do Estado.em o nosso melO SaCia as Amanhã _ às 18 horas: Fí- 'sempenha da nossa missão .

to e harmonia estudarem as l' h I I Vencimentos e Vantagens Ora, o Parecer de I10Ssasmais so Idas e onr03as re a-
sica, Quím,ica e Bi,ologia,

pro-I' que
lhe fôr conf.iada, ta.1 co-necessidades crescentes de -

f l' t·
-

t
'

dos oficiais e praças da Po- entidades juridicas não

pO-1' çoes, o e IZ acon eClmen o e
vas orais. mO gozou a maIOi' estIma e

nossa Ilha, como problemas t d d t" f
-

lícia Militar do Estado, dia ser outr.o: "os inativos "Dl'as Velho";. mo ivo e gra� e 3ft IS aça?, Todas a� provas escritas. acatamento dos seus coman-
que Se impõem inadiaveis,

para Os seus mumel'OS amI-
serão realizadas no prédio da !dados e conquistou as me- (anos de 5f e 54), os inati- de nossa Polícia Militar, I O tradicional estabeleci-dando-lhes segura orienta'" I vos de nossa Poll'cJ'a foram teAm cll'l'el'to aos 4001 porque I t d' Egos e,admira<iores.

,. Faculdade sito à rua Esteves ilhores rel,ações em o nosso
.

,

.

.

'
.

10, men o e enSInO do no.:;so 's-C'ão e presteza quanto a sua t t b f' 'aelos com o me"'mo Dal'� os nlesmos o allnlento- Gozando de jus o pres IgIO

I Júnior, Edifício da Clínica!meio social. cne ICI, ., . "
• '��." tado iniciou ante-ontem asexecução, CausoU como era de

e\grande acatamento na Ca- Odontologica e da Farmácia.I---- aumento' de vencimentos �e)'á sempre igual ao de atividades escolares do 'cor-rW
,se esperar, verdadeira ale-

pItal do País, onde tem �a- O TEMPO proporcionado aos elemen- igual pôsto ou gTaduação rente ano. .

l--

gl'ia. Sempre foi aspiração bido como Ministro daquela Previsão do tempo até às .tos em efetivo serviço, pois '10 serviço ativo, direito em A's 18,30 horas, no Salãodos ilhéos que eSSe trabalho alta Côrte ser um magistrado 14 horas do dia 14. o parágrafo primeiro do art. que, se basei}>u o ilustre Nobre, o Diretor Prof. José
em conjunto fo.sse compreen-

na verda'deira acepção do DES, HENRIQUE Témpo - Em geral ins- 175 da referida lei, é taxati- Consultor da Justiça Mili- Warken Filho reuniu os alu-dido pois, SÓ poderia resultar
termo, serão bem merecidas tivel, agravândo-se com vo, ao estabelecer claramen- ,ar, sr. dr. Francisco d'As- n�s dos Cursos CláEsico e Ci-

em beneficios p03itivos para
as manifestações de apreço e ,FONTES chuv�LS e trovoadas. ':e que "o soldo do militar ,is, para apostilar nos res- entífico,' fazendo-lhes uma,

nossa terr� est,ima que receber no dia de
. Temperatura - Entrará 'la inatividade será sempre lectivos títulos, os novos

Felizmente chegou o alme-
hoje, às quais mui pl'azero- em eleclinio. igual ao que perceber o de ;encimentos, com a inclusão

jado dia para o progresso da
samente, juntamos as n{)s- Ventos _ Rondarão para [gual pôsto ou graduação dos 40% do recente aumen-

Ilha para que seu prossegui-
sas. o Sul, rajadas frescas. na atividade", o que sig- to.

"menta não venha encontrar
Temperaturas _

...... Extre- /'lifica di�er que tanto os. Não havendo mais dúvida
percalços e óbices como até

mas de ontem: Máxima 31,1.1 que estão lá dentro, como os {uanto ao direito líquidoentão vinha acontecendo.
;'.1ínima' 23,2. que estão cá fóra, tal como dos 40%, consoante apostila

Ha ainda muito para reali- outro lado, prédios que se
3 respectivo tegisto pelo Te-

zar. Embora os esforços do eternizam na sua construção!
CASTRO ALVES ;01l1'0 do Estado nada mais

nrefeito Osmar Cunha, que Prédios em ruinas, como a- "

, e�ta sinão a efetivação dttanto vem trabalhando para quele velho casarão que mos-
Por: Savas Apostolo !agamento pelo Tesouro do

cumprir á risca. seu pro�ra- tra a sua feitura entre o co�- Antônio de Castro Alves foi uma das mais altas expI'es- �stado, o que já deveria ter
ma e que nessê sentido tem junto de edificios que estao I sões entre oS poetas brasilel':os. ;ido feito, a exemplo do querealizado verdadeiros mila-Ilocaiizados perto, como o ele-

Nasceu em Muritiba, Bahia, em 14 de março de 1847, foi pI�(:)cedido para com os
gres, graças a atividad.e e es- gante IAPC, o Teatro refor- .

'morreu moço, contando apenas 24, anos de idade. tuncionários públieos civis
pírito progressista que lhe são mado, o IPASE, etc. Terr�- Foi a grande voz a 'poesia social, inspirando-se em :'lposentados.peculiares; sente-se que ou� nos baldios no centro da CI-

mo ti vos nátivistas, em temas liberais e na abolição da es- Porque essa desigualdade!tros problemas não podem daele que poderiam ser ap:o- cravatura. de tratamento?! Acaso os

1ficar á mercê dos parcos re- veitad03 para construçoes
Regista a efeméride de ho- As incorreções que se 'lhe notam na linguagem "são", militares não prestaram tão

cursos de que dispõem oS co- que embelezariam a Capital.
como acentua Rui Barbosa, rapidos lapsos de cinzel, que a .

E t I p' d ma ror1
. . je, o natalício do ilustre e /I bons servIços ao < s ae o, recls.a-se e u ti -

fre3 municipais. Letreiros ummosos, que VI-
lente do micrógrafo descobrirá, avultando-os, mas que não quanto os CI·VI·S·.' I.

jrumadeIra.
d d c i ilustrado contérrâneo Exmo.

Não somos nós, os muni- vem apaga os oU por es u -

Sr. Desemba�gador Henrique destroem a expressão e a gcrandeza do conjunto". 1 PCi.pe estes já estão há iaga-se muito bem.
cipes (lUe o exigimos e sim, do ou economia de palitos de

AntoAnI'o de Castro Alves foi um dos funeladores da eS- L d C t· h 13C· da Silva Fontes, Professor do:s meses embolsae.los do �u� acer a ou 111 o, .

o propl'io progresso, que é seus donos. O edificio da aI-
cola, "condoreira", e salientou-se mais do que nenhum op.- alll'.-,en+o de venclmentos, Chacara do Espanha.coisa que não póde parar e xa Econômicà, ainda está no das Faculdades de Direito e

d
'

Filosofia de Santa Catarina, tro romântico, pela "pompa das figuras, pela sonorida e

que está sempre pedindo mais projeto e seu' espaçoso terre-
do vocábulo e pela espontaneidade".,

d' 't d ate sendo que desta ultima, é seu
e cada vez mais. no e agol'a, epOSlO em -

Suas obras foram as seguintes: "Espumas flutuantes",I .

1 d t
-

d edifi digno e infatigavel diretor.Bem sabemos que á inicia- i na
. a ,cons ruçao o -

"Gonzaga", ou a ."Revolução de Minas", "Os escravos",'

.

1 B nco do Comercio I Santa Catarina deve, a essetiva particular cabe grande, CIO C o a .' "Cachoeira de Paulo Afonso" e "Hinos do Equador".I F'" mel' r outras eminente filho, grande e va-
Parte de responsabilidade', assemos, enu ' a �'. Dedicava-se mais aos poemas, quase todos �om -idéias

d f lt de e Dll'ltO de liosissima cooperação 1}.Q· de-quanto a colaboração devida provas a a a SA
abolicionistas. Dentre os poemas para a Abolição, escreveu:,. . .

t· t t c lab senvolvimento do ensino, co-a0 melhoramento da Cidade. ll1ICla Iva e pres an e o 0-
"Vozes d'Africa" e "O Navio Negreiro".-

1
.

t a mo educador de nossa juven- oNem sempre porém, todos raçao, 0115'0 sena n03SO r -

Aos treze anos, como refere Calmon, já o "poeta dos
b 11 E t 'sso os alu tude, desde a mocidade, querassim o compreendem. Veja-, a 10. nquan o 1

'

,
-

escravos", l)reCOce, declamava:d d o adi e como professor da antiga Es-
mos o caso, por exemplo, da gue�'es e casas e m r a

"
... Ah, não pode ser escravo.

t t óbem cada ver. cola Normal, Diretor da Ius-
renovação dos passeios ou apal' amen os S 't.

Quem nasceu no solo ,bravod m e S b m de trução Publica, e agora Pro-
calçadas J'a' que a maioria es- que se eEocupa . o e

b '1'
-
"

d ld d 't d Da raSI ena naçao .

tava em péssimas condições. inaneira assustadora, de for- fessor as Facu a es, en o
.

-

h t embor nes sido ° fundador de nossa Fa-Não houve editais, ne,
m

a�I-1
ma _esco.l'c an. e,: .

a

-.sos que levassem oS propne- te partIculal:, o mdlce de culdade de Filos.a·fia, ideàl pe-

tarios ao cumprimento das I construções para tal mister lo qual pelejou patriotica e

exigências determinadas p;;' 'seja grande. bravamente, até vê-lo perfei-

las Posturas MuniCipais. O I Aquela casari� ve�ha a� ta e satisfatoria realidade.

descaso contiimava, até que' lado da DelegaCIa FIscal ate E' com prazer que regista-

I
.

d l'ua F "nando mos ,o grato aco,ntecimentoa Prefeitura achou que deve-' a esqUlI)a a
, e:

.
.'
".

ria solucionar Q problema, Machado, onde ha. Jardm. do seu natalício" grato -para
mandando ela mesma, fazer suspensos nos telheIras de '113 exma família, para Os

o serviço para cobra ..)o de-I bica ... haverá coI�a m.aiê 3eUS inumeras admiradores e

pois aos proprietarios. Ha, : irritante de que aqUllo? Am- discipulos; que encontram

t d! d P· 11' hOllvesse nas sempre na sua die:na e vene-tambem, o flagran e aban 0- a se OI a ,
-

�

no em que 'se encontram cer- cido um dos nóssos grandes randa pessoa, o mestre admi-

h t ve ravel, porisso, por tõdos esti-to, prédios em nossa capita�'1 om.ens e per. ence�se a
.

-

Alguns ainda ostentam os re- I lhana ao Patnmon10 Naclo- mado e querido, com o maior
,

1 '1' l'i S n '11 lTIeSmO e mais J'ustif icado orgulho.manecentes discos e caretas
i
na ,va a, na,

.

e1
..

da memoravel campanha e-, o Gato Preto chega s. ter SIg-
.

A's justas demonstrações

leitoral, quando da mendi-: nificação no meio do casario de apreço que receberá no Antônio de Castro Alves faleceu a 6 de julho de 1871.

cância, de VDtoS. Outros, pe- ridiculo... dia de hoje, juntam_os as Revelou-se o maior poeta épico brasileiro.
'I • C m voto' smCeros Sua musa hugoana exerCeu acentuada influência na

dindo re.paros - urgentes, por I Enfim, vamos parar por nossas, � . _ :;,
atentarem até mesmo contra aqui, mas, com a promessa

I pe�o �)rOlO��al11ento de sua 11?01ítica de nosso país e 110S jovens intelectuais de sua

H vida, elos transeuntes. Por de voltarmos ao aS3untcr. utll eXlStencla. epoca.
,

'��.,"

-EmpossadQ O DeputadO Alfredo Cherem na
Presidencla da L. B. 8.

Enqlíanto Castro Alves com sua voz fascinante faz es

tn;mecer os auditórios CDm a leitura de "O Navio Negrei
ro" e "Vozes d'Africa", o grande orador, Rui Barbosa mul

tiplicava-se em conferências. Sim, combateram juntos. São
dois nomes que·o' Brasil póde orgulhar-se: Castro Alves e

Rui Barbosa, os que mais lutaram pelas ideias abo.licionis

tas.
Castro Alves juntamente com Rui Barbosa e- Joaquim

Nabuco 6utro granele abolicionista, formaram a Coqlissão'
de Lite�'atura, do qual faziam parte do Ateneu Paulistano.

Discutiam os acontecimentos daquela época. Cresce,

porém uma onda contra o Imperador. Castro Alves declama

poemas que provocam entusiasmo:
- "República, vôo ousado
Do homem feito condôr!"

\

EXAMES VESTIBU.
LARES

Encerraram-se ontem as ins
criçoes para o concurso de
habilitação, em segunda cha.
mada, na Faculdade de Flll'
mácia e Odontologia, que vi
sam o preenchimento de 30
vagas ainda existentes.

'

Na Faculdade de Direito
apesar de não sersm preen�
chidas todas as vagas, pois
sendo o número existente de
100 passaram apenas 87 can

didatos, não heverá exames
de segunda chamada, segun
do apurou a nossa reporta
gem junto à Secretaria da
quele estabelecimento ele en-

sino superior.
Na Faculdade de Filosofia,

porém,. haverá novos exames
ve.3tibulares em segunda cha
mada.
As primeiras provas escri

tas serão realizadas a 15 do
corrente .

Colégio Estadual

'preleção, concitando-os a re

dobrarem seus esforços no

sentido de alcançarem êxito
nos estudos a que vão se .de
dicar, êxito" êste que se tra
duz numa aprovaç'ão criterio
sa e de acôrdo com oS 111éri
tos de cada um.

Fêz-lhes vêr a necessidade
imperIosa de conquistar o di

ploma, e não de conseguí-Io._
. Por fim, deu conhecimento
a toelos das instruções inter
nas que deverão ser obedeci
das neste ano letivo.

,

EMPREGADA
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, ..
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