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Os depütaãos Lauro Gomes,
I
jam estabeleciuos, na forma

I

do PTB de São Paulo e R(jgê determinada pela Consnlilla
:.--••••-- .••-.----.--

••�--.- ••---....------............ Ferreira, Iider do PSB, vem I ção das Leis do 'I'rabalho,
.

:' � .� de apresentar à J\'lesa- da Câ- 'seus no.vos níveis.
'0

.

t' D" \ '
,

� ma rs ao '90 . Ia-i mara, para o devído enea- O trabalhador não deve e

:: rio de SM Cdtiírll':a� mínhamentc, projeto-de lei não pode esperar tanto tem-

� ,; aumentando em,50% os ní- 1)0; precisa ser atendido com

;, ".' I � I
" veis atuais do salârío mini-' nrgêncía, -e_ rapidez, - con-

.� P. n o ,..(.j

�I
,

I'

mo, a contar de 1° ele abril cluem o, slgnatártos do Pl'O-

\ do corrente ano, até que se- jeto, em a sua jlí1l7'ltHieação,

� N '�.4!H �
.................. ......,.. ,;,/*"�...................- ...

" ...........-�.""'..,......-*""... \ ,j*'-_"'r;."

ENLUTADO, O CLERO BRA1lLE'RO PAGAMENTO DO.
FUNCIONALISMO

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

I. 'j A SECRETARIA DO TRABAlHO
I IVIERECEU aplausns a decisão do dr, Alfredo Cbe-

. Os deputados do PTB, com assento' na As>:embléia Le-
rem, de não demitir os pequenos servidores da' L. B, A. Me

'1-'1bLl;'VU do Estado, defenderam, em prlnoiplova procedên- reeeu e merece, E tanto mals que esses pequenos para és-
�ia dn criação da Secretaria ele Estado d03 Negócios do Tru-

taram lá tinham que ter pl'ofissfto-cle:fê ndenísta, condição
RIO, 24 (V, A,) - O vosper- I balho e Assistência Social.

s.ne qua, na administração passada, O mais Intaressante é
tino oficios. o "A Noltu"

_

diz c!',m ê�'" e 00J'etívo os daputedos João Colodel e José de� - sv que só agora descobriram que não perseguir os Pe�!ucno.'
que não tem qualquer funda- Miranda Ramo::; aprnsentaram Emendas ao Projeto de ori-

merece elogios.
menta os boatos que círcula- gen1'o�9.vel'n�lmentaL O propósito das ,Emendas ü�)rese:lta- Nesse elogio, que vale de verdade para o' ilustre e'
.tam pela-cidade, segundo os da s é no sel1�iclo de_ que.uma Secretaria do Trabalho possa atual Presidente, está a mais furmal condenação à úttima
quais haveria atrazo no pa- I atender .alguns dos problemas que afligem as classes tra-

presidência daquela instituição, que perseguiu todos os pe-
RIO, 24 (V. A,) - Deixou 1 Histórico e G�o,grifiC� de g,lUne�lto do �u�:;ntD da í'un- i b;:dh?d,oraS tanto dos centros urbanos como

a.
classe elos la,-I f!u.enns que não fossem ,10 seu par tidn. Ni:io sé os pequenus

de existir, às primeiras horas i Mato orosso: saCIO efetivo e cI�n_allSmo públieo. Poelo con-I, vradoras. , , � , . _ rSerVidül'tS' 0(1,1110 os pequenos que recorriam à L, B, A, e Sú
ele ante-ontem, no Sanatório' presidente de honra da Aca- trárío -- assevera o Jornal -�

. Entel1cleniOs que o Projeto- como esta no or!gma� n�o

I
mereciam auxilio se fossem udenístas, isto é, se levassem

Santjl a.Cta.rtnn , onde se a-I demia Iv�atogrossense �e ,Le- várias medida.", vem Dencio atende as suas finalidades e será apenas mais um or?,ao a ficha partidária, Pedem agora que o deputado Cherem
chava ho:pitalizazdo, em São o1ras, entIdades culturais fl�n- tomadas e já pndemos adian- I politico, para aeornodar sítuações, em fim "uma perfuma- l não faça o que fizeram, Pedido inócuo, pois fazer o qu� fi

Paulo, D. Francisco de Aqui- dadas. �urante � ,seLl gover.-I tal' _

que ainda por estes dias I ria aclmini,t;tl'ativa", sem qualquer possibilid�de de _atender .zeram seria :"

.•
cabar com. a L.B,A, e deíxú-Ia por aí, à espera

no oorrêa, arcebispo metro- no; SOClO honorário do InstI- serao preparadas as folhas e bensf'iciar a,s operárias, 03 lavradorns, em Iim aqueles que " ener '''lI' c' 'TI" 'n'tll·r,-. e ele'J'cr,�p' .

,

te
,

G 'f' "

t"
(te I .IU e", 1 c� . UI' .C(".

p,olitano de, ouíabá, n:embl:o t�ltO. ,., I;I:s or�:o e
õ �ogr� lC� '1 pagam�eto, já s:n:lo, certa ,a. I' t(�ll1 ? I

direito de esperar alguma coisa de u�n Secre 'ano
x x

/
'

ela Acacle;llla Braslleu'a ue BraSl.,e,ro, pdtenC(3nJo ::o.mela data (lO pagamen,o" - dIa, cüm esse ·l1ome. -

'

• x

Letras ex-governador do Es- a várias outras �nstituiç�es

I' �l'ês de abriL
_ I _Daí a,,11eceg.sidade de ,el�tJ,r t�l or.ga�lis'n10, ou mel�1o�', __

' E POR FALAR no CRSO, est:1 revelação se�1sJciOnal:
tudo de Mato Grosso, I cult�rals, ,

'

, I "'t: f' ,
,tal DePRrtafi1ento de Adl11lmstraçao PublIca, ele uma orga-

na creche da L.B,A. para 63 criancinhas havia 59 funcio-
él I

' Ale'11 de cartas Dac'tor::\,ls t.Cjue c ve_pe.•no a lIma,,- t..
,-

t t t
'

el clara I> I
'

Figura e 1'e evo no eplsfO- " ' "', ; - :' .

' ',.}
aind'i ue n1nO"11>111 ficará' nizaçao

e âe a rlbmçoes, an o quan o pOSSlV, S .'"
o n:11'ios, Não representará isso monstruosa persegLüçáo às

pado e nas letras nacionais, mensagens presldenClalS, e 1 " q
.

<> ,- , 'posithas para que possam os trabalhadores saber com o

'I " . 'I ? •

-

t b Ih d t el sem aumento Depo's de decl- ' - ,
.

' enanCll1 laS. �

D Aquino Corrêa que perten- ra a Os e na Uleza pe a- '

,
,_. 1

cjue podem cont::tr nesta Secretaria, '
'" ,

,

,
_.' " , ' O"ES 191'7' elIda a conceSBaa ele abono, , , ,. , ,

.'
,

x x •

Cla à Con )rcgacao Sales!ana, goglCa, eS�Ieveu, .LI o , , " ,. , I E 1m com este proposlto que os deputadQs aClma refe- .

, ,
<

, ,

'" .

,

,

'

'.
-, TO GROS- uos fUl1c:onan:s que 1'e(,2- /

,

_

" ,
' ,I

- ,x

Clêlxa seu nome llgEtdo 'a" A FRON':EIRlI. MA ,
I' ' 1 "

.

� bn é
Indo::; apresentaram as segumtes Emendas ao refendo PIO-

_.

' NA ASSEMBLÉiA o sr. Volnei Oliveira apresentou
, t' 'd d SO GOLAS (memo"l' 1) mam pe.a ver Da:5 em 01110 I '

I
"

"

mais lecun'Elas a lVl a es
-

, , ". , .",
, - jet0' "

l' I l�' f' ;. -, o'' , , , 't la
_, �'�., --; _ _11919' TERRA NATAL 1922; a amp�laçao qas verbas glo-

.

�, o -]i\ n ,.
,-_

,
energlCo pec l( o (c m oImaço�s _ao ",overn�, a respe! o (

t�tLluO no l ampu IJtl.storal co' "

b' 1 4 .- b f':'( I Ao .<1 t. 1 ,b1::-Se a seoHd1te redaçao, 110"le"ça-o ('0 "r 'Valter Wanaerley l)ara lhl'etor o'cral da
-

-

DIQCURf""OS 1927' C!\�'rll{) :-J '�"".í. P QPIao ene lC ... ft, Os d J" d
..'1 '" � ,1 O· � � !::, a.

mO_Y6J) ltterúrk,- Or?:_g_or_ e.1---'2--� -',�_,_ '-,-�/E...�---.r-t
�� ,���:':'"'" '�"";";',,' I "l;'IC<1 rrlada a S,,;eretaria de Estado oS NegOCIas o

Estatística Em face da lei essa llomeacão é de fato in-
, n, C.o d' ,ALVES E OS'MGCO" ,1933' ambell1 os 1U!1CIOlial'lOS GH�.. ,_,,," ,',,' 'i\ -'ç, S ,']

.

'_
<,

, ,_ _ .: �.]Joetn., OvllUpava na a�a e
I

. P,
"" •

_,'
- I J'i�,Q'?l'b ,) e .1.,,,Sl,h,n( 1.. OCla, !-ustentavel O (-al'OO por leI so pode 3er exerc1l1ú }lOl' teem-

.--, " ' '. ,DOMBOSCOEABE'\'lü"P[l,- Calxa ECO�101111C::', I
. ...__. -_,., �-_.� ·"';""_10" ''0 ��o.in1

".. • b , '-
Mal�haGo de ASSb, a caneHa, ," . '-'-'

, Ao [1Ft. iI) nCi'�S('eIlLem-se oS paragraiUS��',
-�!..,_ .",1_" 1.."lPf.lcidalle e comlil'ovada especializrwiu

<, .,' 1 "J M P ICIA' UMA FTO'2, DO CLJr;RO 1 ,-' co ,e reeOl1l1eC:tt.'lx ,t_ .::�< .,

l' 3'< fUÚclac a pvr , ., e- , +' ;r' ,
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- ,col1dicões que o nomeado naõ api'.,s'�" ,i.<

rena ela i::)llva e n:1 qU:\l teve - �gra J,,�,�.�.L- P,-"f,""'lf- 10 _ O' sel'vicoc, e ,ül'ib\.l1coe,' da Seerütnna � ,', " .' ,.' J= '- _ •. _,...=�-c
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�"l)O" antecessores o Barão do

1
ere rlnJ..n o, e lven'a; 131' e ao aU 0 ,. ,tU o , '''�t

'
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Rio Br,tllCO e Lauro IVlullel', NOVA E'l' �ETEl�A (p�e;;;.ia.s ,Roli,!l-l I"oureiro " J;",',_,.... ' -z.: ""k,,,,,,,\I:Il "0'- :"'." � ób::!tfz:!t,,€im*'*",'''_ .:;''';'''� \' .;' ..;
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� f'�C ... �·j.. ..... :;;.,t(Çt� ...���J ) ����� .' �, • ..:a._ \.�:; � t.!

]\Tuscldo em Cü;a.bá a 2 ele em purtugues, e ern,L1tt!'irJ..:�, I'
O:-C"""l)Ô 'f'Dt �l'i1I;:I�,2ttfu-.P'a,-'�h,-':l;':.'(,'l'n' >,.,::. ,,,.'....;, "''.)'' l{l" 'do Tl'ab.àlho 'e A�s'ist-,n- 1'<
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-1 MfCETIC1JM - PH:O ',fpTSCD- 'Co-ra('ã� de�Je�us e' ve'amo' Cla OCla,
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1
-

,', O PEDIDO do sr, Volnei Oliveira, todavir., 11fLo vis:\,
ldl'1cc); ",L" .. c 11 .t, os c. -,

� • 4.
u " "

I P·'rág"afo 2° - PflK'a a enOUlll1Ul'-Se ôecre"ana 'de, \, . .

t' m

I -I A'fi.�ino Crr:'-êa alí fez PUS' que -é um ,livro escrito pelos Seus Íl'mã03 ele lübito. ,

" • �

t'
<

•

L

S " 1 A' íA
r

S· ". I chretamente a defesa do De!Jartam,ento de Estat13 leU, 1 em
c c, 'L, '1" U, 1 .'.".' . .' _ -, .' Sande a atual Secre g.,rla ete ade e t) SSlS enCIa '- oCla ,

, , ,

,
.

,
.

,

N,-' e��'llcl0� I)1'l"'lla'rl'os e se-
I em latlm eXClUsIvan:enr.c pa- 'da Cono!'eg'aca.J S!'llê":ana c i '

d".
' o VIClO da Orlgern e por ISSO pouco replesenta, pOIS que a

sC'u� ",0 ,:' .,..
,

,'-
_

'"
., � ,�, 1 O art, 33°'I'e l]a-Se uss�rn: .' . , , .'.

"

-

.,,' ,

cur'c'!""os EOl- i "O" entl'o·u ra bISPOS e saceraotes lúnca- Dor ,OT<,nC!e numero o.C ayua,,"s I
,

' , E t d d. N " I T '11- 1'" fmallda.de que teve fO! atmgil o dr, walter. 'WanrlAdey P<,lI'!.".u!, • i �" .�; ,.". � "', .

,.

c

I A Secrektl'la oe '.s�a o os 1 egoclOs (O raDa, la e 'l.:'-
.' " ," _, '" ,,, o' J..( '" , ... ,-,

., I'n ' ,·-.,,'n'� "0 d00 Padres do ne5ta capItal o'jlnnrlO da e adml"adores do 1 lFtl'e e');- " -. -

t 'b ,'" d j" ':l atl'ilclades polltlca" el" Itupo.an",a, con"rarLS a iJ!!,tensoe;1
l�"l '" v .'v, i�"üU _, - ,. .

, '. - _. ,-, ,-., �

'-coi 'tência Social tel'a a 01'9'an1zacao e a.; í'l UJCue3 . e HilL as

,.
.

,," , - .. , '

S· """�''''O'' �"l"n""""l Ci(l�- 'estada d,o autor aqui 1)01' 0- tinto, -

1,,',0, " ,-Pd'l ,"
.

. do d.l', Vamo Ollvelra, umao do deputado volne!, Sê O 3:,
a.L,'!"-H 00, üC .... 1;.".,,, "a

.

.

." .

"est:l 101 a,'�'n1 con1precnL le '1S, -
.
., '

'1' el'l.. }". I'C'''''lC10 C"ol 1(\0/J. IJaI·a.
'

ca�ião' do ·Con'O'l'es,so Eucarís-' Após a missa ele "',:::<0 -"1'(';- .•
, . c_, 0.)"., _' \Valter WanderleI houves3e tomado outra atItude, OS,',

c t:, ""',J'" ... , •• ;y '"
.

'
.

'" ' • '. i.
I _ Ol'g'anlzacao . , " , , .. _

R n'� r d' C""'(l! a Ai-"t(l»-' tico Nacional em 19,18, Afora sente celebrada Onte111 p::,1::< -, , .' Volnel tena lelO a tnbuna da A;:;semblela para louvar-lhe a
.0 .", o l_e u,::,J. -�, ,- �

. ,.' ,- ,
.'. .

. .', . a) Dlretona (DG) .

1" 1 t'
.

1 técnic03,mia ele S, Tomá, ele Aquino e u.m. �em numero' de confe--
. I1,r1anha, naquele sanwano, os

b) D'" t
'

dA])" :teeimento e Alimentacão (DAA) nomeaçao e e,ogla- o C01110 o
.

eClUí'O (OS
, """ ..'

I
'. -

t'
1. e Orla o aS ,

a Uníversiclade Gl'�gori::na, fehclas, ensalO� e PO?3��8 (Ü� , (e3POJ.�S ,1?:'a111 ,I:an,:,po:t�- c) Diretoria ele Recuperação Social (DRS)
doutoranClo-se em F'110S0Ila e versas, D, Aqmno CUl'lea 101, dos, VIa aeled, para cU!"ba, 'D' t " d'" Ol'o,rlll'z'-ca-o R�el'onCil-I'rjaca-o e Fiscali.-

, , .'- " , .' (..\) Ire olla ,�' cLt. u.', U ,. � " '

asslstldo em SeU3-- ult)I11:)S ; anele se procedeu o SCl}ult:l-
'Z � (DORF)"

,

momentos pelo h'ouo ó 'lxi ! m rt '10 g"aneel r. ,"Ii<.te. �ITça(}'
,.Jl"C, "t ..

l
e I o l, 1, ,.., .•.) oe,

e) Diretoria de Sindie�lizac.ão e Assistência JurídIca

(DSAJ)

FEDERAL
f 'Faleceu Di Aquino Correia, Lima das

meiores expressões do Clero e das
,

leíras nacionais

'l'eologia. Em Roma recebeu
todas as ordens sacn\.s, orde
nandO-se presbitero em 17 de

. janelf'J de 1909, No ano Se

guinte regressou -ao Bra.sil,
dil'igindo o Liceu Sa,lesiana de
Uu:ul)i até 1914, quandO no

dia de seu aniversário, aos 29

anos de iL1ade, foi, pelo Papa
Pi6 X, bispo titular ele Fru

si:,.àe c'auxiliar d3 d,-Carlos
Luiz L'AmoUl', arcebispo de

Cuiabá, que o sagrou na cate
dr:'],] metropolitana elQ Dom

Jesus, a 1° de janeiro ele 1915_,
Era então o bispo maL,' moça
elo mLlrtdo.
Em 101'1; ocorrendo grave

cri::;ê" política elo EskElo do
"-'

Wlato Grosso, o pl'e"idonté da

Rep0.bliea I,.Vences�au Brás,
in(;�icou-o como candielato dc

conciliaeão à nlcessão esta
dlÚtl., Ac·eitoü seu nome jl:lelos
partic1ós em luta,' foi el,eito

presielente do Es tado. A 25 de lioutubro de 1919, por Breve elo

Papa Bento XV, foi- ihe con- I

ferido, o :ítul,o, �e assistente I
do SOllo lJontlflclO,-com hon-

,
l'sa, pri. !ilégios e direitos de I

Conde Palatino, -

, , I
. Empossado a 22 ele )'ane11'o !

de 191&, completou ,todo o;
quatrienio �on:st�tucio�al, L

pas:::�\ndo a· ac:rrmustraçao' � i.:
seu sucessor, 'a 22 de janeiro
ele 1!J22.

Acl:::lVu-se aineln, D, Aqui
no Corrêa na Presidência de

[CU EstaeIo natal, quando, 0-
con endo o falecimento ele d,

C"rlos Luiz, foi eleito arce

bispo de CUiabá, e,11 26 de a

gô_ to ele 1921. 'I'O!110U posse I
[', iS de abrií de 1922, rece- !,

'

t

ben(l() o palio episcop�l da.s
I

mãos elo âl'éêbi�i)o 'D. Dllartc
'

Leopoldo, crn-' ..s:�o P2..uj.o, n 8_

de úutübl'o eloJ n1eSlllO ano. i

1\. !) de deze!nbr0 de 192D
.� ..7.. •

_

)� 1. j� "ln A r. -l r'\'Or elelto rned1>J.(} (" n .. a\.._.-

mia Br:11:'l,'cira ele Letras, em
possr�nc1o-se a 30 ele novem

bro ele 1927, Era SÓC;Ío e pre-
"J'eUvo (10 In.:,titutosi(�tn te

f) Diretor:a ele Habitação Popular e Cooperativa de
_. ('D1:'(1"C''')' , -O SR, E, SENHORA DOMIN-
L�on8unlO n �

g) Dii'ctorla de Turisl1lQ e Divulgação (DTD) GOS F, AQUINO / NOTA DA SECRE ..

II Airilmieõe3 / .. A Exma, Senhora Dona S:t-

a} promúV'c�' � sin,dicalizflção rUl'al e urbaha; ira Kubitschel:, ,cUíl'níssht:ta �s- TARIA DE EDUCA�
)Jl eülmulat' a Ol'ganização e prestar assistência téc,,:

.

p_osa. do Pl'gSmente Juseelmu CAO E CULTURA
nica e f-inanceira às cooper�tivas de consumo, 1'11- ,1\..ubltsch�k�r,�c�beu ante-oll- ENCICLOPÉDIA im SAN'f'A

,
. ·b·;na"· c:-- l'· "() exclu' 'I'-v'.o do' tr'ahqlhado"es' I teJ11, eu,J.'6 Pan�cI()' (1:1s l,aran-

q ����a:t��r'� 'l)l��:l:�V�� o �pro:"ei[aÜ1�nt�- �l'�s des�m� i j��r:í:Si �if�de l'esid�," Pl'€:;i- C��::r�EA
pr@gados,. clentro do Estado; '. . ieefi.'t��:c!m'l sua falulha: o nos-

O Secretário da Educação e

.cO ol'g1tnizar colônias de férias e centros tie repo}lS;Q:-12u l>_re��do coml'�nhelro .

de
Cultura, em nome do exmo,

--. 'trnb"'h"'doJ'e-s' .' �tl'à"'ballios, Jornalista Domm-
G d d tl),t�Ya o, - p. a. ,., -'

_ ,4; ;. '. . ,sr, overna or o Es ·ado,
c) ,i!romover a construção de casas populáres, -::J!��:a.· f?D,S 'F�rnand�s ,de Aqmno. e

tem a honra de �omidar,flS.•

� . t b"'h d'ol'es Sl"ldl'call'-zados" \�, sua exma. e digna e3pG::a
t 'd

"

'I'revenU<L aos ra ... 1 a· ,< .

";",
"

_,. ,.

_, > "
' • _:. au Orl, ades CIVIS, mi Itarc3 e

., , a los e r'e�tallrantes pO:OU ?: 'Y'IU;l'a 1110fessora MarIa de Loutdes "

t'f) ,orgal1lzar mer c c "'...." UP, ecleslas lcas, o professorado,
d d "

,
" f"') C'Y'1CHt de Aqull1o, que de regresso , •

a v€n a ,e genereh ,e o o' L c, ,,' .'

"o,s alunos de Curso Supenol'.

,

-,

d' I' d;.,' da CapItal baIana, enco,l- ,

aos traba.lhad,o;res sm lca lza o"',
.' e_ o povo em O'eral para assls-

.

,
..

".
d' t

'

t' .

P ran- tram-se na CapItal da

RepU-I'
.

.,
, -' "

g) prestar efetlva'e m� a

assls.
e

..

1f " e, " tirem a ExpoSlcaO-Conferen-,,- .. b 11 ' t·' , bhca, mantendo eom os V1SJ- , -,
te,.a JustIça, do "ra a 10, ao". �, , , ,Cla que, o exmo, A!mlrante

"'" 1 t'
-

"

.

?abando"'a tantes longa e am,stosa pu- " ,

-}1) prorüovf.l" a r eac ap açaq .-
- -

-, Carlos da Silveira CarneIro'" ',,"" lestra, tendo dona Sara a 0- I ' , , _ _

'

elo' dos velhos de";"',. '.. .{ aP'!'essos dos t'd d
'

1 1 reallzara dIa :;U do corrente,"

.' _ '�""'... .." "''''
. por um a e -( e agru< ceeI' oS

.

e::;tabeleclJll�.ntOj �rre'Qilt:;,.; " ',.'
ü)ül!l�zando-os üen- ! l'elevantes Sel'Viç6g prestado; às vinte ho!'!!S, DO Teatro

tl'O 51al1 resl�e�tiv�s':'al)'�i,��'�s:,-' ,

'

pelo Comitê ,Feminino, sol;l a
Alvaro de CarvalhD, sôbre o

i) aelotar provldenc·la.s_ terdentes a eliminar o exôdo operosa 'presidência de dona' tema "Enciclopédia tle Santa
1 Catarina",l'Ul'a ;.

_ Lourdes Aquino, na memm'á-
j) promover o turismo e manter serviço de divulgaçã.o vel Campanha para as' elei

das possibilidade3 econômicas do Estado, e ctns ati- ! ções de � de Outubro, que
"ielades de nosso parque d� produção; del'am vitória mui eX11l'essiva!

/1) promover, através do ensino técnico-profissional, o ao candidato do- PSD e PTB à
preparo d�" mestres e artifice3 necessários às ati- Presidência' da RelJ<ública.
vidades privadas; Entre as exmas. senhõro.s

ParágTafo-único - O Poder Executivo, dentro de sesSen- Sára Kubitschek e Lourde:

'ta ·{-GO) dias, expedirá o regulamento necessário à execuçào Aquino, foram assentadas 1>a
desta· lei e provielenciará na transferência, parfl,_ e.ta se-Ises para a fundação em Sal1-
I cretari�, dos .serviços e

-

�tl'!b�,içÕes que lhe são inerentes, 'I' ta C�tari�a, de ��l1á secção
ACl escente-se ao artlgo 2 , das Planeu'as Somals, a bene
"Parágrafo único - Os auxilias e suhverições concedi- mérita e patriótica associa

dos pelo-Estado serão efetuados pela Secretaria do Trabalho! ção' de amparo'aos infelizes

,e Assistência Social, através da Comissão de Serviço;;· So- I
e necessitaílos, creada pela

� ciais, órg'ão a ser constituído, sob a pl'esidêllcia elo sec!'e-I primeira dama do País, da

t�I:io, d� Estaelo;· de repres�ntanteK de t��la� as entidades i qua,l é sua diJ,:'na e incansá-

I smcllcalS com sede na

caPlta.
1 do Estado '

.

.

I
vel Presidente,

,

-

--x--
.. ,

nona Sára prometeu illl()l'-

i. 01';1, as bancada�, d�s Partidos situ�cionistas .oe, nega� tunameQte :visitar FlOl'ianó
,rum a elar o seu apolO, as Emendas aCima, demonsrrando I polis, par.a agl'adecer o traba-

I desta" forma- qU'e não tem in�erê'se. pelos trabalhad'Ql'cs e Ilho, desenvolvido �elo Comi-
i lavi'lJ,�ore3, ,,_ ,

.

_ , _ I tê I"el11injno. e ao mesmo tem-

I :Clante CllSSO, a bancada uo PTB Se opoe a. aprovaqao .1)0 .assistir a in,stalaç,i,o sole

'j' ,:10 l'el'ei'Íc1o Projeto, pbrque êpt�ncle ser 0)nesl}10 Pl'ejuc1i- I ne da !l'rand,e ca.,n11J511ha das
cial 'aos ,intel'êsses dOR, oPél:l'Úri03, 'homens da lavoura, I Pioneiras $cciltis, (lHe 'eonki-

I Florianópolis, 2;1: de ma,rço' ele 1956, "

' i tá com o seu eildente e \':1-

.

� João Colod�l }Líder do PTB I Hf�il 31miü,

-------�-----

Duem' Perseguiu. 1
Nerêu ou Irio'eu.1

I (continuação)
ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR, IRINEU BOR

NHAUSEN, :Nos PRIlVIEIROS MESES DO
SEU ··GOVÊRNO,

18 - NO 'MUNICIPlO DE INDAIAL

2!JG - -Luis Cipriano _:_ Del'l1itidõ _ '19-2--51,
297,:- Gustavo Lanth - Demitido - 19-2-51,
um�� 1'1'o'f, Zel10 Moser' -= Demitido .;_ 26-4'-51.
299 - I'l'ofa, Elza Riz - Demitida - 4-4-"51.
300 � Joio< Boaventura' - 'Demitido _:_ 17-2-51.
3J1 � Paulo'Grossenbacher - Remo'Vido - 3()�4.-51.
3íl2 - Elpidio' Jesus da Rosa' _

._

22-G-51.
303 - Mário Niet1tol'll _ Rcmovido - 17-7-51,
304 _ Walter Hamen - Demitido - 26-6-51,
305 - ,Alvim Raut Junior - Demitido- - 26-6-51.
306,_ Luis GOllzagá Simas - Demitido - 26-7-51.
307 _:: Prof. Jo,ão Boaventura _ Demitido
308 - Proia, DUma Wolf - Demitida '- 3-7-51.
309 - José Fistarol Junior _ Dtmitido - 26-6-51,
310 - Walter Braatz - Demitido -·26-6-:51.

19 -- NO MUNICIPIO DE rI'AIOPOLIS
n'

311 -.::: Ricardo Kuiawsyki - .Demitido - 5-5-51.
312 - Prof, Américo da Silva -'- Demitido. 29-6-51.
313 - Profa. Irma Eva K030wski - Demitida

20-6-51-
314-- PrQ.fa, Elzira Stllal't - Demitida - fO-6-51.
315 - Waldemar Elisio - Demitido - 2.6-7-51.

Para l)ôr ,côbro 'às perseguições das professQl'.aS,
�L A;;.:sembléla votou lei' que lhes deu garantias, Antes
íL:.sa, no. entanto, centenas e centenas de mesb'as

E:qlel'!l11cntad:as e :;J.bnegaílas, foram demitidas e

ü,:.tl?sfe:rhlas para l;in:côes dista-ntes dos em que se

:wIiavam hã anos. Pata substitui-Ias' foram nOl11€â

d::n meninotw>, filhas" dos chefes e chefctes' ila

lJ, D, N, No' 5° ano' do seu g'ovêrno, o sr, hineu

HOn'thausen,},olli'eSGOU, na ,menságcm do Plalio de

(J!n'r.s, que as i"BIH'OVaçcc8 de allll1os, no fim cln

',õm'<;<I ieth'o, t'i'íl :lUl1"l'·ior a 5()%!

o-s

Nõtutaa
1,00

..

RECEBIDOS PELA PRIMEIRA .D.L\MA
DO PAíS

J
!

, -

TEM NOVOS DIRE
TORES O IAPTEC
:ftIO, 24 {V, AJ - O presi

dente do IAPTEC, sr, Arlindo
Maciel, depois de subumetel'
sua escolha ao presidente da

Repúb!dca, assinou a tas no

meando os seguintes- diret3-
res para aquela al\Larquia:
Administra�ão, Togo _Al

meida; ApUcação de R�ser-.
vas, jornalista Doutel Andra
de; Benefícios, Francisco Ví�
eira Filho; Assistência Médi
ca, Diram Marcarian;, Aci·
dentes do Trabalho, Demer

vaI Lobão Veras; A::-recada ..

ção, Abel Santos Lima; Ser
viço Jurídico, Dári'o Cardoso

(éx-governador por Goiá;);
Serviço de Contabi!ic'[[i.Lle., $a
lomão Rumos Soares; diretor
do HospitaL Genern! :rvillnoel
Vargas, dr. Silvio Minienc! e

Delegado Reg'ional no Distri
to Federal; Alberto Betâ.mlo,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Plortanúpnlts, Domingo, 25 de Março de 1956 o 8STADO

I
O Doutor Newton Va- ASSl;jIllL1UA GERAL ORDINÁRIA I"

, E D I T A L

rel lu, Juiz de Direito da Co- CONVüCAÇÃO
Dia 10 - DOMINGO - Às 22,30 .horas GRANDIO-

.

Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. faze-
marca de São José, Estado rr: 1 t dit 1

- 'dados os senhores acio [ mos público que nos dias 25 de março a 1° de abril serão
r e o presen e e' 1 a sao convi -

SA SOIRÉE DE ALELUIA com a apresen-de Santa Catarina, na forma n ístas da "Têxtil Cisamar S. A. - Indústria e Comércio", I
celebradas na Catedral Metropolitana as cerímônlas da

da lei, etc. a se reunirem em assembléia geral ordinária, que será '" tação de notável JAZZ, sob a regência do Semana Santa, obedecendo ao seguinte programa:

E D I T A L rezlizada no dia 31 de março corrente, às 14 horas, na
virtuose do teclado MIRANDINHA e es- Dia 25 - DOMINGO DE RAMOS - às 10 horas Benção

F b I tréa dos crooners LUIZ_ FLORES e AL- d R SE' R S A bí 1\11 taz sa er aos que o pre- :;óde social, à rua 'Deodoro n. 9, nesta capital, para de i- - os .amos por ua XCIa. evma. o r, rce ispo ae ropo_
sente edita.l virem ou dele I

.

t
CIONEY ÁVILA e um conjunto de .Ritmo. lítano. A seguir, procissão em torno e por dentro da Cate-

_ berarem sô )l'e a seg um e

tomarem conhecimento, ex- Ordem do dia
Reserva de mesas na Joalheria Müller - dral. Ao terminar a procissão, Missa Solene e Canto da Pai-

pedido dos autos de ação de 10 _ Exame, discussão e aprovação do balanço e das • Cr$ 100,00 a partir do dia 19 de Março. xão,

usocaprao requerida por contas relativas ao exercício de 1955, parecer do conselho
7 _ SÁBADO _

Dia 28 - QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões du-
José Godinho Filho; que se fiscal e relatório da diretoria.

Dia ELEGANTE SOIRÉE às rante o dia (o que se poderá fazer desde 03 dias preceden-

processa nêste Juizo e car- 20 _ Eleição dos membros efetivos do conselho fis- 22,30 horas. tes) e para o que haverá na Catedral e outras igrejas nú-

tório do escrivão que esta cal e respectivos suplentes. mero suficiente de confessores, em preparação da Comu-

subscreve, que, atendendo 30 _ Outros asaurrtos de interêsse da sociedade. Dia 15 - DOMlNGO � Brilhante MATINÉE IN- nhão geral do dia seguinte, (Aliás; os fieis sabem da lei da
no que lhe foi pedido pelo Florianópolis, }O de março de 1956.

.

FANTIL das 16 às 20 hor-as. Confissão e Comunhão, ao menos uma vez por ano, Sabem

autor, que justificou deVi-I Augusto Hendr icus Vossenaar, Diretor-Superlnteu- do dever 'correlato da desobriga, isto é, da Comunhão du-
damente a posse para usoca- dente. -

Dia 28 - SÁBADO - "BOITE DA COLINA" rante o período pascal). Às 18 horas, Ofici� ele Trevas, fin-
prao do referido imóvel si- A V I S O Magnifica noitada - às 22 horas. do o qual continuarão as Confissões.

tuado nos Barreiros neste Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na Dia 29 - QUINTA-FEIRA - às 9 horas, Missa ele Pon ,

municipio, 'pelo presente séde s(}cial desta sociedade, à rua Deodoro n. 9, nesta ca- tifical, intercalada pelos belissimos e imponentes atos ela

edital, cita a todos aqueles pítal, os documentos a qUe se refere o art. 99, letras a,

MEDIDAS DE PROTECA-O CONTRA A
I Sagração elos Oleoso Às 18 horas, Solene Pontificai - COm

que por ventura tenham b e c, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, 'sermão ao Evangelho - e Páscoa dos fieis, em que tomarão

qualquer interesse ou pos- Florianópolis, la de março de 1956. " parte principalmente tôdas as Irmandades e Associações
sam alegar qualquer direito Augusto Hendrícus Vossenaar, Diretor-Superinten- POLIOMIELITE religiosas da Capital. Terminada a função, haverá a Ceri-

sobre o imóvel, para no pra- dente. monia do Lava-Pés. Durante a noite e manhã do dia se-

20 de trinta dias que cor- O••il)6}o.oe•••••••••••••••••••••f!............. auínte haverá Adoracão ao SS. Sacramento no Santo Se- l'

rerá da data da primeira RIO - O Ministro da Saú- severa n03 aeroportos inter- ,;ulcro.
. . .

--

publicação se fazerem re- TEXTll CISAMAR S A INDU'STRIA E de, professor Mauricio de Me- nacionais, isolando-se Os pasv ] Dia 30 - SEXTA-FEIRA SANTA - às 15 horas Missa

presentar na causa por ad- ., •

-

. '" deiros, concedeu em seu ga- sagelros que se apresentarem dos Pré-santificados - com alocução de Sua Excia. Revma.

vogado legalmente habilita- COME'RCIO binete, uma entrevista à ím- febris. Em São Paulo, me- do Canto da Paíxão. Adoração ela Cruz, Durante. a Santa

do e contestarem nos dez I :' prensa, a propósito das me- diante acordo com o governo Missa, os fieis que o desejarem e estiv�rem suficientemente
dias subsequentes, a peti- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA elidas preventivas que o go- do Estado, vem de ser au- preparados poderão receber a sagrada cumunhão, As 18 ho-

ção inicial abaixo transcri- CONVOCAÇÃO vsrno pretende pôr em prátí- mentada a equipe médica que ras, Descida da Cruz. Às 19,30 horas, Procissão do Enterro,
ta, alegando e lhes ?fe:-ece Pelo presente edital são convidados os senhores acio- ca a fim de proteger a popu- trabalha em Congonhas, isso obedecendo ao itinerário seguinte: Praça 15, Ruas Felipe
em defesa de seus direitos, uistas da "Têxtil Císamar S. A. _ Indústria e Comércio" laçâo brasileira contra a pos- enquanto no porto de Santos Schm1dt, Álvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, João Pín

sob pen�" de decol:rl?O � P_I'�-I a i:l: l'eu�1irel1l em .assembléia geral extr:lOr�linária que
sibilidade de se estender até o trabalho se' processa nor- to, Avenida Hercílio Luz, Rua Tiradentes, Praça 15, Cate

zo ,rr:ar"ad� c�I1s1de,l�t-se sera real izada no dia 31 de março corrente, as 16 horas,
o nosso país o surto de para- malmente, à vista da existen-, dral. Terminada a procissão, Sermão da Soledada, no adro

perfeita a citação dos ínte- na séde social, à rua Deodoro n. 9, nesta capital, para
lisia infantil que vem de atin- cía do pessoal suficiente. da Catedral.

l'ess�dos ausentes e desco- deliberarem sôbre a seguinte' gir a Argentina. Dia 31 - SÁBADO SANTO OU VIGILIA PASCAL - às
nhecidos e ter o inicio o Ordem do dia "

_

FECHAMENTO DA 22,30 horas, Benção do Fogo Novo do Ch-ío Pascal e da Fon-

prazo para contestação na 10 _ Aumento elo capital social e consequente re-
VIRUS DESCONHECIDO NO FRONTEIRA te Batismal, Recitação das Profecias. Canto do Exultet. Re-

forma da lei. PETIÇÃO. forma dos estatutos. '_
BRASIL Todas essas medidas, disse. novacâo das Promessas do Batismo. Em seguida, à meia

Exmo. Sr. Dr, Ju.iz de Di- 20 _ Outros assuntos de interêsse da sociedade.
o professor Mauricio de Me- noite: Missa Solene da Vigilia Pascal e Procissão do SS. Sa-

reito de São José. José Go- I FI" I' adI 6 Declarou, inicialmente, o dalros, são precárias, pois eramento, em torno da Praça 15..

Ol'lanopo IS, 1 e março (e 195 .

_

dinho Filho, brasileiro, ca- I Augusto Hendrícus Vossenaar, Diretor-Superínten-
titular da Saúde que a epí- que o portador da doença po-

... .Dia 10 _ DOMINGO DA RESSURREIÇÃO ou PASCOA,
sado, servente, residente e : dente. d.em1a de pblio�ielit� qU,e a- d� �r�zê-Ia até o n?sso ter�i., às 10 horas, Solene Missa Poniificial. Sermã_o da Ressurreí-

,domiciliad� em, B�lTeiros, I- tinga aque,l� pal� amigo e re- tOl'l� na fa�e. de Incubação, ção. Às 19 horas, Coroação d� Imagel� de Nossa S�nhora.
mun. de Sao Jose" ,'por seu : .' , : almente multo grave, embora .apresentandn-se o doente co- NOTA _ Para a Comunhao das Missas vespertínas, co-

procurador -infra-assinadO,! P'�R'E'VENiNDO AO PO'VO' �inda nã� se tenha nenhuma �o pessoa sadia, n� ap�r�n- mo por exemplo, a de Quinta-Feira e Sexta-Feira Santas,

advogado inscrito na A. A. '-

_

1 I l _
,

mfo_rrnaçao exata sobre a sua Cla. Quanto ao,�...9.I!ig_I:!��tJCo é necessário e basta observar o jejum com três horas de

B. Secção de Santa Catal'i- ,PROVAVELMJi�NTE, SERA' SÚSPENSO POR 3, Op MAIS- exte���: Tudo faz cr::__ r.:Wõc:õ-'l:a POllomieHte, não ';-ntecedêncí::Cêxclúf(!â:-ciüáÚluéi- i5ebida. aléôolic"a aesãe a

na
_ n.,479, residente em I DIAS O ABASTECIMENTO. DE LUZ I!; FORÇi),'.EM_ ,.. PTOSS;g'�1U --::.J�e e.,.j;rata de é possivel fazer-se no estado meia noite anterior. A água natural não quebra o jejun.

F!orian9poli$_, vem expôr e j DI'V.1!:R�� ���� "2 ....�!_q7.iij;"í?I,(r"ÉsiRinT(;)
_

-

um tiP� �e virus conhecido a�u�l da medicina, pois a.mo- Para todos e cada um de"ses atos, em qu� se _comem�-
,�e�?erer a V. _�. ? s�:' D��Sr/Dr. Rubens R. Neumann, Engenhei�o

-

responsa-� como· n.ul11_:l'O 3, e para o qual l�stIa se apre.sen�a com os
ram os princiP�is.mistérios �e nossa,R:edenç��, s�o conv�-

--.J!'.U.lJlf 'Jo�.)c!,((Q� .

-11;:'
-1 'Bt .'

li! L' , --cl P p't 1 rece)Jemo o o o BraSIl nao tem qualquer smtomas habItuaIS de qual- I dados as m.eretlsSlmaS Autondade., CIVIS e nllhtales, Cole
-

.,
d .,,-�. uç, f@�' SI e_ - ve ,pte � iV:IÇ� _:�,:Uz �� 9�Ç�..iúabfi: ,I aJ 1;' \ �-�-, imúl)idade.

�orquanto
é de quer tipo de infecção, Refe- gios e Sodalicios católicos e os .:fieis em geral.

l'� s�us an eces�;> es, POtSi gnuJ _e, _PP;I",�a CS°lJ. 1 ImDe:!",üJ:' �d�iESoT'A O I .e,'
'U �onl;é:c o �ibo núme- rindo-se às providencias pos- F�orianópolis 15 de marco de 1956,

Slll mll'l1;SfL e_ paclllcar;nen e, I)mo. enllor Irevur e.IV,
_

..;,
,

"",,' _, "

-,
• .,

, ;'
'

.

d"
. ',1,.,'

V h"
.

t 'd' d t
<

11' ·tar- ',., v S'"que tl'ans 2',tlue a n \Ssa , populaçao

I
tas em execuçao no RlO G. Dé cemissão de Sua EXCIa. Revma,

e CDm o ammus oml'lll,.rm 'en Ó por ln erme 10 es e so Cl '" ,,,.. c
-

•
• •

• : • ,
'

.

d t' t t t-: , - 'd d'- 23 24' 25 o 'seg'uI'nte aVI'so' ,tem sofndo ataques, de me- do Sul, esclareceu o mlmstlo, (a') Mons Frederico Hobold, Vlgal'lO Gerál e Cura da Se,
maIs e l'lll a anos, 111ll e1'- creva nas lragens os), iaS ,e '-. .

,-, ' .'
.0, •

-

S
't' 'B

.,,'

E
,.

t -1' d U· T EI 't
.

t r pre'"e\Ilda anal' gravlUade, Os pengos de fmalIzando as suas declara- , José Renato (le Souza, Provedor �a Irmandade do S ,

l'en@' SI o em arrelros, ou- " m vu' u( e asma errno- e rICa es a .'

t
',- 'd 1

-

t
.

d ti
de reside, com a área apro-' limpesa duma caldeira no deCloner 4a Semana Santa, re- uma �en� raç�od etsse I mda ç�te�" que a� hau,Of! at_ es sa- Sacramento.

,
.

.

S. no paIs sao eVl 8n es, (a as manas gauc as es ao em -

ximada de G,�22,40 m�, com I du�indo e limitando o fornecmlento de ener:l�, o ervlço
as facilidides de comunica- entendiínentos com as da I _

'

í1S confrontaçoes e dlmen- d� Luz e Força esclarec.e que em caso d� nece"sHlade deve-
cão entre oS dois territorios, Argentina no sentido de fe- E-MANCIPACAO DA INDUSTRIA AUTO-

sões: frente, a leste, na �s- ra suspender o abasteClme�to de ,e�ergIas nas zonas e ho- tendo o Ministério da Saúde char-se a fronteira a fim de
.

,

'

irada p:o-.ra Potecas, medll1- r3S solicita�as no.d.ecOl'rel' da pl'o':_lma �e�al1a. adotado a providencia preli- impedir..:se a propagação do MOBll'ISTICA ·BRASllEIRAdo 1640 ms; fundos com OutrOSSIm solICitamos a reducao maXlma no consumo
'd "1'" I

.

, . _

mm2!f'l e uma Vlgl anCla maIsma .

'

igual brgura, a oeste, em de Energ'ia Elétrica".
De acôl'do com as_ mais bem fundadas previsões, te-

terras de Luiz Francisco Sem mais, aproveito o ensejo para apresentar a V. S. .

d b
.

remos em 1957, os primeiros veículos motOl'lza os rasl-

Filho; de ambos os lados os meus protestos de alta estima e distinta consideração.
, feiros: Como se sabe, o primeiro motor a explosão para_

mede 416ms., sendo ao sul 'Cordiais Sa\ldaçõ,es

E O I T A L.. '1
,

__..,: fLutomóveis e caminhões, já foi fundido no Bras2 e,. se-
cam terraS de José Godinho RUBENS R. NEUMANN -

7
_

I gundo os f)lanos industriais, em fins de_ 1.95 _

serao ,apre-
Jor. e ao norte com ditas de Engo. Responsáve t

_ I
sentados os primeiros veículos de fabrICaçao I).aClOna ,

Oswaldo Machado e Manoel
_�� �_,..

_

.�. OOoJ"oJ'V'W"o._ • ..--.1".,......,...,. __....,._•.�_....,._ Ministério da Guerra Zona

'I' �ento, Aldo josé dos Santos, Diversas importantes marcas eur<?péias, notadamente D.
Marcos Ramos; 2° - Que ._- - - - �--

a I t 1 b
I J I' t P f"

, Militar do Sul 5a R M e 5 Arnoldo Gomes, Augusto Li- K. W., Mercedes Benz, Volkswagen e se a, em co a or��
_

no dito terreno tem feito e Sindicato oos orna IS as oro ISSlonalS .D I 140 BTL de Caçadores dio Pires, Àdhemar l:lomero do com importantes grupos industriais brasileiros, Ja

po,,;;ui benfeHorias, e na Repartição Alistadol'a Ventura,'Artur Buck, Artur tomaram positivos passos neste sentido, contando-se com

falta de títulos sobre o imó- d S t t t
'

,

d f b'
-

e a n a a a fi na Rodolfo da Silva, Altanivo a :lpresentação dos primeiros veículos e a rlcaçao �la-
vel, se configura o usoca- Tendo os'Oficiais da Reser- Rocha Linhar.es, Affonso Ju- cional, no próximo ano. Além disto, existem outras nr;-
pião extraol'dinario, na for-

va e os Reservistas constan- lio Marques,
.

'-t,lno Clemente portaJltes inicia ti vas, como a da Alfa Romeo, com a Fa-
ma dos arts. 1)50 e 552 do C O N V O C A ç Ã O tes da relação abaixo, incor� de Lima, A .Jal Inacio Ca- brica Nacional de Motores, a da Willys Overland do Bra-
Cód.- Civil; 3° - Que pre- rido em MULTAS' por falta bral, Ajór Qe Souza, Aprigio sil S/A. e de outros tradicionais �rupos amei'icanos como

tendendo legitimar sua si-
I ASSEMnLÉIA GERAL ORDINÁRIA de comunicação de MUDAN- pereira Fifho" A-vanir da Sil- fi General Motol's e Ford. Ao lado destas iniciativas, :un�-

tuação de fato, requer a V. O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profis-
'ÇA DE RESIDENCIA (Pará- va, Amadett...Silveira,_Adair da pre também não esquecer a importantíssima :on�rIb:ll-

Excia., na forma dos arts. I sionais de Santa Catarina convoca aos associados dêste
grafo único do art 105 da Lei Silva, Benito Romano Piccolo, cão das indústrias subsidiárias que suprem as mdustnas

454 e seguintes do Cód. Sindicato, para se reunirem em Assembléia Ordinária, do Serv�ço Militar) a REPAR- Benicio Do:Ílato de Oliveira, �utomobilísticas com grande parte de SlJas necessidades.
PliPc. Civil, designação de

em sua séde à rua Tenente Silveira, 01'. 69 -,- CASA DE TIÇÃO ALISTADORA anexa Carlos LeoPoldo Kraemer, Neste setor, só em São Paulo, já estão sendo produzidas
dia, hora e local para a SANTA CATARINA, no dia trinta (30) de março cor-

ao 140 B C, os convida a apre- Carlos Rocha, Carlindo Ma- excelentes carrocerias por diversas emprêsas, as_sim co

justificação, ouvindo as tes- rente, às 16 horas, em ,primeira convocação e, em não sentar explicações à mesma noel Pires, Constancio Kones- 1110 a General Motors, C. A. L O" Grassi, Brasinca, Ve-V
temu·nhas abaixo arroladas, 1 d' 1 I par'a' o seu funcI'onamento ficam .

t k' 'lh I' ·t �I 1 t T b' t di>luven o numero ega , no prazo de 30 dIas a con ar I FIO, Da miro AcapI o mag, Bnsmotor, Internationa , e C. am em no se 01'
,

�

citando-se em seguida os

I desde já convocados pala meia honi após, do mesmo dia da data do presente Edital, Os Mafra, Dolciano Domingos da I peçi's, o progresso foi enorme, sem �,squecer o� moleJ�g
confrontantes e suas l1lulhe-

e no mesmo local, em segunda convocação, q�lafpdo en- residente na Ckpital, e aos Costa, Dalmo Manoel Veras, de assentos e encôstos, setôr no qual Ja nos tornamos pra
res se casad03, o Orgão do tão funcionará com qualquer número de aSSOCIados pre- Delegados de Recrutamento Ernani da Costa Meira, Eli ticamente auto-suficientes. De fato, como é sabido, só
Ministério Público, por- edi- I Cientes, para delibe_ral'em sôbre o seguinte: Os residentes no Interior, sob Fortunato, Enio Gomes Pa- atlas grandes fábricas brasileiras (a Probel e a No-Sag)
tal, digo, por editais com o

-

ORDEM DO DIA pena de cobrança judiciai das dilha, Francisco Pe<;lro Perei- f;stão suprindo 20% das necessidades do país, neste se-

prazo de 30 dias os interes- a) leitüra, discussão e aprovação do Relatório e referidas MULTAS. e de OU- ru, FalimManoel Adão, Fran� . tôr, Aliás, ampliando ainda mais esta contribuiç�o. para
sados incertos, e o Dominio demais documentos organizados pela Dil'eto- TRAS que se' acumularão até cisco Salles Gardani dos Reis, a emancipação da indústria automobilística brasIleIra, a

da União, por oficio com. ria, relativos ao exercício de 1955; que o reservista cumpra� em- Henrique Paim dos Santos, Ál'macões de Aço Probel S/A. acaba de instalar umR 110-

A. R,., para contestarem, b) - leitura, discussão e aprovação da Proposta bora com atrazo, o parágra- Hamilton Fernando Cunha, va fábrica destinada, exclusivament� à fabricação com-

querendo, sob pena de re- Oreamentária da Receita e Despesa dêste Sin- fo único do art 105 da 'LSM, Hamilton Amaral, Ivo Pe- pleta de assentos e encôstos para tôda espécie de veícul�s
velia, expedindo-se afinal dic�to, elaborada pela -Diretoria e referente isto é, comunique' sua resi- reira, Ivo Silveira de Souza, motol'izados, desde a estrutura metálica até ao moleJO
mandado para transcrição ,. d 1956' eao exerClCIO e " dência atual. Os reservistas Trena Aquino de Espíndola, com respectivo estofamento.
no Registro de Imóveis. Pl'O- c) _:_ leitura e parec'er dos Pareceres do Conselho.

em cáusa s"ão os seguintes: Joft') Daniel Ferreira, João -------------

testa-se por todo ,o genero , Fiscal, emitidos sôbre os documentos acima. Oficiais da R�serva: - de Souza, João Justino de
de provas admissiveis, Ín-

I Florianópolis, em 22 de março d-e 1956 Acacio Silva, Alzir dos Santos Fd-ria,s, João José Pereira, Marcos Belina' 'Bittencourt,
clusive depoimento pessoal (a) Martinho Callado Júnior Antunes, Amilcar Goyheneix .João dos Santos João Ra- Mauro -Gaspar Schmitz, NU-
dos in�eres�:�os. Dando-�e I Presidenb:�

I Gigante,
Antônio Senu', Bra- mos JúniOJ', Joã� Alfredo ton Manoel Florentino, Nil-

0. valOl de Cr $ 2,100,00, paI a •
. . _,' silio Vieira, Djalma Burigo Dob3, Joiio Alexandrino de Q;eu de Jesus Andrade, Nil-

fms de alçada, e A, esta I d:ação aos confmantes

dOlta
ci.dade de Sao, Jo!Se, aos

Faraco Eloy Schneider João Melo José Augusto da "Sil- ton G�imarães, Nilton Pe
cam os d.ocumentos _incluso�, I imóvel e ao Dr. Promotor tr�ze dias do m�s de feve-

\ Guima�ães da Costa, 'Jorge
I
va, J'osé Miranda, José Ma- reira; Nilton de 1;�uza, Nel

P. defenmento. Sao 'Jose, \ Publico, todos para contes- 1'elro d� ano de mIl no.vecen- Radziminski, Luiz Renato Pe- ria Filho, José do Amaral son Camilo Machado, Osval-
30 de àgosto de 1955, (ass.) I t:1l'em o pedido querendo, tos e cmcoenta e seIS. Eu,

droso Mario Laurindo Mau- 'Francisco Espíndola: do Alipio Silva, Osní Viei
P. P. Paulo Filipe, Rol de no prazo da lei. Outrossim" Amoldo Souza, Escrivão a

ro Alice, Natalino 'Bailin, _ Jose
ra, Osmar Sipriano dos Pas

testemunhas: Belarmino Jo-11 dtem-se por edital, com fiz datilografar e subscrevo.
Newton Linhares D;Avila, Ney

JORé Mattos, José Zeferino
sos, Osvaldo Silva, Olavo

Ré da Silva, Manoel Marcos I ',}r:1Z0 de trinta (30)dias (Ass.) Newton Varella Juiz Custódio, Joaquim Manoel
l' S'l'

de DI·rel·to. Era o qlle se
Diehl Baptista, Placido Terra Pereira, Júlio Arcelino DI·a.S Jorge Nunes, O i.VIO. da I-

Ramos e Eulalio Cipriano (JS interessados incertos, na I
' O 1 d M d

continha em o dito edital de Souza e Silva, P. inio C�-
-

Jaime José dos Santos, .Jai-I v�, r an o aXlmIa!lO, a

da Silva, resido em Bar- conformidade . do § 10 do chuba, SeverinQ Be�erra Lel- me- S_i-Iva Pires Jac"b Ra- SIlva, Osvaldo JoaqUlm An-

reiros. Despacho. A, à con- art. 455 do C. P. C, Custas a que bem e fielmente o fiz , , 'V

t·
.

nte CO'PI' te, Walter Stodiek, Washmg-' 11 ulfo L'lcerda JacI' Rosa I
I

-.

S- J
'

18 10 55 r·- '11 Sa-o Jose' 28 1 56 ex ralr a prese a. .

. ., -

- , < , , • •
.

e L1sao, ao ose, - -, . '·1111. ,
- -

•

E A Id V II E
. ton Cezeho Luclan,o Gus�o, I Lui'1 Fel'J1ando dos Santos tllneS, OlavlO lVIarcolmo

Gervasio Nunes Pires. Juiz (Ass.) Gervasio Nunes Pi- li, rno o are a, scrl- ':1 b h
-"., ,,' 1

r'e" _ JUI'Z Sll"stl·tUtO .. E vão a fiz datilografar, e
WI son A 'ra an,

" ,
Luiz Fernando Martins de Ferna,ndes, OtavIO M�noeSubstituto el11 €XerClClO. w

'"
t

.

J I A "' Fe l'a Ol'lanelo Jose da sé Neves.
e Sllbscl-evo. Reservistas: - AQ omo 0- n"rade, Luiz Lídio Teixei- .. l'rel <, .

_ .

V· to etc JlIIgo por' sen
.

pal'a Cl·lle C"e2'lle ao conhe- .

1 O I
.

DIS S, •

-
- H

� -sé da Silva Antônio'Rosa de Ira Martin,; Manoel Macha- SI va, r ando Jose omm-
Q 1- FI'

, I'
ten<:a a justificação de fIR. cimel1to de todos, mandei São JOi'\é, 13 de fevereiro '.! '

P d' J 'II 1 P uarte em onanopo IS,

feito por José Godinho Fi- expedir o presente para ser de 195(i. Matos, An�om,o Fcarv�lho ; I �o �e SouzMa, Manoel Arino gOS'L
e 10

.0SMe et. ena� e-; 20 de março de 1956.

lho a fim de que produza 'JfiX"lrto no lugar de costu- \ Soares, An amo
_ ra:cl��? .a 'I

(e dou��í a�el Brazilia- f5° ;urenc�o p'�r'll.ns,. �u-I
..

Arnoldo Vequi - 20 Ten.

S�Ll�
-

(l�vicÍos e lêgârs �fe-i- me,: e publicado pela im- _ Newton Varella Rosa, Alcides J:oao . e }Ve�- n�, a, d ya,. anoeI. Paulo. 1!10, _�er�an 'i!� )} lp'PI, �.a- ()h�fe R-A ,anexa fHI 149 .

. tos,. J�xpeça-se man,dado
-

de I pre11s::t. DQ,clo '0.1?assndo lí�s- .Jniz de Direito. i ca, Aldo Gel'ommo do Na.s,.2l- ,lVt:1f:hado, Mano�l Machado, fael dbnnngos Dutra, RaftleJ .

_. .'
_

_.

LIRA TENIS CLUB,E SEMANA SANTA, NA CATEDRAL
METROPOLITANAEditai I TEXTll CISAMAR S. A, ·-INDOSTRIA E

. COMÉRCIO PROGRAMA fiE FESTAS (MJl!S DE ABRIL)

Libanio da Costa, Reinaldo
Mariano, Rui Hoffmann,
Silvio Patricio, Saulo da Sil
va, Salomé Miguel José Fa

rias, Santolino Rufino Flo

rentino, Silvio Isaac da Cos

ta, Valdir Costa, Valdir Wil
ki, Valmor Antônio de Frei
tas, Valmor D).Jtra, Valde-

miro Soares, Vilton Rosa dos

Santos, Vilson Cabral de

Oliveii-a, Valdo Leandro
Ferreira, Walter Gevaerd,
Waldori José da Silva, Wol
nei Cordeiro e Waldemar Jo-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:' , , i nverno I "V'mmA

. ir Zury Machado, e... ' .1 Pobres
-. '�on:l]íieLi, hoje, o seu pri-

l

: =_, ',lrleiro aniversário o interes- ;
• I ,,' tl> g:.,j'otirdw ,) ur.mdir I
• ACONTI=CIMI=NTOS SOCIAIS: 1 .. ,I Y!::> G:} le;lore,� f111;';:'1' '1ue a Divina Pro i ide.icirí I

,;":1'" Filho, encanto do lar,
: L ., L

"

: ,(!', !i., deb:rtnir,��Jo novas e li'u',tiforlnes·leis fisic as p:tr,l .t: seus extremusos pais Ju-I
! . :itender n s itua çâo cconornicn de ricos e de pobrcs . . , ar.uu Viei 1''7l e 'I'eresiuha

!
...............,...... ••••••_............... :Jülho Vi e i ra,

,Sel'i,t rna lmcnt e n ot.ivel que se verificasse um eli- ,ru1::mclil' ofer'cccrá a seus

II "tJ.J. arneno, umi temperatura de "vcrnnir-o du maio" ]),,1'.'1
•

'h" .numeros arrugum os uma

los moradores dos morros e outras bandas onde vivem ,�,rtrt meaa de doces e gua
os hulm ides e os menos favorecidos da fortuna e uma I ,':in ás.
tem:'el':.;.htr:'t ele O grü us pa ra as ZOI1!1S de residenc ias I

'

I

confor taveis l
.

O:::: ta illeurs de Slt1 costura ü modelos super ele
i g;mtcR de inverno, os casacos de pele, as m s lhs s, os so-

bretudos, c.c, etc., exi hi r-ac-Iam garbosos, n a zona fr i-

19:;tl�, ela Cidade e us roupas de brim, (ou só a calça e cn

ImiRf'ta') (' 03 vestidos de algodão, etc, na ZOi1a tempe
rada ...

- menina Ana Maria Luz
- menina Filisbina Ta-

__________________________________ 1 boas i
- menina Dulcinéa silva I
sr. Ledo Bal'l'eto_ Leite. !-

-----�
'-'_

!

I
. !

i
I

Na smana que pas.iou, o Governador Jorge Lacerda na

Capital da República foi homenageado no Centro catarí
nense, pe.cs inúmeros' amigos e admiradores.

-x X X-

Segund,�-feil'a o Prefeito Osmar Cunha e sr. Domingos
d'Aquíno, foram recebidos no Jornal "O Globo", do Rio, pe
lo sr. Alexandre Djukltah, pes,:olt encarregada ç10 serviço
ele redação publicas, neste mesmo dia: foi oÍorecido ao Sr,

Osmar Cunha um almôço no luxuoso restaurante do ,Jor
nal "O Globo".

\
-x X X-

cesta do Charme: _

No Lux Hotel, em a noite do dia 11, foi eleita "Rainha
do Charme", em elegante reunião dançante, a menina-mo

ça Sandra Coelho de Souza. Após o desfile que tomou par

te, a bonita e graciosa Arlete Gonçalves, moça que bem re

prezentou a beleza da mulher catartnsnse na Capital da

República. Evanilde Maria Lenzi a primeira "Rainha do

Charme" que se fez em 1955 e Sandra, a nova Rainha, que
justa e merecido é a dona dó título que lhe coube. Sandra
tem 16 anos de idade, mede de altura 1m. 62comc loira,

c: olhos claros, km muito gosto no vestir e muito "Charme".
S!1ncll'a recebeu da elegante Sra, Charme Edgar Moritz,
uma íota oferecido pelo Lux Hotel, da Sm. Dr. Orlando

Osoldnei' um lindo corte de "Lã charme" oferecido pela
proprietárla da Casa "A Preferida". Estava reunida nesta
r.oíte a elite Florianopolitana, aplaudindo e admirando o

Ch:u'me ele Sandra.
-x X x-

No dia 22 festejou seu aniversário a srta Tereza Fialho,

'Tereza uma d�ls dez mais ele�antes ela nossa cidade, Tereza,
encontra-se em Pôrto Alegre afim de tratamento de saude.
Ja restabelecida, deverá voltar ao nosso convivia, na pl'óxi
ma i.emana. A coluna social de "q Estado", deseja a elegan
te :::rta. votos de felicidade.

-x X X-

Em elegante soil'ee ditt 7 proximo no Lira Tenes Clu

be será, apresentada pela prÍlüeira vez em Florianópolis
um desfile de modas das, "Lãs Charme",' Fabricação L,

Caldas SIA" - As elegante3 graciosas senhoritas da nossa

sociedac1e ArletB Gonçalves Rosa Maria Lekmkull, Lêda

Lino, Valm!:i Borges, Evanilde Maria Lenzi, No!na Coute

Valescka Viégas e Iná lVlacl:'lado, serão os manequIns da

grande noite do ,dia 7.
-x X X-

Aniversaria-se no próximo dia 27 a srta Rose Marie

Rupp - hesta data foi bastante comprimentada pelas inu

ln,eraS amigas que tem. FestejOu mais um aniversário no

dia. 13, na cidade de Laguna, o Dr. Wanio Pinho. A coluna

).;,>oc1al deseja ao Dr. Pinho i�urneras felicitaçõe.s. Miria�
Mu::si Luz, l'écebeu suas am1g'as em sua confortavel reS1-

dência, quaado festejava 15 anos no dia 19.

r.ADIO
\ ':'4. :- x.. I X�� J{ {7 -! 'I!��

C0111ellta-se da vinda a Florianópolis, do cantor Caubí

Peixoto e Dóris Monteiro Rainha do Rádio, quando será

in::tn�u':c..cta as noms estalações da Rádio Anita Garibald.

E:nC�1tl'a.:se em' Florianópolls, o conhecido e aplaudido
plr;lüsta Pau;o Burgo que durante seus programas na Rá

d:o Diário da i,1anhãm, foi ba,::tante apresiado.

Se To. Viesses Ver-me
:f(�

FLORBELA :ESPERANÇA

Ce Lu viesses vel'-me hoje-à tardinha,'
A e;:\-(l 1101'1' dos mágicos cansaços,

Quando a noite de manso se avizinha,
E me prendesse toda nos teus braços, ..

Quando me lembra: êsse sabor que tinha

A tua boca, '. o éco elo.:; teui:! passos, ..

O teu riso de fonte. '. os teus abraços, ..
Os teus beij os. ,. a tua mão na minha .. ,

Ce Lu "icsses quando, llnda e louca,
'fraca as linhas dulci2simas dum beijo
E"é de seda vermelha e canta e ri

E é como um cravo ao s�l a ,minha boca, , .

QuandO OS olhos se me cerram de desejos. , .

E os brac_os se e.stendem para ti, . "

,
o

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

VENDE-SE
Vende-se uma limousine marca HUDSON 46,

em perfeit.o estado de conservação, ver e tratar à rua

Felipe Sellmidt, n. 46.

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

- dr. João B. Bonnassís,
ilustre advogado de nosso

foro e pessoa de grande pro

jeção nos meios culturais de

nOs30 Estado
sra. Etelvina Luz

Wohr, viuva do S1'. Paulo
Wohr

-ATENÇ.Ã.O
B.'it.::tLlf'. de Raiuha do

'\l:.i:;n1>J, ü planta (Ia moda,
____ sr, La élio Luz .cha-se a venda aos in te-
_ sr. Alberto 'Moritz i ressados na Avicultura San- 1:,1sta, Amazonica Gas-; Mas .. , deixemos o impossível para falar em algo ta Catarina - Cais Fredc- }

tão : de, positivo e real. Vamos falar de possibilidades auten-

�.i.,.C.0r......._r�o.l_I•.�_l.',••s/_n�1.
Epolís

�:::. 111H EfaRmoMsa EmXarc,a, .:,:::,'�Sgto. Músico Milton ticas que de fato podem proporcionar agasalhos quer :::; �

••

Batista da Cunha para ricos quer para os pobres. São possibilidades de-
_ sta. Maria de Lourdes correntes de compras vultuosas de compras 'feitas nus, J

.Britto
1 prhneh-isaimas fontes e em condições altamente van tn-

CLDIIN�'I�EAi'O\\fls:IAÉSDL�D�AOIADJ�OFAsEÉD�RI.'rAo·s, �:�: VIDR[OSpREECFR'lIaLTá, RIO ,,:l�}__ sta, Maria de Lourdes [osas, às quais, adicionadas a um calculo de lucro limí- .

Vilella tado, vêm a representar, 'no conjunto, enormes dife- �
,

I ., - E CRIANÇAS - REUMATO- (: DE CRIHOE RESISTE.Nell :
_ sr. Geraldino José Len- ,rcnç".s que favorecem os compradorcs.,

�.,�I Pel�, que estamos il1fol'm�do "A ,Moclelm':' vai arre- ,

LOGIA': ,. :

'sentar, ja nos começos de abril, o maior e mrus belo S01'- Consultório - Rua Nunes Ma· fl
JÁ ESTÃO A VENDA [ .

1
tlmento de inverno de todos os tempos. As suas secções ch ad o , 1'1. : em todas as boas casas '

Horário das Consultas - d'IS

I
:

.:'de artigos para senhoras, homens e crianças apresenta- 17 às. 19 horas (exceto aos sá- : *
rão desde os modelos urricos e exclusivos das marcas bados).

{:
V ..ndido. sob a r••pon.ablll. :

.

f 1-' j' ltesitl"ncia: Rua Visconde de : dada do. fabricant•• da. :
mus ::tmOS'1, are os artrgos para as classes mn is humil-

j'
,

des, ,J;;:A.:;'��"-�_::'';�.!.;..;!�:�_. �� �AKRROAFRASI NTÉRGM'ACA,� �DeE;te n08W primeiro comentado a rCRl1pi to do in- . ,

çcrno proximo desejamos, aiJJda; destacar que o progl'�1- ALUGA SE I : :
ma de vendas da,"A Modelar" prevê o maior movimento

-

:�:;��:;:;.o".::.a
--_._-------,--

comercia! de todos os tempos, pois, quer a grandiosidade
do eRtoque adquil'ido, quer o propo»1to firme de manter
pl'e\os altamente cónvidativos, constitL}em, para tal, fa
tores suficientemente positivos.

�i
_- menino Cezar Edmun

i10, filho do sr, Edmundo
Mo!'(,il':,

- sr. José W. Ha rger,
picst.imoso e estimado fun
cion[li-io' d:t fürm5.cia e Dro-

"

g:'I1'ht C:tt.:J'inense.
Sl'. Pedro Luz Nedel

'- sr. Rui Pontifice Sou-
Casal com 2 filhos pro

c Lll'ct casa a té Cr$ 3.500,00,
pag'a contrato arliantado.
Tratar pelo fone 254.1.

EMPREGADAza

- Evaldo Mosimann
- sr. Ney Hamilton Plats

L�Af�AO ANOS, AMANHÃ:
-- sub-tenente João Pe-

Precisa-se
Conselheiro

i fone 3894.

tratar a rua

Mafra 145 ou

Confiança de quem compra11'0 NU1!2S, do exercito na

:ional, ;:;ervindo no 14° B. C.
::mdc goza de geral estima e

le grande conceito pelas
,lIaR qualidades de cal'áter
i:' de coração.
- sra. Wany Pacheco
- s/I J'oão Batista Dá-

lecio, muito relacionado nes:
t:;t Capital e sócio da Com
'al'.hia Brando & Cia.
- sr. Bl'áulio Lima
-sUt. Zulma Guimal'.'ies
- sta. Al'aci Rosa
- 8tn. Sílvia Noronha
- s1'a. Odai!' Martinelli
- sra. Filomena R. Lino,

espo.sa do sr. Ico Silva Lino
.L_ '31'a. A IviJi a' Gelbecke,

esposa do sr. Alfredo Gel
becke
- sra. Maria Evangelis

ta

na tradição de quem vende
·.t{;t9·i�1>:·'· ··��;r.�·:��t _' :.'[.f�ii!4·i ':(,���

- sta. Léa Cunha

FIGUER�S
Passo a' passo, durante 36 anos, vimos

participando ativilmente do prodigioso
desen vol vi l1ieol0 da agriclllt lIfa mecani
zada ç contribuindo pura o incremento
da produtividade do n05SO solo.

o inestimável patrimônio da expenencia
acumulada", em t:1l110& lustros de ativi.
dade r('I)I'c�enta I) lá",tro de emissão da
tradicional

Garantia FIGUERAS
que acompanha todos pfOdutos por nós
-distribuidos, -....

I
I
I
I
I
I,
I
I

Jeep Wil1ys
Peças e implementos

",,�'

FIGUER SS.,A.
PÓRTO ALEGRE: Avenida Assis Brasil. 164

CACHOEIRA DO SUL e FLORIANOPOLlS s, C
DR. YLlVIAR CORI�f:A'

CUNICA MÉDICA
CONSULTAS - d:lS :(1

às 12 e das 11 às 16 horri;:;,
Rua Nunes Machado lí

Fone 2Dl1.

FIGUERAS a·CIA. LIDA.
PELOTAS e URUGUAIANA ,r

I
.soiel

•
------_._-----,-,

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

Preceito do DiaAVENTURAS DO '"LE-MUTRETA
f""J'O:------------. ....,....----------�

CAUSA DE INSôNIA

Poucas coisas fazem tan
to bem à saúde quanto o �o

no. Nem todos, porém, po
dem usufruir ,seus benefí-
cios, porque, muitas vêzes,
a insônia pel'tul'b� êsse re

pouso indispensável. A in
sônia tem várias causas,
mas, em geral, a fal ta de re

gularidade 110 horário de
dormir COnCOl'l'e pfl.l'.l n[i'J
.1ft-h.

'Apl"oveite totalmente os

,

benefícios do repouso

li
pelo souo-, procurando

.

ddr.nl'·se e l�vantal'·se a

ltm:as certag. - SNES.

/
.)

..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As 2 ---: 4 - 7 - 9hs.
"CINEMASCOPE"

c: ifton WEBB - Jean
,

PETERS' - Louis JORDAN
- Rossano BRAZZI em:

nauense para a direção do A FONTE DOS DESEJOS
choque. 'I'rnta-se do sr. Wil- Preços: 18,00 - 10,00.
soa Silva, indiscutivelmen.' Censura até 5 anos.

mals completos �ABRIL E O MÊS DASmItudo Vale do Ita.l _ __:: �_.....:.' ::'_
4

HO_RTALI�AS I �') �j;': NO::'��'�".
Se voce ainda nao l)rel)�r· I' "'_�) NEM SANGUE NEfI ,

rou a sua horta" aproveite o I Alh..IA
_

mês de abril que é a época!
' 3°) DUVIDAS NO CO

ideal para as semantatras de I RAÇÃO'
I
hortaliças. Preços � lO,OO� -, 5,00.

,

, ! ,A" -- 7,00hs.
, Adquira as sementes de I

Eleonora RUf'F'O - Gino
I ,-"'",R 'TIsua preferência nos Postos ' IA'•• , em:

de Venda de "G. A. CARVA'I' A RAINHA DE SABÁ
LflO" ---:' Rua Esteves Júnior, Preços : 10,00 - 5,00.
58 ou no Balcf.o ínstalade, Censura até 14 anos.

bem n� centro do Mercado
Público.

quando falham as suas pe- ,;:1 dos trinta mil cruzeiros.

ças, principais, como foi o Como formarão as duas
caso de quarta-feira pas- equipes?
sada, o, pelotão afunda e Ao que. tudo indíca, o téc-
muito dificilmente volta a nico Garcia, satisfeito com te um dos

recuperar-se num mesmo o desempenho do conjunto, r '1l1itadore3
jogo. Precisam os seus-o-a- colocará no gramado os, [aí,
nazes levar a sério a bata- mesmos elementos. Assim'
lha desta tarde. Nada de veremos contra o Avaí: WiL
confiar demasiada e exage- son; Trilha e Laudares ;
radamente no sucesso do Auíbal, Hélclo e Walmor:

':o!ius os tempos o Avaí. conjunto. Plácido, Orlando, Odilon,
Quem viu .o encontro da O F'igueirense possui o Pacheco e Ceca.

"wite til:' quarta-feira, teve que é essencial a um qua- QI,,1[lI1to .ao 'Avaí, haverá
'oportunidade de ver o con- dro : "garra", fator .dos seus ,lt�l'ação 11,0 s�-@lÍjpnto.
unto orlentadç por Nelson sucessos neste fmal do I T,n1n.'z Ad()lfiifh�atue. E
':;al'ci!l realizar sua melhor Campeonato. E técnícamen- Amorim tulve� a--'eSfa h�ras
�Hlrt!da de todo o certame te. melhorou muito após seu Ilá tenha. i'e�l'essadQ do Rio. I
rara vencer 110 final' po-r embate contra o Paula Ra- Se tal acontecer I) conjunto·
'iUtLro tentos a um, esco- 'll0,l, Está apto a COnSerVaI' II avaiano forma,r.:T- assim: I
'e ('(ue não passou pela ca- 'a corôa ainda esta tarde. Adolfínho ; 'Waldh' e Dan.

I

':o-ec;a de ninguém, pois co- ,?e o e�nbaie fôr vencido

I
t.la;_ Bit!nlw (�ltco):" Vico

'):'(}U abaixo todos os pro- ;1('(.) Aver ou mesmo que (Morací). e Lolo; Fernando,
nÍl.3!icos. termine empatado haverá! M�"ad (Bolão), Amorim
ViHiCH um Avaí comple- " 110VO embate prossivelmente

J
(Bttínho), Níltínho ,e Ja·

AVISO As - 2hs.
0';:1€,Üe desarticulado, sem I [f"[ll't:!·feiJ':t. Informou-nos có.

"'l!'(RB suficientes para uma a F. C. F. que' haverá: ne- I O jogo terá, �jiícto à's 16 ,

l°) O MORRO DOS

"::1(50 que viesse' modif'i- I cessldade de uma quarta pe•. horas.
vIAUS ESPIRITOS

I
20) NA VELHA SENDA

':lI' o panorama do grande i lt>ja no caso de houver igual. - O Grêmio Beneficente de, f{O) INVASORES DIABó-
'1CiE1.tro. Negativa por as- dade de pontos após os' JUIZ BLUMENAUENS,E Bordados avisa que por mo- (

, - ,.ICOS - 5/ii Eps.
im dizer a "performance" I

três jogos. ivo de não se encontrar a
'

-lo. eS�lladrúo ,"azzurra" na Aval. e F,igueil'�nse .10,,: S e �:,u�:n.t� �)c�l'rs'eguimos' Loteria Federal em período O MOA�RO ���hs:iIAUS
1jnmen'a luta da "melhor de :','[lm hoíe e e o quanto has· 'Ilpural', fi, R. G.; F. entrou de atividade, resolveu ef'e- ESPIRI'fOS

.

''''';���I três". r
ia. A imporuâncla do eho- {,1�1 e)ltendiment0S:"Eom o te- I �

-- --- tuar o sorteio da colcha de BARBA NEGRA,
ADOLFINHO - ,Os avaía- Hoje as coisas poderão q;,c' de hoje �le�el'á. Pl'O�(}J'-' �1('nt�'

' coronel (';ostà Lino I tricô pela Loteria GO Estado O PIRATA
nos esperam. a ]H·eSf:I.lça na

I
s.er outl'�'S quem. sabe. ,clonar as bilheterias 11m Sobl'll1ho,_ 'em. BlumeI.lau" PACHECO - O "Bombar-

I
de Sant,a Catarina, na sua

. d d
' Preços: 8,00 � 4,00.

)Jug.na de hOJe do mator go-
c»

O .Aval pOSSUl um qlla�ro Inovo reco,r e de r.en.da, es- ten ,o c.omsegUldo. a vinda .tleador" esta' em forma para extração de 27 do mês em /

C
.' I' erisura até 14 anos.

Iéiros de iodos os tempos. d;cíllCam�1ite bom. POl'erq, eel'ando-�e ,que atUl�a a ca· de árbitro da Liga Blume- brilhar mais uma vez. I curso.

E h� b'
!" '

d
'

-

d t' d I f

t
CO'll três pélejas serã. ini'1 b� (!oaça,ba).. Local: Co.n .

.

sfa mail ia, na 'ma SUl, Oi o pareos e sensaçao' es ma os a reve ar TU UW ;ndl. n�l tarde de hOJe, 01 cordla. Arbitro: Antolllo

Campeonato Catarinense de Sm�ha, d.a Liga Jaragua�n·

ros campeões � J\ldo lUZi Ipirangâ, Marfinelli e Riachuelo, os concorrentes li'll����l� jogos constantes da I seperi Ferroviário (Ma.

�_ Corno esta ofctanizado o programa
r)(�ada inaugural: 'fra) x C. A. Baepen'di (Ja.

..., Henrique Lage (LaUl;o r�guá). Local: Mafra. Ár· I
Promoverá a Federação ;:'".ç:t "Dr. Léo Pereira e ta dos Santos, juizes de sai- ! Oswaldo Silveira, Ad Müller) x Comerciário (Cri· , hitro: Cezário Roglio, da

Aquática de Santa Catarina, rdv(;}n" e medalhas de da. Millen da Silveira e Arno] :iuma). Local: Lauro Mül-I Liga Esportiva Oeste Cata·

na manhã de hoje, na baia ,'r.,b, e bronze - Classe Alcides�Elpo, AdoÜo COI'- do Régis, juizes de chegàda. er. Árbitro: Gerson' Dema· i l'inens2.
sul, com o concurso das Novissily,os - OuL-riggers d2iro e Roberto Müller, jui- Aroldo Pessi e Os}Valdo o c.·i!! do quadrá de juizes des· I O cotejo Palmeiras (Blu·

guarniçêies dos clubes Ipi, ?, ,[ remos com patrão - '2;:; (le percurso. Meira, cronometistas. 'ta Capital. i iI1Cn:llJ) x S. E. Estivadores

ra!1ga, ele Elumen:m e Al(jr) ,�,OO metros.
!
'S. C. R. Sadia (Concór·· (ltnj:'Ií) ficou transferido

Luz, l\Lll·tine�li e Rj�chl:1e-I. COl1:olTéntes: AI.do Luz ESCALADA A EOUIPE BRASllEIRt\ DE ib) x Cruzeiro Atlético Clu·
'

ln, .. ::, o dia 15 de abril.

lo, desta CapItal, a pl'lmell'J.' ,1. P,.'liO Luz A, Rlachuelo --------------

competição l'emÍstica do I ,\�'ll'L;nelli A, Martinelli B e Ri'EMO PAR'A O SUl-AMERI.rA�iO DE NOTICIAS DE TODA PARTE
ano. para, as classes "Estre-

, 'l.. il'anga. '-" - �

ante",", "Novissimos", "Prin-I �o PÚl'eo - 9,,30 horas -

R..,· EMO NII'O prtRU' I, SOMF, f,\!"Tr: C.',......A, PIOCAS
- Poderá ser decidido - Porto AI�gre, 24 (V.

cipinntes" e' "Juniors", o :.'>0:17:0 "Oinvaldo Silveira" I r.. • [. ;�••n.. :05e o terceiro turno do cer'l A.) - A agencia da Panair

que quer dizer que não par- "medalhas de prata e bron· ,I
-

;;:;me paranaense, com o jo· do Brasil nesta capital, em

ticiparão os melhores rcma- "0 -- Cl:isse óPrincipiantes E CATARINENSES o entre Fel'roviário,e C�ri. iaviso �special á dimIPrens_a.-
dores, pois tais provas ser- - C.;nóe - 1. 00 metros. tib:1. O Monte Alegre e o comUTIlCOU que, a . e egaçao

co t Ald L RIO 24 (V A) Em 1'0 se!'n" (Dhtl'ito Federal), -

d d'
'. . '1 '1' II C o ato

vem pal'a revebl' novos VEl- onCOl'ren es: o uz " .,
-

� ':cmpe;:'>O os OIS prlmelrOS � Jl':ti'J ell'{l ao ampe n

10J'es que mais tarde pode- .A, l\I.ai-tinelii B, Riachuelo, face do resultado das eli- [o;<.é Carvalho, David Stone, turnos. Pil.n-Americano, que termi

rão honrar e enaltecer o 1-\ Ido
Luz B e Martinelli A. minatorias do remo reali- ;�on::ddo Arantes e André

- Df,S mais brilhantes 'a
.

nou com a vitoria dos brasi-

remo catarinense e brasilei- 50 Páreo - 9,50 horas -
zadRs domingo e terça·fei- qjcher; "DouLle" (Distrito '�tmpanha do Olaria pelo! leiro>\, �0mente terça·feira

,

f
""..." M" I" 1'<1 o Conselho Tecnico de Federü!)" Fl"ancisco Torres '� .

d S- P I P I
1'0 como v�m 'azendo

Han:i1-I'
,tr:;l L,amara unlClpa ií1LerlOl' e, 'ao au o e a-,

ton Cordelro, Walmor 1/1Ie- -- med::dhas de prata e Remo da CBD escalou a 'l'Iedina e Alvaro Loubão; "mi, dez' jogos vitoriosos. 1'27 che'g;;r:l a esta capital.
la, Sadi Bel'ber Manoel Sil- bronze - Classe Junirs - equipe brasileira de remo "'Oito" (Distrito Federal), -- Do Rio informam que Os ganchos viajarão em um

veira, Francisco Schmitt I 'Jut-tiggers a 4 remos com que irá disputaf o Campeo- LO!1 Menezes, Rui Kopper, ). ministro Luiz Gallotti re· ! "Constellation" especial,
E'dson Westphal, Alvú� TJ..ltl't�O - 2.000 metros. nato Su.lame�·i�ano, no Peru, '{eh;on Guarda, Dezir de ::usou ser candidato a pl'esi· ,que deverá descer no Ael'o

Elpo, Osman Boabaid e ou- CJnconentes: Riachuelo, I em ab�ll prox�mo. A, repre- Moraes, João Oliveira, Ma· 'lente do Joquei Clube Bra· 'Tlorto Salgado Filhó às_14,30
tros.

� I A ',do Luz e Martinelli. sentaçao nacIOnal e a se· n ue I' Armando Barbosa, Ar· ,ilfiro, nas eleições. Alegou ,hol'�,s,
São oito páreos, todos

I nO Páreo __: 10,10 horas I guinte: :'Quatro c?m (San- lindo Schmidt e. Mario La- ,L1JS funcões de magistrado! - S'antos 5 x Nacional O

sensacion�is e que deverão i - Taça "l\iloka" e medalhas I ta .?atarll:a), .HamJlton C.or. 1�OS:'. Timoneiros: OSmar ,l�r inco�pativeis com o e Newells 1 x São Paulo o.

ser renhld0s e disputados. i ':c l,nüa e bronze - Classe deno, FIanC1SCO Sc�mIdt, de Souza Alvaro Lipo e
'n·?:o que queriam elevá·lo fOTam os resultados da 1'0,

Segundo os "entendidos", o "í'jncipiantes - Ioles a 4 EdsOl:,W�stphal"e Sad� Ber· Adriano Soar(!s. Remadores os líderes das principais dada de 5a. feira pelo Tor-

C. N. Francisco Martinelli '")108 � 1.000 metros. bel'; DOIS sem (carIOca), !'eservns: Jorge Costa, Ser- ;orrentes da sociedade. ,neia Internacional.

aparece COln maiores proba- C()nc-orrent�s: Aldo Luz J osé C�rvalh�, e �n,?ré Gl!S- gio Marttns, Walmor Vilela
- Rocky Marciano, cam ..

!
_

--, ---.- ...

bilidades de vitória. Os blu- fi, Nfal'tinelli A, Riachuelo, tnvo RlCheJ:; Sklff (cano- I e CHIos Botelho. Foram es- neãJ mundbl de todos os pe- : NIVALDO IRA' MESMO PARA O
menauenses do lpiranga, \I;n'tinelli B, Aldo Luz A e ca), Franclsco Torres Me- I c�dadas as guarnições que sos, apresentar-se-á ao pú. I

. ' - , clino; "Dois com'" (Santa' se sagraram campeãs bras i- PALMEIRAS DE �
-

O PAU Oem fase de l'ccuperaçào, to- . 'IH:anga., ',l.ico carioca, terça-feira � I
mará p:ute em apenas dois ';,0 Páreo - 1030 horas Catarina), Edson Weslphal leiras, isto é, cinco carioca

')]'o:{ima, enfrentando, três , ..... '""\. L""

páreos. - CI:}fJRe. Novis'simos _
e Francisco Schmidt; "Qua· e c]nns cat:1rinenses. "l1lIilisbs Ifrasileiros numa Publica "A Gazeta Espor- NO PARQUE AN-

Abaixo damos o progra- medalhas da prata e bron·
'

O PAYSANDU' GANHOU NA J- D D' E
,,6 noite. Seus "sparrings" tiva", ele São Paulo: '!'ARCTICA

ma: ,e - Double-Scuell - 2.000
I
já foram escolhidos: Wal·

.

A S. E. Palmeiras, de Na ultima semana Nival-
I

I I •

10 Páreo - 8,30 horas - '/letras. clem:1l' Adão, Nelson de An- São Paulo, está prestes a do esteve em ação, durante

�:;:QS "Jo��ns:: E��::��l�� '\f���\��;��'�ntes: Aldo Luz e i DECIDIRA' COM O PALMEIRAS A POS- dr�;�: e��l��,CiS��ede d��!�� ��n;����l�u�e��l;�;a:������ �1:;;c:'::;�1�m n;e�a����oA��
Ioles a 4 remos - 1.000 go Púreo - 10,50 horas - , SE DO TITULO DE CAMPEA-O DA I B D i'e 12 anos manteve o "cin· Efetivament.e, o guardião ensaio pr3.ticou defesas suo

metros - Medàlhas ele pra- !1rmlze "Eduard� Victor' " • �'," turão de ouro" de campeão

I
Nivaldo, que pertence ao ficientes para justific.ar a

ta e bronze. o:::s.bral" e medalhas de pra-I Nào é ainda campeão da verde Blumenaueni'3e na tá- mundial de todos os pesos, C. A. Ferroviário e que sem- <l\la contratação. Os entendi-

Concorrentes: Aldo Luz, i ': e bronze - Classe Novis- ,Liga Blum.enaue.nse o PaI.' hua d'e classific'jtção. Em é agora, da luta livre. Es· pre brilhou em cancha

arau-,
mentos oficiais, contudo, fi·

Martinelli B, Rhchuffio e 'llmOS - Out·riggers a 4 meil'as, isto porque a Junta I vista ·disso. a F. C.tF. resol- treOll ha pouco; derrotando , caram para breve, uma vez

Ipiranga. i'0mo;� .----:',2,000. metros. ! Des!,ol·tiv� Disc.iplinar da- I veu trans�eril'. pR.,l'a o dia Dun Lee, em 11 minutos de r,arianas, atravessa no mo., que o C. A. Ferroviário, que
20 Páreo - 8,50 ho1''<\s - (;(Ul:Ollentes. Aldo Luz, queta entIdade resolveu dar j15 de abrrl o .logo ,do Cam- luta por K.O. Jae Walcott mento a maior fase da sua I está lutando pelo titulo ma·

Taça "V,ldél'o" - l'Iedalhas �/[:J�,tinelli'e Ri;,chuelo. 'pl'Odme,nto, "ao recnrs,o, in'j �eonato .Estadual:. entre a serVi,lI
como juiz.

,.

�al'reira esportiva. No cam· ximo da temporada parana

de prab e bronze - ,Clas· T D\'11 o controJ� d:,- regata, tel'pMto .pelo Paysandu no S. _E. EstLV.adores � o C:m,-
I,

- .Flamengo •

e A�el'lca neonato conente, Niyaldo ense não pode presCindir do

se Novíssimos Single- li F
..�. S. C. o;eslgnou as

I cas? ,do JogadOl� Jalmo, que,
.

peao da L�ga BlUl;�enauen- e�ta,l'ao _ em. açao hOJe, n.o, vem empolgando as tórcidas Reu excelente arqueiro, ,�n·

Scul! - 2.000 metros. 11d,?1',;ClRcle:> segl1l.nte.;:. ,assll�l, ganhou os po�tos. da I sp; que sera conh�c!do atl'a-' M::.lac3Ea, :logando a prl- com l1tuac;ões magníficas, tes da decisão. O ingl;e'SSo
Concorrentes: Aldo Luz II,,; tor Ferrari, arbItro pele,)a contra o OhmplCo, ves de duas partIdfls entre 111e11':'1, partIda da "melhor conservand� uma media nu· np Nivaldo no Palmeiras, to-

A, J\'fartlnelli e Aldo Luz B. vonL em que fora derrotado, fi-j �(ilieles nais conjunt?s alvi-I, flt'_três". pelo titulo de cam- merica de ÍTl1pressiolHmt.e rlavia. é l1SS1mto pratica-

��_,"..."0 rúco .,-: 0,�O hg_r;1S -

j (lc';) Mello c João Batis· cfludo empatado com ° alvi- verdes. peao c:ll'iaca. positividade. men:e liquidrdo.

rtivo""OEstado. Espo
.............................a••••••••�•••••••••••••••••••.r •••••••••••••••••••�•.•••••�•••••••••••••••••••••�� ��

ChóQue Repleto de Emovôes
CONSEGUIRA' O AVAl IMPEDIR QUE o. FIGUEIRENSE ·SEJÀ BlaCAMPEAO NA TARDE DE HOJE? - ENORME EXPECTA
TIVA NA CiDA.DE PELO "ClASSICO DA RiVALIDADE", O SEGUNDO DA' "MElHOR DE TRES"- - JUIZ DE BlUMENAU NA

DIRECAO DO EMBATE
'

'

, ,

•

D público amante do es,

porte do balípodo' estará
em. peso no estádio da Praia
�J..:: FÓl'R, na tarde de. hoje,
oresenciando o cotejo das
'l1liltid5es que, poderá pro
dr(maf o Figueirense bí

rampeão ,da cidade, isto uo
caso de voltar a triunfar
�ôbr;:) seu maior rival de

-"

INAUGURA·SE HOJE A DISPUfA DO TI ..

TUlO MAXIMO DO fUTEBOL
CATARINENSE'

•

nmeUft � I

CINE SAO JOSE
As - 10hs. \

SHORTS � DESENHOS
�OMEDIAS
Censura até 5 anos.
As 1,45 - 4 - 7 =- 9hs .

E:eolrol"l EUF'FO -- Gino'
CERVlem:

A RAINHA DE SABÁ
Precos : 11,ClO - 5,50.
CEnsura até 10 anos.

s _ ,', As. - 2hs.
- "RiJpetaculal' 1\1at inada"
SHORTS -- nE��NHOS

:jOMEDIA8 '

Preço Un ico: G,OO.
Censura até 5 anos.

As - 3hs.
Cantinflas em:

NEM SANGUE NEM
AREIA

.

Preços: 10,ÕO - 5,00.
Cens,ura até 5 anos.

As 5 - 8hs.
Eleonora RUFFO - Gino

CERVlem:
A RAINHA DE SABÁ
ReporteI; Na Tela. Nac.
Pl";,ços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As - 2hs.
]0) NA VELHA SENDA
20) INVASORES DIABó

LICOS 5/6. Eps.
30) TRAIÇi\O NA AR

TICA
Cine Reporter. Nac.
Preços: 800 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
BARBA NE(:RA,

O PIRATA
Com: Robert Newton
NEM SANGUE NEM

AREIA
Preços: 800 - 4,00.
Censura até 14 anos.
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O prof, Martins Netto avisa aos senhores pais e in-Iteressados, que a partir do dia tO de abril dará início a

se]:! curso geral de química, como também, um curso há- .•••-.Z?F"'-:-·'-J-r-��,�-�-=-o::::-:::':�-----
. sico de matemática, a fim de despertar o gôsto de seus ."". �...__-�..

a !unos pela importante disciplina e assim prepará-los
'-

P A R T I C I P i� C ji O
para aprendizagem da mesma nas varias séries dos CUi'- ,

sos ginasial e científico.
Quaisquer informações pedi-lã ao mesmo prof, no

Instituto de Educação Dias Velho.

)NO LendCulo)

Com íl Biblia na Mão
DOMINGO, 25 DE MARÇO (Domingo de Ramo;)

.
Que farei, eutão de Jesus, filie é chamado Cl'isto? (l\lat.

�r/ ;22). Ler Mai'c. 11: 1-11.

PILATOS perguntou ao povo: "Que farei, então, de
Jesus, que é chamado Cristo?" No domingo presente, no

Domingo de Ramos, aquêle.: que viram Jesus Iazar BU:1 en

trada triunfal em Jerusalém, na raalldade estavam peran
te a mesm.i íuterrogaçâo.

A muorla (':;,tava disposta: honrá-te como hóspede em

SE:1 cidnde, nus não a permitir que f�le se tornasse seu/Sal
vador PCESO]l. Alguns €Btn.van:c dispostos a. cantar hosanas

em seus louvor, .se;n contudo submeter-o e con.agrar-se á

quilo que tal progrnmação significa para todos os vel'da
deíros seguidores de Cristo.

Nós também temo: QU3 responder à pergunta de Pila

tos. Louvamos a Cristo com nossos Iábíos, e o .negamos com

nosso viver diário? Estam03 ocupados em trabalhos sociais
e atividades religiosas, mas esquecemos. de fazê-lo o centro
de nossa vida e o poder de nossas realizações? Que fare
mos de Jesus? Que Deus nos ajude a responder: "Eu o fa

rei o Rei do meu coração, o Senhor de minha vida, pois na
bíta a plenitude da divindade".

ORAÇÃO
Senhor de nossas vidas queremos proclamar-te Rei e

Senhor de nossos corações, hoje e para sempre, Aju(la-nos
a honrar-te eiUl nosso viver diárto, reconhecendo-te como

,

alvo de nossos esforços e realizações. Em teu Santo Nome

orurilOS. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

Pro�lamar a Cristo significa dedicar nossas vidas ao

seus planos ,e prnpó sitos.

VIOl.lETA CAVAI.LERO (uRUGUAn�
SECUNDA FEIRA, 26 DE MARÇO

EIH,uanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo

que um dentre vós me tratrá, (Mat, 26:2�). I=fr Mut..' ... , .

2C:20-25.
TIVE o privilégio ele contemplar u tamosn obra de Leo

nardo da, Vinci - A última. Ceia, pintada no àno de '1498
em Milão, Itália. .

Cristo é a figura central da famosa obra de arte, O ar

tista captou o que êle supôs .ser a reação dos discípulos no

m-nnnnto em que ouviram o Mestre dizer: '''Um dentre vós

me trairá". Cada dis.cipulo expressa seus próprias senti
mentos. A pintura a.isim tem uma notável unidade dramá

tica. Cada um parece estar perguntando: "Por ventura, sou
eu?".

Judas olhou para. JesUS, mas ao mesmo tempo agarra a

l.lOls:1 do dinheiro. Judas está mais íntere.sado nas 'coísas.

m:ltel'bi.? elo que no próprio Jesus.

Às vêzns Cristo é traído pelos mais re:pons:1ve:;,;, aquê
les a (;uem se tem dado cargo de confiança. Prescrutundo

EOSSO� pensamento', palavras e atos, cada um de nós pode
t.unbém perguntar: "Por vsnturn, sou eu?"

ORAÇÃO
Ó \Dem:, temas muitas Gpol'tunidades ou de testemu

nhar nossa fé em ti ou de trair-te. Sabemos que estás sa-

o

ti�f('��o !luando agiÍnos erístãmente. Podemos contar com

teu- �:u�ílio e oríantação. Con::;el'y�-,nos fiéis a ti, f:-lJrt�leci
das 1';61' Cl'�s�a, n0330 Sehliol'. Aí:ném,

�

_"'!'-",
•

P,J�NSAMENTO PA:ltA o PIA
S'erei fiel à confiança que Cristo daposlta em mim.

RAUL FERNANDEZ CABALLOS (CUBA

BODAS DE PRATA
Fest eja 'hoje, suas felizes Bodas de Prata, o Dr.

Alfredo Damasceno. da Silva atualmente residente em

São Paulo, desempenhando o cargo de Assistente Diretor.

ela Importante Organ ização Comercial Monções Constru

tora e Imobi liaria SIA, sita à rua Barão Itapetininga,
140 -- 140 Andar e- sua Exma. e digna esposa DOJia

Francisca Coelho da Silva.
Silo filhos do casal: Senhora A rita, casada com o

Tenente Rodolfo Pettená : resideutes em Santos; AI

cyon ê, casada com o sr. Célio Barreto, residente nésta

capital ; e senhorinhas Anilda, Adir, Avany, Alda. e AI

mira,
Será rezada Missa em Ação de Graças, ns Igreja da

Sé, pela manhã,
À noite o distinto casal reeepcionará os seus amí-.

gáS em sua residência á rua Backer nO 555.

CURSO DE MATEM f�TICA E QUIMICA

__----------------------

PARTICIPACAO
, ,

OSMAR SILVA
:e:

HILDA SILVA

Vva. EDITlL PIRES
BARBOSA

Participa aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato. de casamento de
sua filha Ely com o sr. Hél
cio Barbosa.

Ps rticipa aos parentes e

'1essóas de. suas relações o

eontrato de casamento de
seu filho Hélcio com a srta. .

E1v Silva.
ELy e HÉLCIO

Noivos
Fpnl is, 15/:1/;31i

PARTICIPACÃO
. ,

ASSIB AUNE AMARO M. NUNES
:e:

D. DINORAH AUNE
:e:

D. SABINA LOPES NUNES

p. ]�l.jdpam aos seus pa- V rL.;.civam
.

aos se11S pa
rentes e amigos o contrato "'Í1�es e amigos o contrato
ele C'!:I:'Dmento de sua filha d,; c,ts�,mento de seu filho
r,,,[;ilJ2 com o sr. Antônio <\ntônio, com a senhorita
!'J l: r; es. L�ibjbe Aune'.

Labibe e Antônio
noivos

15:·3-195G.

..

A ,S.A.
- TR NSPORTES

,

AEREOS

RIBEIRÃO PRETO

LONDRINA SÃO PAULQ

IOAÇABA
..t <: _.i�

'FLORIANÔPOllS

• PARTIDAS D·E
FLORIANÓPO.

..

LlS, às .12,10
'horas : 4as. 'e
sábados. CONFIlRTO E C o R TE lI-AvOo DIRETO, sem escalas

a JOAÇABA e VIDEIRA.

Acesso mais r6pido e

fácil ao Norte do Pa

raná, S. Paulo e Interior

Paulista.

I "SADIA" t A ÚNICI

COMPANHIA DE. AVIACAo
CUJOS COMANDANTE; slo

TODOS MILlONARJOS DO

MENOS TEMPO para che

gada a JOAÇABA - VI-

ECOMOi, Iii no preço das

passa gensl que são CO�

bradas à base de km

de percurso. Nossas ro

tas são mais curtas; por

extrema dos. Nossa tripu
lação foi rigorasomen
t. escolhida e oferece

o -máximo em compe
tenda e cordialidade.

• CONVIT.I:
Sonhor passageiro
da SADIA! Seia nos

I. �onvldado .para o

almoso quo ,empro
lho of.rocomo, no

,r6prlo Aoroporto,
.nttl cio o,.,bal'q"e.

DEIRA, em relação às

isso mesmo,
baratos.

as maislinhas iá existentes.
AR.

- Transporles

Rua S. Bento, 470 • 13. andar. Conl. Impar - S. Paulo.�o�
,

AGENTE EM FLORUNÓPOLlS I - Machado & Cla•• S. A. - Rua João Pinto, 12 - Tel. 3362

IMPERIAL

o �ai,E�I�Eágo de I CHfV��I�ES
Santa Catarina leia e as-I Por motivo de força maior fica transferido Sine-Die
sine. o Chú Chinês Programado para Domingo dia 25, em ho-

11,1enagem a sua Excelencia Dr. JORGE LACERDA, Go
vernador do ESTADO.

VV�!. Maria Pizzaní
Córtlova

. Alberto Pamplona
:e: "

Araey da Costa Pamplona
têm o prazer de part.ici

·�,r aos parentes e amigos
I contrato de casamento de
sua filha Marit. de Lourdes
-·om o sr. VaImor Pizzani
Córdova.

. tem o prazer de partíci
Dar aos parentes e amigos o

-ontrato de casamento de
I

eu filho Valmor com a I
:'t.c, Maria de Lourdes Pam- .

'rna.

AGRADECIMENTO
Fer-nandes, sensib ilizarla

de pez a r.

Maria de Lourdes e Valmor
noivos

----_._---_.__.--_------- OPERARfO À VO,5St\ DISPOS!ÇÃ,Q
... A HORA DO Hertape

(solução concentrada de lulfa)
lndlcade nas afecções
das aves em gerol.

Outros produtos 'Hertape
para aves: Corizave

e Espiroquetol.
OPERAIUO - VAI..m::MAR POSSAS - RDA 3

CONSERTA-SE FOGõES ECONOI\'i1COS_ Slm-

TÕNI,CO ZENA
VIÇO RAPIDO E GARANTmO. ATENDE-SE eHA.-

FOTOCOPIAS

CHAMADO À DOMICILIO.

MAIO (Beco), NO ESTREITO

-- �_._._-_.,--,._._._.,,------------_-------

REPR. NO PARA.NÁ ESTA. éATARINA
Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa
" Estado do Paraná �

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
..�i SUA MES_A!

..

a

•
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HOJE E AMANt-IÃ'
NO PASSADO

6
-------_._----� ...-

PAA ENVIA SORO PAI<A COMBATER
.•.. " o'.

_

_, ',"

PARALISIA INFANTil NA ARGENTINA
C�Íl'reg�mentos de sôro y5:1.ra c1edCél,rregaF 21 dõ.ses

"Gan{�i'ia GloJmlim ", �uficiell- .

reRp!l'atlores. artiÚCiais. , I
te para inocular mais de _... Os doutores do -departa ...
500.000 jovens al11í?açadJs pe- mento médico da séde da Dí-:

la paralisia lÍlf:mtÜ na Ar- visão Latino-Amerlcana da

gentina, fórum embarcados PAA e111 Miami, têm também

em Clippers da Pau Àmel'i-: atendido a apelos ,feitos por
can WorldAlrways 11& sexta- 1 seus colegas de Buenos Aires,
feira (16 de março) com des-

' pura'a compra e despacho
tino a Buenos Aires. I pelos Clippers de equipaman-
Um Clíppor caigueíro (31)2- I tos destinados a combater a

clal partiu de Miami ás' 6 ho- poliomielite. ,

ras da �anhã ele sexta-reira Mais de 1.500 casos de pa

numa viagem ele 3;380 quílô- ralisia lnrnntíl, d03 quais cêr
metros, em missão ele 100001')'0, ca ele 145 foram fatais, já
transportantlo 7.500 QUi.1os de ccorrcram na Argentina eles
sôro salvador de vielas.'Outro de julho último. Recentemen

carregamento de' 3.000 quilos te, dezenas üe novos casos

será posto a bordo 08· 1.1111 -- vêm ocorrendo diariamente,
Clípper' em 'San Francisco ve sendo Buenos Aires a zona a

Las Angeles. " pnrentemente mais afetada
As negocíaçôes para a aqui- em todo o pais.

síção c;l.o sôro, necessárto ao .1�'''';," """,,� ·;;
.••..;.t.:��.;�'"����J',� ..

W'..,

combate do atual !.m:l'tJ ele , O:l-�il'regamelltos de sôro
paralisia "ínfantil que atinge que partiram hoje elos Esta

proporçoos epidêmicas em dos Unidos de lerão' chegar a

tôda a região de Buenos Ai- Buenos Aires na tarde de sá

res, fôram realizndas pelos I bado (17 de março).
governos ela Argentina e dos O SÔ1'O enviado pelo CHp
Estados tJnid.o"s, em combina-

I[ Per éargueíro especial foi ob
cão c6m-a "

..l.fatíonal Foúnda- tid.0 lJ.e1o ':soverno argentino
tíon ; for .ínfantíle -Parnlysls". aos Armem Co. Labora tores

Cooperallçlo cprn êsse empre-
I
da cidade de Bradlay, estado

en�ir:i'lel}tor a P;1n Americf.l.n
I
de IlHais. O medicamento foi

rea·li_zá o transporte dos me- I transportado a Míamí por
dícamentos sem cobrar flé-; várias comnanhías de avia
tes.

'

" ...

ção de lir�has domésticas,
Há POUC03 dias, a PAA tam- sendo transbordado para o

bém .transportou dois pul- Clippsr especial na base car

mões ele aço para a AJ.;genu-1 guelra da PAA.

na. Por outro lado, um avi- O earrogamsnto que vem

ão Globemaster norte-nmcrí ] ela C'1.Hfórnia foi' adquirido
eano aterrissou em Buenos! nos Cutter anel Courland La

Aires, na seIl1ana pl,ssad.g"
i
boratoríes daqu-ele estado.

'

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

C l U B E 1 5 D E Q'U T U B R O
Rua Alvaro de Carvalho, 12,

PROGRAMA PARA O l\D�S DE MARÇO CORRENTE:

Dia - 31 - Soirée de Sahado de Aleluia.
Apresentação do novo conjunto musical sob a dire-

ção do maestro Hugo F'reyosluben.
Reserva de mesas na Alfaiataria Brito.
nua 'I'íra dentss, 9.
Florianópolis, 15 de Ms.rço de 195G.

;'Í')

·COMPRE
transformadores de uma
marca que lhe inspire een

fiançal
.

Perfeição técnica, alta qua
lidade do mcterlol, e da
mão de obra, assim como
a garantia de uma assis
tência permanente, são fa
tores que concorrem para
um perfeito serviço durante
muitos enos.

•

o ESTADO
_"--�. -- - .. _-- . -_._ ... -_ .. _-. - _. __ . __ ._----- � .•..__-----._----_. - -------_.----_. ,_._----- ----,-_..---------_.----�-_._-._

•

ri
•

em �asolina e lubrificantes ,I
Esse prazer que v.' tem, ao dirigir o seu carro, torna-se
mais prolongado quando V. prefere Esso, a primeira marca

em serviços- e produtos para o seu carro!

•
-;.� ,
.. '-"

:�;pâ�aVra
.

. Iem servlcos.
,

0, Seu Revendedor Esso está sempre em dia com os serviços e
os "produtos que dão vida ao seu carro: Esso! O Seu Revendedor
Esso realmente conhece o assunto e nêle V. pode confiar sempre!

s
a melhor parada!e ... é a parada no Seu Revendedor Esso onde V

recebe serviços perfeitos, como o Serviço Essa de

Lubrificação, que fazem V. dirigir sempre satisfeito!

25 DE M.c'lRÇO

S�NDrCATO DõTMPI(EGADÓ'-�10
COMERCIO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De ordem do senhor presidente dêste sind icato, con

voco os associados para a reunião de assembléia ger:'\l 01'

dínária, a ser realizada a 31 (trinta e um) de março (sá
bado) às 19,00 horas na séde social à Rua T'rajano 14 -

sobrado.
'

Não havendo número legal na primeira convocação
a seg-unda

-c,

será efetuada 30 (trinta minutos) após.
Obedecerá a assembléia a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação, discussão e votação do relatório do
exercício de 1955.

2) Apreciação, discussão e votação da proposta 01'

çarnentária para o exercício de 1957.

, COBRADOR

II Precisa-se ele um corri pr á-

tíca c ativo e que apresen

I te fiança. /I'ratur na "A Mo
. delar",

A data de hoje, recüi'tla-nos que:
---_.�-------

- em 1821, foi proclamada a tndepsndoncía
_

Politica
Ia Grécía: �\

.

'.. .

- em lfl24, é jurada no Rio de Janeiro a ccnstituícãn
Jolitica do Imperío do Brasil, tendo lugar' a Cel'L1101Üa na:

.

.apela imperial. 'Foi reproduzida em grande tela pelo pín
ar francês .6élli:êt, -qua deixou abundante documentação
lustrnda sobre 4 ,·)id.� brasileira na quadra ela Independen-
ia;

-- em' 1852, Inauguração do teatro lírico, denomín ;('10
t'oatro Provirorfo, +cantando-se a opera "Macbeth", que

-0-

EDITAL
,Vereli tirou o ce!t:::)i:e drama ele ShakesperUl'ê, Verdi foi até
ultimamente um dos autores de operas mnís festej[ldos no

Brasil Chamamos a atenção dos senhores empregadores pa-
__ em 1855, o gova-:llo do Puuquia então na forma de r'c o. recolhimento ao Banco do Brasil, durante o mês' de

Jmbria ditadura ec1esiastica, com a chegé'"cla de uma di- . beil próximo, do impôsto sindical de 1956, devido pelos
.'isào da e:;quadra bra�ileiT� a Assunção, c1eclaróu-se p1'on- ,'(';i'l)l'egnélos, e que deverá ser descontado durante o mês

.0 a receber o encarregado de negocios Philcpe ,José Perei- ( lk� mau;n.
,

r

:2. Leal, ao qual havh enti'egue passaportes. Florb.\1ópolis, 20 de março de 1956. ,.

Antonio Enéas Gustavo GaIvão, Barão élo' Rio Apa, fa- Nerêu do Vale Pereira - Secretábo.
'eceu no 11io de Janeil'O a 25 de março de 1895. Ei'a filho
-::lo brigadeiro José Antônio da Fonseca GaIvão e ele _el. Ma"

! !'ina C:ementina de Vasconcelos GaIvão, e irmão do Vi.3-

:onde. de Mal'aca)' ú, elb Des",'mbal'g'i'elor 1"1a11oel do Nasci-'� " no Maranhão;
menta ela Fonseca� GaIvão e elo Ministro elo Supl'cmo Tl'i-

-- em 1776, no Rio Grande elo Sul, eleu-se a capitula-

bl;nal� dr. Enéas
_ G�:vão; ��dO� �a�eci�os. Muito.m??o l!lU- ção do Forte espanh�l ele Sant:;t. Tecla, sítia�o pelas força3

�rl�uLu-se na E::;co,a M,lhar 1l11CmndO uma caneHa .que I do bravo sargento mor Rafael Pmto Bandeira 'rebento ilus-
foi sempre culminada, dos mai.:; notaveis serviçes, nj, paz'e tl'e de-Laguna, S:lnta Catarina; ,/

.

ria guêrra. Foi ministro da Guel'l'a elo gover��:b de li'loriano ! 'j _ em 1817, na ocasião em que elesembarcava na barra
Peixoto, elurant.e a rev01ução ele 93, Ministro clJ supremo! de Itapeã, na Bahia, como emissário dos revolucionários

;'rib;�,��l /VIllita: ,a 5 ele se.t�mbro de 1293, M;�eCJ�al, efetiv� I nernambucano�, foi preso José Ignácio Ribeiro de
'

Abreu

I
dq E�,eLc.to, e ela Cavalello da Ordem ele ",ao Be.,lto d�. ("Padre .Roma). .'

i\.ciz, Oficial ela .'Imperial Ordem da Rosa, C,,:,ialeiro d� 01'- I � - em 1842, Anita Garibaleli (então An M.:u-i' ele

I ·l"r. 1 C"'; .,." ._ """" 1 '1 . h ; "·t ',""n",p,",''':; ..

- ,. a ,�

t.t::l1, c.� .� llz:.ro� � lPwS�,U1ar.",,��'k�.'1. 19,5 Cc" mUi o, J ••.,.u. ... ; Jfsus), a. heroma dos Dors :Mundos, casoU-Se com Giuseppe
I mllld1�. e .t Call1:pa.1.:a. elo �UL.",U:tL. .,

I G21'1b:'1,1�1, o r.elebl'c ch�fe elos "farrapos";
! ---- f'lTl·1933, notlclas do Nor.:le�te ílllGnD2.ram que, e::n! �, - em i8'76, teve inicio a segunda regência,dl Princ:es:t
. éOlEeguel1cia da granae seCa que,. a2soh1,V2�:1 região levar; i ú'flPCr,tctl D. I(.'.abe!" durante a ausencia de D. Pedro II.
de ílal,i::h.l1qs haviam assaltado a c:dac:e de Princezu. no! l'. -- em 1940, eril Florían6poliS, realizaram-se o::; funerais

. .E�t ...d0 G.!l Pc;·raiba. I r;/J GeneHd ,Médico Dr. Antônio Vicente BulcãiJ Viana, nas.-
23 de l�I:"_qo i ('.\'tio na ?uhla em 11 de �aneil'o ele 1875, causando ;;ua tnor-

I te' gl2.l.:de peS8.r ao povo Caturinense, que o estirm,v:l pelo.s '

,

&.r;l[S c;'ev,ldc-s dbtê.s di: toração e como médica hurtnuitil'lb
-- em 1630, uma emb)scada, anrucla pelo intl'epido F'e-

en:�
·l��)e 0�Ul1Hri".o COHl seus de ..temidog selvícola.s, aprisiona o ,

y
SIEMENS
possui mais ele roo anos

de experiência em eletro
técnica e desde 1939 fa
brica transformadores no

Brasil.

.Paro informasôes dirija-$e à.I
'R,uâ, Oaldas Júniol', 120 - Pel'to MegreiC."'!·-""·---, 0-, ;-.� �., ,,,_',".:,',,1';'

"

'

,'�. ....,

Vocênão a vê �� .
porém, aí e�tá...

IMPôSTO SINDICAL

es� protecão extra
contra as cárieg. , '

•

esga sensacão extra
de frescor ....

l'amos� chefe hoIandes.
- .em 1684, como consequencia ela revolta ele Manuel

1:1ec:kmann os padres da 8ampanhia de Jesús embrll'caram

...gracag à
exclugiva
espuma
de Acão
Anti'Enzimarica

extr0111U.
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líQuero domar o destino para ·que êle se lorne
: n;\��;����8��O�Ht)üt��o °E!��'!���: meu escravo" grl·tava De-elh"oven'; e para sal, aJ unruar a saúda i

.':

A "Casa da Borracha" rie que. Já démns n aticln, quando da população (lQquelú sub-I'
,

, .

e:':,tava.== montada, inaU211:ou-s,e em dias desta s�mana. : distrito, formulamos, um apô- I" r _
,

La e :ive�os, para atender a gentiloza ue um convite
.

de lo ao Departamento de Saú- I ç,,���RM�N_;!DO P_�L� �,UR�EZ�. DECEPCIONADO EM tir até qu� a morte venha cortar-me o fio da existência.
sua díreçào; moços que trabalham e que acertaram com o 'de 'no sentido de que flze"se :

",E_()S �i'l.O.i:c';'S', PO •.,R-E J<; SOLITliRIO, ELE TUABALHA- Beethovsn faleceu a 26 de março de 1827, com 57 anos de
dotar a Cllpital, de um novo ramo ele negócios ele que es- instalar um pôsto de vacil;a.-I'

VA NOITE E DIA PARA COMPOR SUAS SINFONIAS" ,idatle, em que sentiu o aço da viela cruel no de,::,::ü:ohi.' de
tavamos necessitando. cão. Hoje, registramos que, .

1" sua existência,

Hou-ve fricll e coquetéis a valer, mas, o pessoal estava louvávelmente, o DSP., atra-

)
BIOgrafado 1)01': Nicolau Apóstolo Deu-se sua morte numa tarele de violenta tempc:ltadQ

meio abstemio. Os convivas comeram e bebericaram pou- vés de seus funcionários, está . . _,

asst.stidc por sua cunhada e seus amigos Breuning e Schln.,
co, embora as insistências dos donos da casa. realizando a vacinação de � mus:�a, divina emanaçao do e .pírito é, ao mesmo dler. Num encontro de vapores suspensos na atmosfera re-

Jornalistas presentes e até por sinal, meio desn nimados. quantos, moradores no Es�
.ternpo, senL�m�nt� e pens,amento, desele que existe o mun- sultou num relâmpago que iluminou seu aposento. Beetho.,

Porque seria? Um deles disse a presumlvel razão: - "Bor- treito, desejam ímunísar-se.j
do. COmpal1.1e�r� ms�paravel dos hom:ns, ela eatá cL1_l tu- ven abriu os olhos, levantou o punho cerrado e deixou-o

racha é palavra que não anima". Aplaudimos a salutar e opor-/ do que .nos rO(�ela, como uma faela onipresente, amamzan- caír bruscamente, como se fôsse a última nota de sua exis-

Porque? - arrisquei sem atinar com a ironia. tuna iníeiativa do Dsparta- ,

do a, dura realidade ela ,'i ida, através dos .encanto; da har- têncía,
-

E lógo outro: - "Ora, você então não sabe? Borracha manto de Saúde Pública, res- moma.. ,. , ,

"De alma aberta e sonhadora, embriagada pelos doces
lembra cace-téte e jornnliata tem horror a esse ínstru- guardando, desta forma; o I A �lstOrla da mUSICa tem em Ludwig Von Beethoven o mistérios da existência, onde a maldade humana nunca

mento usado pelos policiais", , ,

-

povo estreítense da moléstia que a líteratura tem em Shakespeare" a pintura em Rafael encontrou guarida, à personalidade de Beethoven, exterio-
Felizmente que esse artigo não havia no estnbelecíman- que ameaçava alastrar-se E

.e a escultura em Miguel Angelo, ,
,

rizou-se nas harmonias que prodigalizou a humanidade
to e então, a coisa animou-se,.. já que estamos com a mão' na I Nascido na Alemanha, cidade de Bonn, aos 16 de de- através da sua música, possuidora de um gênio puro e

E, agora, simple�mente por associação de idéias, lem- massa seria de bom 'alvítr Izembro de 1710, desde menino revelou extraordinário ta- equilibrado, E, como um sôpro divino de ressonãncías sín

brei-ine dos estudantes, que também não gostam da borra- que o D. S. P. organizasse co= i lento musical. Teve uma infância solitária e atribulada. guiares, nela palpita a embríaguês de um romantismo pu-

ena, Aqui, porém, o caso é bem outro. mandos sanitários não sà-
Com 13 anos de idade foi nomeado claveéínísta da Capela 1'0".

TraLa-se da campanha que está sendo ativamente feita mente para casos de emer-
elo Príncipe. Gozou da proteção dos Condes Waldestein e r- ;.,.__ .,._-_ '••_ ..-;.-.-.. ,,- �••

para a construção da Casa e Restaurante para nossos aca- gêncía, mas também para e-
Frans Brunswíck: do principe Lichnwsky e do arquiduque ..

dêmlcos. xercer uma fiscalização díre- Rodolfo, -

li'lol'Íanópolis, hoje, Cidade Universitária, recebeu com ta sôbre coisas que atentam Em 1787, roi enviado pela corte a Viena como díscí-

entusiasmo a iniciativa. Precisamos cooperar, para que a contra a saúde popular, pplo de Mozart, Sua estadia foi curta, pois teve que resres-

nossa mocidade estudiosa realize esse seu velho ideal. sal' por motivo do falecimento ele sua velha mãe, Novamen-
De minha parte, aqui Estou para ajuda-los e certo, que O Ta:upO

te regressou à capital austríaca, mas, lá chegando, soube a

e.tarão todos igualmente animados do mesmo-desejo. Pa- Li..... trágica notícia do desaparecimento de seu mestre Mozart.

1';1 a frente, pois, com no campanha, Passou a estudar com Haydn que contava com 60 anos I

_ Com o surto da poliomielite na Argentina, doença Provisâo do kmpo até às de idade e já se achava concretizado seu talento musical.

que até bem pouco tempo era conhecida por "paralisia in- 14 horas do dia 25.
, Sua carreira, apreznntava-se brilhante, mas lima an

fantll" e, bem assim, com OS "casos" de tifo, aparecidos por Tempo - Ainda instável, gústia começou a torturá-lo aos 28 anos de sua vida, Era

aqui, medidas higiênicas têm sido aconselhadas. Médicos sujeito a chuvas, uma surdez parcial. E aos 30 anos, Beethoven Perdeu por

dão entrevistas, Jornais falam e previnem. Só ninguem Temperatura - Em declí- completo o sentido auditivo. A principio, guardou o triste

ainda se lembrou de uma providência sôbre a criminosa nio. segredo, mas a desgraça tornou .. o misantropo, No Gabinete do Minlstérto

venda de frutas verdes e o estado ante-higiênico ela expo- SeU) pensamentos voltados a República levaram-n., a da Viação, foi empossado an-

síção de frutas nos carrinhos e taboleiros dos ambulantes, Ventos
.

Do quadrante dedicar a Bonaparte a 3 Sinfonia, a Hsoróíca. porém, a te-ontem no Cargo de Dire-

cujos produtos doscobertos e ao sál' e á poeira das ruas, Sul, com rajadas frescas, ascençáo do 1.0 consul ao trono imperial fê-lo rasgar a de- tor Geral dos Correios e Te-

ainda estão soltos nos r,eferidos carrinhos e taboleíro s, al- Temperaturas - Extremas dicatória. Beethoven desprezava o teatro, Para ele, música Iegrafos, o CeI. José Alberto

gUl1S até, deteriorados, Será que o micróbio ou coisa Que se
de ontem: Máxima 25,5. Mí- devia ser só musica, Bittencourt, recentemsnte RIO, 24 (V. A.) - Telegra-

pareça tem medo de penetrar por ali?
nima 23,3. Seu gênio explosivo e a angúatín dílacerunte patenteou nomeado pelo Presidente ela ma de São Paulo informa que

_ Recebi, ontem à noite, um aviso do Fontoura: _

a sua idéias. Sua músicas é, talvez a uníca que encarna República, para aquelas al� o secretário da Viação daque-

"Olha, amigo. O chefe da turma é outro, Eu, apenas so-u QUADROS DE as suas idéias, Suas músicas são talvez as uníca , que encar- tas e responsabílíssímas fun- le Estado sr, Caetano Alva-

OFICIAIS ADMINIS
A ,

h
- .

d" co-es res, sabendo que seu nome

contaminado. Isso de você p:;lS2a1' de mansinho para colher
.

- nam ur_n gemo umano, sao as maIS pro Ig'lOsas que se tem

"
.

coisas para sua crônica não péga. O Abílio que o diga". TRADORES E ESPE- concebIdo. O cargo fei-lhe transmiti-
foi envolvido nas conclmóes

Veiu a propósito de minha ú1tima crônica, quando fiz' Sua música é sua vida, Uma especie de carta em que do pelo seu antecessor José
do inquérito administrativo

uma referência à turma em que nem mesmo o Coronel Tro- CIALISTAS DO gravou não com letras de ouro mas com uma humildes pe- 'Antônio Vieira da Cunha, o
instauurado no Departamen-

gilio escapa" , EXERCrrO na [eus sonhos de felicidade, seus sofrimentos e angústias.
I
qual estando servindo há 40

to Estadual de Estrad,a� de

li'ontéjul'::t, voc':: lá. leu alGuma coisa sôllre ailtroponími- OS poetas e prosáicos de sua época, acharam-no como um 'anos naquela diretoria no
Rodagem, s�b ,a. presldenc,�a.

I ," 'd d b' R'
"

' de um funcIonano de confI-
ca com relação a seu nome? RIO,24 (V. A.) _ O M;'l"ll',-

leIOI sua CI a e sua o la. ICOS e pubres] grandes e pe- momento despedlU-se dos I_ _ _

.' .'. ança do governador escreveu
Pois então, leia e pai!me!

r
tro da Guerra fixou em ,por-

,!uenos, felIzes ou desgraça- seus antIgoS companheIros e t J'
.

, " uma car a ao sr. :imo Qua-
Outro salto. taria de hOje o prazo de 45 dos todos encontraram na sua subordmados, por haver soli- d I' 't d t't

'

I
-

"d"
ros, so ICI an o a eons 1 Ul-

, Está.,anunciac1o um ,no,vo rucio,na,mento de l.uz, ,por mo- dias para que .a comissão in- mpl'essoes na mUSJCil e citado e ObtIdo apo:.ent::l!do- -

d t'b 1 d 1

. B th
I

, çao e um n una e 110nra

t,V;) da llmpeza das calCieIras da Usma de CaplVan, cumbida de elaborar o ante-
ee oven. na.., para julgá-lo.

Será Que depois dessa limpeza a luz vai melhorar? projeto de lei de criacão do Seu gênio os comprEEmele" O CeL.Blttencourt, fOI sall-
I

, O governador Jânio Qua-
Taivês, porque ao que se sabe, carvão escurece me.smo, , . 11uadro de oficiais al�lmI'nI's- �odos, faz vibrar com sua mú- dado pe;�o seu anteressor, e d

'

, ros aceitou a sugestão c

E durante o racionamento, que se cuide a rua Felipe -tradores e do quadro de Ofj'- ,>Íca SeuS corações; no entan- ao agraelecer a salldl>,ção, dis-
_

constituiu uma camossão pa-
Schmidt e tudo ,clue ex.iste por aH, que faz a ,vida diurna e

!

ciais ,especialI'stas conclua ;0, te ;e, na SUl'l vida, uma sé- se dos pr,opositos '1ue o alli-
_

r ra julgar o procedimento elo

noturna da Cidade e isto, 1101' que o Motor do Largo Fagun- seu trabalho inclusl'\'e corn a
:ie selll con�a de desg'Clças. mavam em suas novas fun- t'

'

�
,. secre ario da V.iacão, sr, C:1e-

des, pifou, apresentação da respectiva O qlfe caracterizava Be- çães, conclamando a todos tano Alv;res integrada pelo
"ac' n"

' ,

S .".
'

eXPOsl'ça-o ele nlotl'voS, Os l'e-
�thoven caratterizava tam- os funcionários r)o.3tais e te-

..,,_ '10_ ..,rnenw 11ft (iUi'a, na emana oanca, _ , , .

,.
, ,

ministro Rodrigues Alves, ex-

Jejum até de luz. feridos quadros a Serem cria- bem as suas obras: uma for- legr�flCOS, a aJud�-w no so- presidente do Tribunal de

Parabcns aos ilustres amigos do alheio. Vão ter'algu- elos substituirão o atual qua- :a de vontade inabaláVel e ergmmento do mlportante',Cont s d E t�d '1 �

'I d' d
,-

a o s GI o e pe o"

111::15 oportunidades compensadoras. I
elro de oficiais auxiliares. _lma gran e pureza de cora- serVIço e comunH·�.çoes que presidel1tes da Orelem dos

I ão' onde se aninharam o ia dirigir.
E pqr falar em luz, enquanto se procede a limpeza das

.--,-,-- .. - "'. - Advog'ados e elo Inst.itllt0 de

fomalhas, bem que poderiam fazer umas substituiçõesinhas ,NOVO CHEFE DE ;,!"ílor e o sofr,imento, na vida De logo, porém, advertiu Engenharia.

de lampaÜas queimadas em diversos pontos da Cidade. I POLICIA DO DIS-
ctr�:da que lhe foi imposta que dispensava a colaboração .w.....•••....•........•••........·�·.Vc·""...o

E�tão c�e sorte os proprietários de anuncios luminosos i

'I'RITO FEDER
c::a da vida normal; é o re- dos "salvadores da coisa pú-

que VIvem as eScuras", I, AL ':"
. ..-J-ultado de sua 'concentração blica", pois saberia como Se do novo eliretor geral elos

Agora, poderão dizer: ._ Pois é, não tem luz!!l_íntima, em que se alojou um mundo de emoçpes pass�,gei- orientar e dirigir o Departa- Correios e Telégrafos, por

E ainda para frrzer luz no escuro: Que hcu ve com a ilu- RIO,. 24 (V. A,) - Antes de ras e contínuas. Estas, emoções lhe. afetaram a cabeça como mento que lhe fôra ponfiado. certo, ruboi'isou' a muita gen-

minuçào ela figueira do Jardim Oliveira Belo? regressar, 'a Pôrto Alegre, o que lhe sugassem o seu próprio espírito. ! Essa categorica afirmação te ,. ,

Pl�no economico? Racionamento? Quem sabe? general Amaurí Kruel, chefe' Seu gênio exaltado, admirou na música o que nào

C..U:tlC(L!el' coisR que não estiver bem clara nesta crônica de Estado' Nlaior da Zona Sul, pouae admirar n? mundo em que viveu Beethoven COl1lba-1insuls!1 de hoje é por�lue o assunto está igualmente racio- e que foi o executor do Esta- teu e dominou o destino, que 'o queria subjugar.

l,ado, do de Sítio no Rio Grande do Enalteceu ê.ste mestre da mús!ca suaS ?bras. Eis a,lgu- I
Fiuis, , .

Sul, conferenci'ou demoraela- mas das suas glgan�eScas concepçoes: concerto p�ra plan,o I
mente com o general Teixei- e orquetrª, duos, tnos, quartetos, sonatase uma opera, FI- I
ra Lott, ministro da Guerra..dé!io, ouvertul'es (Egmont, Ru�as de Atenas, Leonora etc.) :

, Ao que apuurou a reportagem eór03 e sua obra principal a formosíssima Nova Sinfonia,
t

EM' PR't�.\"'I;'i�t!IU"" D"O .1,':lU' 1\,,1100 �AO!\I·IET"A',RIO do "Correio do Povo", o gene-
i C'Uü são: SJniol1ia do Destino; a sexta; a Sinfonia Pasto-

.J BVl i'l IVI � • ral Amauri Kruel de,erá re- l'al; c a Nona ou Sinfoni!'. Coral. I

I ��·r�n. N�. �.l"'!O'N A'l�
tornar ao Rio elent.�'o de um I "Essa,s sinfonias represent.am· a sua batalha intima com

i "�'i'( A I mês, a fim de assuumll' a o inimigo invisível: o sofrimento. A .terceira, Heroica 111.ar-
I 6". I" •

, , Chefia de Polícia do Distrito
_I

cu a inelependência do seU 'génio, Na quarta Beethoven es-

RIO, 24 (V. AJ - "O Fun- I ternacional Ja decidiu em·
Federal. i quece a surdez e sente a elelícia de j'!i>tar ao lado de sua

do Monetário IntEú:l1a�ional prestar os 200.milhões ?e dó�, 'bem-amada. A quinta é a luta do homem contra o destino-
vai emprestar 200 11111110es de lares ao BraSIl; mas ele fOI SERA MAIOR DO I

d t 'd A • P t 1 t t t
,

' '. ; es rUI 01'. Sex"a. as ora, mos ra o seu encan amen o

dólares a fim ele se�'el11 apl!- encarregado de exammar a -' 1 t
.<

! 't
- . I QUE A PREVISAO A pe a na ureza.

cados estritamente no 1)1'0- 'Si nacao porque um empres- I A ·t· 't b ·t'· b' d E'
_ I.

'

. , ,. se Ima, e am em a ,vI ona SO re a sua eSO'raca.

grama tracado pelo governo tuno dessa natureza eXIge' SAFRA DO CAFE I t d 1 d 'd A ''''h'' d
,", ' ." _ I um momen o o oroso e sua VI a. nona e um mo e

do pr�_sl�enot� .Juscel1�ot K�lbI- ! cenas precauçoes. ,! BR.ASILEIRO ! :üegl'ia no qual Beethoven se avizinha do céu. .','
t"'cheK oe 'lven'a IS o e -

' -.----

I" I
'.

e'�er�ia, tl'ü�spor��s e ali' CONFERENCIA i Beetllov,en foi um mü�tre inc�ml�al'ável, consi�erado
.

,
- CURITIBA SE'RA' A "um dos maIOres n,10numentos mUSiCaiS que o-mundo co-

mentação" - declarou, no SOBRE A i
. nheceu, I

momento de deixar o Rio eh
ENCICLOPÉDIA \ �IO'.� (v. A.) - Durante I A hi�tórja de suas composlçoes divide-se em três fases'

JaneirQ, o técnico Edward
i
a reUl1lao de encerramento mais ou menos distintas.

Bernstein, &io Fundo Monetá, CATAR.IN�NSE i d.a 1_ Reuniã.o �eral ela f\'s.s�-I .

'

rio internacional, que passo',� ,O eminente e digno patrí- c�açao Br.asllelra de Mumc:- I Durante a primeira, o compositor sofreu influência de
duas semanas no BIasil.

cio exmo. sr. Almirante Car- l)l�S, realIz�da na s�d� pro- Haydn e Mozart. A segunda fase começou em que sentiu a

Acresce!1tou que teve opor-
los da Silveira Carneiro, Prl� �a ent�dade. a .cldade de libertação dessa influência e o surgimneto dum estilo in

tunidade de examinar com
conspicuo membro do Insti- CuntIba fQ� �sc�lhlda para dividualista. Na terceira está marcado o seu apogeu na

as autoridades brasileiras 'cs
tuto HistóriGo e Geográfico sed� �o proxlmo. ,C.ongresso música. Aparecem mais profundas da última década de sua

efeitos negativos da nifla� Brasileiro e conhecido e fes- NaCIonal de MumClplOs, n�ar-� vida. Durante essas três fases a .música na Europa pas
que - salientou - não po-

tejado historiador, cujo nome
cado para novemb�'o deste sa do classissismo, aO roinantismo, assumindo por isso a

d'em ser combatidos senão
está ligado à Santa Catari.na a110. obra de Beethoven a máxima importância histórica.' Pro

CO!11 m3c\idas firmes e radi-
p,elo ,dedicado amor e patrió- ,'RADIO

fundamente subjetiva, a sua produção indicou novos rumos
cais. Escl"receu qlL�, em prln· tlCo mteresse sempre devota- aos vários gêneros musicais, nos quais introduz o e!emento

Icipio, o li'undo Monetúrio In- I REPORTAGEMdos pela nossa terra, realiza- humano, de cujas paixões é o maior intérprete".
rá no dia 26 do corrente, se- De 1825 em diante, a saúde do grande compositor, até

gunda-·feira, no Teatro Álva- Na próxima semana o nos- então boa, começa a debilitar-se gradativamente,
"

ro de Carvalho,- às 20 horas, so colega José Nazareno Coe- A moléstia contraida durante a sua mocidade, agrava- :
, uma conferência sôbre a "En- lho, rádio-reporter da Rádio se em 1800, foi tornando-o cada v�z mais surdo. Até que

Apenas alguns dias restam ciclopédia de �anta Catari- Guarujâ, entrevistará o pro- deixou de ouvir completamente. Para êle este éra o maior,
para inscrever-s eao concur- na", a "importante obra que fessor Elpídio Barbosa sôbre castigo do destino. Pois o seu ouvido era a sua alma. Teve

so de reportagens no mês de tomou a árdua' e nobilitante a situação dos técnicos em varias crises de desespêro e de repulsa pelos homens, Pen- I·
março. A 31 do corrente ex- incumbência de levar a cabo, contabilidade face aos vesti- sava que o suicíelio era a ..solu'ção da sua dor íntima, Era!
pirará o prazo de recebin1en- para engrandecimento de bulares das Faculdades de uma dor qu� n� seu leito o corroia ao desespêro. ,I
to dos trabalhos. nossa, letras históricas, o I Farmácia, e Oelontolog'ia, Fi- Pressentmdo a morte escreveu um testamento Para ser,

Hoje, a Rádio GU:1rujá re- qual se está eles incumbindo ,losofia; Medicina, Engenha- entregue aos seus irmãos K�rl � �ohann.
'

J,
cebeu mais duas_ reportagens, i satisfatoriamente de tão im-I ria, etc. Aguardem, pois, a E pouco lhe faltou payt pôr têrmo à viela. 'Só a arte o'.

Ul11"a elo sr, Joao Mach:J,do I portante missão. I Palavra qo diretor da Aeade- reteve. Parecia-lhe impQ%sível deixar o mundo sem termi- I

Guimaóp.s, residente il rua
J Com satisfação estaremos mia de Comércio de sánta nar tudo ele que se sP�Íia incumbido. -,:Bulcão Viana, 43, e a outra presentes para manifestar ao � Catarina sôbre matéria que Diz em um trecho elo seu testamento:

.

da ouvinte Helena Balkís eminente Patrício, justos e tão de perto diz respeito à Pu ciência - {/ ela (tue devo escolher agora para guia, e i
BG(k. J�T.U: ch sse. i tCllhfHl< ,Dul' :ivel deve ser a., minha resQI,ução" de l'ei��� _I

I.OSSA CAPITAL:
n\CINA�'--O A\ t'_,J __ . ,�,l\ _

'

DOlVllClLlO

OSVALDO MELO

Florianópolis, Domingo, 25 de Março de 1956
_ .. -----_....::....--- .. ---

TEl\'[ NOVO DIRE·
TOR O D. C. T.

TRIBUNAL DE
HONRA PARA JUL
GAR O SECRETARIO
DA VIAÇÃO DE

S, PAULO

\ \
'. \
\ ,
, ,

Francamente não consigo atinar coril o ,qU3 está
ocorrendo nos arraiais udenogovernistas. Algo de gra·
,ve há, Velhos amigos e ,adversários, meus, nestes últi
mos dias, monstram�se reservados, taciturnos, superci
liosos, abafados.' Se encontro o ÍlObre deputado ClJc!o
rico Moreira, boca--d e--:"siri na Assembléia e boquirroto
na rua, êle começa por consultar o relogio e declarar
me que está dez minutos atrasado". Se topo com o

seu ilustre colega Caruso Mac Donald, êle quer interro

gar-me e não quer ser interr()gado ... Até o Chiquito Mas

carenhas deu para cumprimentar-me de passagem,
sem parar, .. Também o sempre-afável e corelial de
putado Canziani aboliu o riso e deu para da�-me boa
tarde mexendo no chapéu .. ;

Pescendente de indio americano, tenho desconfi
anças nativas. Será que estou, se sempre não o fui, fi
cando chato? Se o fui, antes, teria siao até agora

chat� util. E agora? Afinal, que cumplicidades tenl10
com as políticas do Palácio, onde não ponho 0S llescs
há seis anos? Vou sindicar a fundo o que é que há!

Sim, saber o que é que há não comigo, mas com eles!'

,

Do lado ele cá, está tudo O. K. Calma absoluta. Na-'
da de novo no front! .0 outono já chegou! Vento suli!
O seu Celso viajando! O sr. Aderbal pe�cando! E muito
materIal inflamado e inflamável nas proximidades do

circo ... Tudo chato! Que nem eu. , .

o NOSSO
CONCURSO-

\
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