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d PTB jamos. Dizem. lá os escreventes que o P. S. D.

�ra (lU e o:� conV�DClonalS o ":�aqui em Santa Catarina apenas vive
""

••
-I para acessos de raiva, que acabaram as-

leiam como () governo .ra ii OS., sassínando Tombosi, e pata uma desem-

d
freada ambícâo do Poder, oue eles trans-

arab i) Ih a o res I fon.;{am em �rma ele oPres�ão;· de privilé-
roi rnspírado e feliz o r Até a presente data ainch- �âo lhe paga o que deve, o i gios e de descalabros administrativos; etc.

('''tmlidlüb Pnme:irico Benja- I não ,foi paga a indenização 'U'esouro, pelo SH) último ba- '11 etc,

mm G:l11o'L-ti, ao anunciar co - 'devida. As requerentes são lance, acus.a um saldo de .

I
O· caso 'I'ombosi já foi julgádo pela Justiça, em: -

mo prjmetro ponto básico elo I míserávets e paupérrimas, crs 51.814.529,20, elos quais ,
instância final; Durante a fase policial, ao ínqué-

seu programa de govêrno - passando sérias. privações. Cr$ 31.934.�6B,30 estão rel1-1 rito nâo lhe. faltaram todas as garantias, assegu-

JUSTIÇA. I O pagamento também foi' dendo bons [uros nara o; radas pelo então Secretário da Segurança, dr. Os-

Justiça paia todos, gran- solicitado por telegrama ao Banco tnco.
.

-"

I waldo Bulcão Viana- Na fase judiciária, a tribuna

eles cu pequenns, amigos ou Sr. oovernaôor do_Estado, i. Énqüanto se nega ;1' CUlTI- ele acusação; além do Promotor Público, foi ocupa-
fiel versános. qual, assim, está ciente do prir uma- decisão j unícíáría I da 1'101' díverscacausídícos de tod.? insuspeitos para

ESSíl igualdade: ele trata- fato. o sr. Irineu Bornh�u:,en f:1", I A GAZETA de hoje, como 03 srs, Bayer Filho e

mente s,:l'S, aliás, base ele Encjuanto essa família se111 promessas demagógicas de]
I

;Rupp Junior.;' �i.
e:.-;uilibrio para todo governo. chef'e passa as maiores nê· colonías ele rérías para ope- I. Qual foi, fi época - 1945 - a atitude elo jor-

S�rá base de ordem e de con- cessídades, porque .o Estado rárlos e trabalhadores. nal que, hoje, acusa o P. S. D. e explora o caso?

fiança no poder público. Na 06GiiO"i .'.·••••••••••••_•.••••••••"••O.fj".�..
.

,Foi ele defesa do ·P.S.D. e ele formal repulsa
{lu c1esi;lflstou mais e mais às explol':lçõe3� miseravelmente urrüdas . em tôrno_
(\2,n,(Jl'alh.ou a atual admi.. N' .0' t ul a' S". daquele lamentável episódio!
nisüaç:lo c:ltRl'incme elo que Que mudou, pois, nesse triilte evento, Já eJeba-

o v,:��o clr: aCjuinho::n os ami- t:.. [�O, ji jnlg;;tda_ em definitivo;- já éI!Cerracto.? Ape-

[ias de Útvo�es mesmo ilicitb:í nas a a_titnde era GAZETA, sob a n:esma dil'eçâo!
ü de negrrl' strtenutícamell- ",._ DA MANEIRA CmU1,iTI de os partidos palítico§ b· As [l,r'1.1:iaçÕeS qU?, passados dez anos, revive eS,38

t" J1Ltiç'l, ao:, advel'S:'l'ios i' Zí'rcm p-rm;�litismo, a excelt·ucia dos prognmas é a lH'l· .iOiT1tÜ, ,;F,O as l11f:nmas acusações (rUe êJe próprio,
ao!'; jj(,;[llel1.03 e h,umildes. meü·!l. De llil' com O.S prillcrjlios que adotam e defendem. h:'l: dez él1',03, rel;la..tfli e fulminou!

Ainda há poucos dias nos I esLí a cOl1fial1ça._que seus l;.-Iel'es inspirem ao })OVO, O sr.,
.

° rabo do mflcaso está na C:Uk! . delida nnis tarde, "de acôr .. dos assinaram um· acõi'do sô-
(·1'le'2:011 ci,l)!rlI-o"a-. noticia ele· Gave.:üado.l'. ,do E,lstado, }·c."l'c: cnta.n.te da .U. D. N. no pOde(· .. 1 . Se. nós, do P. S. D'. vivemos ni)enas para uma -
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... .lo c'om os compromissos do bre a utilizaçao ela energLl
I,.,.,',"(ll··.cll. -

.

.

;/ .rm.o c
..
on.nUl.lCou a su.a. gl'el ó,l.i>Cesti,!!'l.O. que .el.a esp,el·:tVa USI.I- ".' desenJH"'Hld !l1i1bi_c.lo lll� P_OdCi', que tnlnSlf,rm:!- d t

.
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_
_ )rbi en 13 .Eleen ower e elO a ()l111Ca paru tms paclúC'o"

,_,.f.,1.Lll.1.-.·.I .•,.,. 1',1 "lrtid[.)iu, ." g d.: . .rr-uh"-,'la e'fei\'.,ãl) l1��19ãa, NãlJ .....ô.(lé,._ ....or.· is�Il,·'faze.,l' 'ii.'m, ude-. _.... Jm�" -t'.m (U·ma:"'.'lê o�;'c�1i.iJ; �le _lJrh'ífégilJs. e_lle ü.c,�- .

l t' t li' J.. I I ' .

t' . I l-' " .. �.... -. • • ?" � _ t ,J.i'<';,:uc fi.n e. gl\ft (:!ma �ac,o :. no fjU",C 1'0 c o -programa 'a o·

kvt:réiro de lfili4 -_ [18. f[bla-1nis.t.a":<:Eu suüesiS"Ol'. -Teve, l)a�a}tent.at· .fíH:·jr à. del�r-.ot:l{ l'jk, ';" 'e::ila'bi"lllS. f;ilt!'Ü.�� ·õ&'''-. tim
.

fjll€••A:;�AZE'l·A':. -

':;,:p.�-á..._Sel:á:::L.. D/\;!:n.eir%-V),'3.i�l. �mQS��)l.I'a...à TJaz", do g0V@,iflO
::;1; Uhl rtrt'b- e 'l�úelo, lia}";

.

-- I Ctít'l't'i1' ·aõs-per{úe1U)S:i)u.ffr(Í(Y.�:é� tfm '(fete�Pe\lir'O-''edl'idid'àtl).' •
"':' st'}"1:� ".�té.if'it tI ',i�t -:6 >i'lkls'�,O. ú1:t1n�a' minn-'

�.

'lfirfal, a.o,<;, ]l";;tadus Ur,fdüi.l,· Ei,sfJnhnwe-r. .

1m, opeLi.rio cl8 Estado, Pau- ! Aí fi '1H'imeh'a abdicação, dô' g'ovenÍante fra.cassado e do to de pot1�r e. i'é, nOB ab?,ndonou ,ff� prtmeiro Sê-
-�

.

lo Persuhn, falecia aCidentt,- ,1l:ntídu desUuso, EnÍl'e as c:,usas, já assinal�das, que (,01h g'\mdo de PO\JGl' <lo.> 110�SQ,3 ac]ver:mi'lOs?

elo no tlabalho. A competen, ! corr"nun pal'u êsse rnel:lncóIlc.o desfecho plll'a :i. U� D. :'� ,
O rabo\ do maeueo fstá Jiu ('�ra!

te ac:w fOI Rjuiz3:ela, sob 1'8- : uma ainda não foi pel'feitul'"ellti;: esclul'echlll. E' a seguiu- Se, [;O�10 afirmam- os 110SS0S elesorientados e

gj:;Ü� n": 1.317, livro 3; íls.lte: a crença rio §i', Govel'UarlOT iie que o melhol' e me;;;mo {) 'c1e;:,mélTlOrbd03 conf�a.clfs, fomos llma olig?,rqu'ia
{ no Cartório do Cível e mai�

.

único meio de fa.zel' )ll'oseULmm político é 0"1l0del' eCl)'ilô- ,[ue o povo r�,pucliOu _porque o infelicitava - por

anexos. mico. que nos prestigiaranl sem reservas, por que- apoia-
Corrcu a ação sem trxú'll .. :. "

_ TIEDlJZIR turlo f. cJl'ões, a interesses fii1!'tncelrr.'�'. n.m enl.usiàsticamente nossos governádüres e por

tes legais, com a citação 1'e- loi o grande pecaclo de S. E:'��. O povo, que tudo OlEel'v:l, Cflle não ficaram ao_ lado do povo infelicitado?

!lular cio Depurt::llnento ele :lC'::tba, C:Ol1ltl já fez UlYd vez e fará brevemente outra, t:;,m- O l:."abo elo Dlj:l,CaCO e;:;tá n:.t cura!

Estradas, s�nclo julgaela pOc' bém reduzindo tudo a nÜmJfos .... clentro das urnas, f:ll: Antes de 31 de janeiro' de 1951, quanelo no Pa-

f:entellça. do MM. Juiz ele Di- : votos! lúcio j>,s1ava o sr. Acierbal R. da Silva, A GAZETA,

l'eito naquela Comarca, doutor I ,',
- ACABA, na admi-1ÜE:tHI,,Çãõ atual, ll,e surg'lr, nessa por seus 'redatores e oolaboradores, emprestava-lhe

Osmundo Vieira Dutra, no' Jinha, nova modalidade: ° {te promovel'eln os :ulvei".l:ll'ias. toda a solidariedade e pre.3tava-lhe todas as ho-

dia 15 de junho de 1954·. N:l
:

Feito o ato, cOl1vidalll")lO a :uterir. Se o Barnabé, ang'\B- menagens. Jmnais- o atacaram re-datores ou ·coh-

�entenç�, Q Estr.do foi conel� - : tia'do com ó custo de vida, reage, desfazem a promoção. Pa· boradol<es.

nado ;3 pagar à vluva e -r.illu 'ra combater essa imorilÍida{le, há esta arma� os ill;omovi.. Já nos dias i2E'gll�l"itfS, em fevereiro de '1951,
elo operáriO, :1,' quantl?, d," r�:)3 devem aderir até o momento de votar! Essa é a }JCWl quando o sr. Aderb�l R. ela Silva não �."hva m:;lis

Cr$ 54.000,00 e m:üs 'íU." deve caber a ti\o mom:rubsa desonestidade. O podei' no Palácio, A GAZETA acolhia. festivamente um

Cl'S 500,00 {t titulo ele L-lu.ülio
i
ec"nômico uSlul0 assim, deve assim ser. eurarado. Para es- colaborar101' . (.sle), nbrinc!o-lhJ coluna:> par::t que

i'Lmfnl.
. 11�ei'L}, êS'j1zrto e meio! atirnsse ao ex-governiulte a pecha de ladrão diá-

PosteriOl'mente, roi reqlw- í --------· ..

-_;_M.A-RT-.�.·I·R-·.D·.A CI-E�.NCIA
. rio ele dois quilos de café ela Casa elo Govêrno!-

'r,clit a e:�e('ução l!rt sentença,
. '0 rabo elo macaco está. na. cala!

.

.'':2nclo inUmado o Sr. Diretor I A propósito dessa inglória prova de fraqueza
Ci:lS Estradas ele Rodagem St. TUIUM, 2. (U. l�.) - Va.i dentro de algun;:� dras. A 11["- humana, escreveu ontef!l o responsú:vel pela; defesa
,r;'dix Schmlêgelow, intima- ser operado; 110 braço, pela l11eira operação remorita R (la GAZETA:

60 e.�ta feita por intel'méclir, décima-quinta vez, o prof. uns trinta anos, II lD.nelo, ser.. "É l'.ematadu· mentira" dos nossos cole-

�\o Juizo ele Dil'eito da 4a. Vittorio POl'zio, que, durant;:; vindo-se de ::tparelhos radio- gas, conforme o seu hábito ele ütlsear sem-

Vl1ra d:1 Capital, s:mclo [!ue O) j'fluitos .anos: dirigiu a se�§.,) IlógicoS sem. a Pl'.o�'re:(() c1:, lu· pre a verdade, ele torcê-la e retorcê-la, de

l'dcl'lc1o D1I'et<Jl' flco1LelBnte ele RadlOlogla dÓ. l-JOSPlt�.l I v�s, o prol. :O! Z-H) fUi ;.,:.;:, ,
atribuir-nos essa história do café palada-

_ poís lançou u sua assinjitur:, I Maruziano, nesta �lda-ge. Vl· gldo pel03 ralOS X. A_umpn no, artigo de responsabilidade cie um cola-

no manclado competente ·e Uma de um câncer provoca- tação será .feita por um anti· bbrador".

c;tW' hoje se encontra nos do pelos raios X;.o prof. so· . gO aluno do professor, .:ir Não! Não é assim! lnfeljzmente não é assim!

autos respectivo� às fls. 36v. fl'erá a amputação elo braço, M&rio Dog'IiottC :essa história, mesmo que fôsse de um colaborador,
�leixaria muito mal·véstielo quem naquelas drcuns

tuncias a acolheu nas colunas elo jornal. _Para ,pe
zar nosso, essa história não é uma colabol'�ção: é
uma l'epol'tag'em, assim declarada. Quem a fez não
era zstr:u1ho ao popular' diário florianópolitano.
Era seu redator, Tinha o seu nome no cabeçalho
(lo jornal! Quém, pois, está procurando ludibriar os

leitores, impinginelo-Ihes rema.t.adas mentiras, fal
seando a 'verdade, torcendo-a e retorcendo-a, é o

foliculário gazeteiro!
Por tudo isso e pelo que ainda, malgrado nosso

nenhum entusiasmo em rememorar tais,..atitudes,
elevemos esclarecer é que não temos dúvidas de'
o rabo <lo macaco estar nã· car�!

:-······..

····�······�IIOm.iI anti.óDi'rio eI. S. Cat.nina
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Aconteceu em Portugal
Oito aviões a. jato porluaue·58s foram de
encontro a uma mootanha" 8,m Coimbra,
perecendO seus pilotos. .

..

LISBOA, 2 CU. P.) - Oito' o comando do capitão Ran-·· pilotos tinham a Serra elos

[�pJ.rclhos a jato, que se exi- ! gel dr Lima. I C:trvalh03, de 1.500 pés de

j)ic.. lil nH1'na parada aérea I_AO l'egre3sar,-O c.apitão Li.- altura.

'11a3 proximidades da cidade! ma revelou que mto apare,
de Coin1bra, cairarn, ao solo, lhos· chbcaran1-se contra U111r\;

1I......,..iM�..õi·.iA.����....

temlo .p21'CCiclo os se.us pilo- montanha. Ao que tudo indi- O ETNA FAZ Ç'UMAC.A··tos. ca, o denso nevoeiro existen- AINDA EM GREVE .

f
J

O coronel Ponte Hoclrigues, te foi a causa elo fntal aci-
.

CATANIA, 2 CU. P.) - O

I'
canológico da , ·UniVersidad(�

comandante dn, base' aérea dente. Revelou êle que os do- ANTUERPIA, 2 (U. _P.) ,_. Etna' entrou nulna fase de de êatania, professor ClUniu,
(\e Coimbra, qualificou o aci· ze aparelhos estavam per�o Dizem que cento e 'vinte na- atividade, que interessa par- seguiu para o :local, a .fim cte

llente como "o maior já: re- de Coimbra quando se viram vios 'continuavam imebiliza7 ticularmente a cratera sub:;· examinar de perto' o fenô

rsistl'ado na hIstória ela avia- cn.volvidos pelo nevoeiro. .dos naquele grande PÔ1;tO tancial nordeste. do vulcão, meno, que se reprodl!z a in

r;:10 militau portugue3a". Voavam em três formações, I-belga, ao completar três dias situado .

m:w 30 quÚometros .terva,los mais oU: menos gran-
Os aviões faziam parte ele uma sôbre a outra.' O co-: a greve ileg'al de 14.000 por- ao norte elesta. cidade. Ides. . ..

'
-

uma, esquaclrph" de eloze
I
mandante Lima se encontra-

i

tuá.rios. Não obstante as Ue· . O cume do Etnã' tem. l11:l'ls Se.gundo aS'primeiras de

unidades que decolara ela I va no grupo que v'�ava no
I
gociações realizadas; até ago.. de

3.000. metor.
os de

alto
ura

.

e

I
c1arações, ess�, ia.s

..

e de ativi

base (le Ota, 11" primeira" I' primeiro plano. Invisivel (l ra 'não se vislulubra ali)da esta envolvido em fumaça. dade não provo�a: inquieta.-

Jior:;s rt?, j::unh{L de hoje, so':! [,"ln Ü rr,:mtit', Gô r,,;.,lL;�r'ldo: ; rte-úhe'rL,;l. :;úluç�LQ. O diretor do Iuctiti,ito Vul- çõe;>. \:�.: 1

RIO, '2 (V. Al --Diz "O Um telegrama pr()redej1(�
Globo" que e-m nome do mi- de Sâo Paulo, agora divulga
vistrn elo 'I'raba.ho, o sr. Leo elo nesta capital, íntorma que
-"ires está em contacto dlre ! Jânío Quadros suspendeu
GO com f\3 autoridades P"lI-: todos os entendimentos po
.istas combinando prov.dên- i líticos, a fim de se entregar
elas para fazer tace á t;reVf às "demarches" visando con

do põrto de santose assegu-I seguir o término ela greve de
rar a ordem ali. Notícbs: Santos.

vi�das d.a cid�de �aulísta ael-I �. '.,.. ..,----.--.-
-.----

mítem que há perigo de gra-�'"
_

.

vea perturbações. DIRECAO 'DO SERVI-
OS trabaH�os �o pôrto en·1 ÇO DE EXPANSÃO

centram-se ínteíramente P2-
DO TRIGOralísados com numerosos na-

vios atraca elos e outros run- RIO, 2 (V. A.) - Seglltfclo
.deados ao largo. Como resul- comunicação elo governo Fe

tado dos entendimentos do deral, acaba de ser nomeado

,Ministério do Trabalho com diretor ela Serviço ele Expan
a Marinha, partiu na manhã' são elo Trigo, orgão do mi ..

de hoje para Santos uma I nístérío de Agricultura, o sr.

tropa de fuzileiros, incumbi- Olmiro Amado, que será, as

dos ele manter a ordem, a sim, o primeiro riograndense
qual viajou num navio clt' a "íiirigir tão importante se-

guerra. tor ela economia brasileira.

••••••••••••••!»lj...�•••••••••�•••••••"O�••f».

CASTlllO ARMAS CONVIDADO A
-VISITAR WASHINGTON

WASHINGTON, 2 (U. P.l. do presidente castibo Ar
- A Casa Branca anuncíou

'

mas, que dirigiu o bem su

hoje que será feito um C011-: cedido movimento' para der
vite .ao presidente ela G.tLlt0·! rubar, há um ano, o govérno
mala, cartos Castíllo Ai:, � da Guatemala, dominado pe
mas, para que visite os Esta.- los comunistas".
elos Unidos, no j}IÓs'tiÚO ouLo·1. � _: __ ... = ,._

no. ,O secrdirio de il1l�mm.:! ACORDO ATOMICO'ia nél C::tsa Branc:!, .

Jame., . -. ..

C. Hagerty, decl::'d'ou que a WASHINGTON, 2 (U. P.)

data exa.ta ela visita será ele, - O Perú e os Estados Uni-.

-----�--_.��-----...;

UM MARCO HfSTÓRJCO
TTansformado em ponto para abate

de gadQ
RIO, 2 (V. A.) - ° agro- "18, como medida de prnte-'

nomo Renato Martins, que ção elos campone:>es e clanu
exerceu na adnlinistração �oDtl'a o,,; "planos mil'nbolan
João Cleophas, no Ministério es r.,1\2 anelam por aí afora,
ela Agricultura, as funções à guisa ele SOhH;ão para os

ele diretor da extinta Divisão tão falados e já célebre:>
de Terr�,s e Colonização, ;,t- "puus-de .. arara".

I caba ele publicar um trabs." Uma reVflação curiosa e

lho, editado pela Casa do surpreendente, documentarL:!
, Estudante, sob o titulo: "A com uma, fotogra.fia, faz (j .'J1'.

questão agrária e o f>rob1e- Renato.Martim: é a ele flue
ma do camponês". Nele, o i o ma.rco e&tabelecidopela ex ..

autor faz um estudo sôbre o I pedicão de Pedro Alvares C;t ..

.

. '.·1
.

decantaelo' problema ela re�' bral, em Pôr to Seguro; no

forma agrária, mostranelo ano de 1500" está abandonf(

ql�e Ul�a. elas melhor�s co�-l �o. "E' hoi! - afirma - uti

tnbluçoes a sua soluça0 reS1- '. lIzado no abate de gado, p�t ..

ele na criação e funcion'1- ra abastecimento de Carne à
mento ele nucleos coloniai." cidaele de Pôrto Seguro".

I c'on,lo Ui11 meio de se fixar o

homeln ao n1eio rural.
------...-------;---�_.-

(}�zetl-

,voos SUSPENSOS
ANCHORAGE, Alasca, 1

(U. P.) - O contra almir'aJ�-
Focaliza o li V1'O elo sr. R'" . .'

_

--
te K. Craig; comanebnte da·nato Martins, a q1les'�ao :\"

:tbundância territorial e a

,)eliuria do camponês: o pl'O
Í)iema ela colonização e a eles ..

graça elo exoelo elos nordesti·
nos; e3qucmatiza o nspecto
demográfico do pa.ís, aborda
o povoamento da Amazonia
e elas nrarge,ns elo rio Sào
Francisco, critica a expIOl'a·:
(,ão imobiliária em vez elo 'I'
proveitarnellto na inc\ústl'lH
agrícola da Baixada Flllmi
nense, expõe o oasis no tia
discutido Poligono da.:; Se·

M.:uco histól'ico utilizado Dfi

abate do gado

região maritima do Alasc:1,
anunciou; sem outro comen

tário, que "os vôos sôbre i)

estreità de Bemring fOTam
temporàriamente' suspenso3,
devido a um inquérito e:n

curso".
- ---_._---.................. - -,__�_._�--

ALIVIANDO
CAIRO, 2 (U. P') - As :;)

missoras anunciaram que as

conversações eg'ipcio- israe-
lemes, para aliviar a tensão
no setor ele Gaza, foram in
terrompidas temporària�en
te, mas dr::verão ser reinicia
tia.s em meados dê:�te mês. ·1

I;sso é para

coerente, Dona
'liha!! !

você ser

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Urna

MINIS'l'iRIO
. Da. AGRICULTURA

SERVIÇO FLOR�STAL
DELEGACiA l<'LORES'l'Al.

.

REGIONAL
"ACORDO" COM O Er-.ADO Í)�

8&NTA CATARINA
ÁVISO

A neleracia Florestal Relion_I,
no sentido .te coibir, ao máxímo pos

sível, as fjueimadas e derrubadas d� mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecoló&,icos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os prfrprietárioff! de terras e lavradores em gerat,
para a exigência do eumprtmenta do Código Florestal
(Decr. 23.793 de. 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

I
'I.:;,,'N.·..rU!u.�

.

d li
. Na (;••1I1jproceder queima a ou derrubada de mato sem so citar,

com antecedência, II necessária licença da· autórídade '.0- ,Ano ...••...••••. •• Ú, 170.()U

Irestai competente, conforme díspêe o Código Florestal CID Il::im.,litnt Cr; 1I0,OU
ti 22 23

.

t' t t d
.

f· t NII hiterllll
seus ar gos . e " , respec rramen e, es an n os ln Ta ores

Ano ..• :..... •••••• CrI !:'lU,OU
sujeitos a penalidtodes. Is.ooeatTIl Cr$llu,Oú:

.

REFLORESTAMENTO Anúncio mediante -ontráro. I
08 orliln'lIa. me�mo não pa- .

Esta Repartição, pela rêde de viveiros rlorestats, en.: blicadol, não .81·io de Jhidu.. jano,

cooperaç.ão, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se-

'I
A mreçÍlo não aI!. r.e�ponl&l iii... 3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano,

, . . . -

I j>�jl'" �oncelt". IImltlüo' QOI li -; I 9' b d (t I)
, .

.

mentes de espectes florestaís e de ornamentacãe, para or-
,iiOll &ulua;lCl,. . sa a o are e - Farrnâcia Esperança Rua

necimeuto aos agricultores em geral, interessados no reflu- Conselheiro Mafra,
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação /...,....---.

. ---- _,_.. 110 domingo - Farmácia Esperança - Rua Canse-
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- lheiro Mafra.
tenção de empréstímes para reflorestamento no Banco dO,' Ir'lF'ORMAÇúES 16 sábado - Farmácia Nelson Rua Felipe
Brasil, com juros de '7% e prazo de 15 anos; U'fEIS' Schmidt,

Os interessados em assuntes florestais, para a obten- -o-- I 17 domingo - Farmácia Nelson
çâo de maiores sclarecimentos e requererem aatorização O leitor ·encontt'lIr,. n<ol�t. eo- Schmidt.

Iuna, intol"l1lilçÕU qll" aec. .'ta.
I

'
de Ircençapara qUéimada e derrubadas de mato, devem díàrtamente II d. ilJle-ljato: .23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Idirigir-se �J Ag·ências Florestais Municipais ou díretameu- .1ORNAIS
.

T.l.f"". Pinto.
te a esta Itepartição, situada à rua Santos -Dnmont nU. 6

O Estado............. •. I.U2%
1 24 domingo - Farmácia Moderna � Rua João p-j'n-

I
_'\ Gazeta t.66é1·

em Florianiip4UII. Diário da T'ard , . . . . . . .. 3.67� to,
'l'elefône' 2.470 C�íxa Postal, 395. .A VeJ'de.d

:: : 2.014',·· 30 �âbado (tarde) - FarÍnácia Santo Anto�nl'ollilpre!l�" ..HIClill �.68� '0.< .

<

�iJm terren o, em San to Alltôn in. I Endereço telegráfico: AgrlsUva Flo1'1allópolis, S. C). HUspr!'AIS : Rua FelIpe Schmidt, 43.
--.._.---------------------.-

p.
Cuuilld.i,

. I 31 rlomingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-(y".".iof) .. .... .. .... 41.114
·1' "h' lt 43(P'ó1'tari&) .... ,......... il.!),if; 11pe

�c. mlC ',. '.

Nel�eu aamo•. , " .,8'1 I) O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
....11111".. •. a.U7 Santo Ant" . N t 't l' F I' S h:4áo ';"I;"sl iâo (Cu. d. í ' 01110 e o ,urna, S1 ·uac as as ruas e Ipe c ..

Saúde) '.IU· midt, 43 e Trajâno .

Maternidade Doutor· Cu I A presente Tabela não poderá ser altêrada sem pré-lo .. Cvuea 1 . .111..
t'

-

d� t D
. .

r.:üAMAII()S UR, VIa au OrlZaçaO es e epartamento.

A IMOBllIARI.A "�ilGUEL DAUX" ESTADO DR. INGlEITOo

FARMACIA DrPLANTAO

...00-
.

ADltUNiSTRAÇAU
Redllçio e Obellau•• 1'1111 (:ou
aetherro Mafra, 11. 1"11 1'.. 1. III:.!:.!
- ex. Poual' li'.
Diretor: RUB1iiN! lo .iAlilOS.

Diasnóstico-'l'ralf) Chntco <' ('m.:rgui! (la .. lh;�nli":' �

Afel:çÕel! de Adulto,; e (;K i ..nçul!:
Pediatria - Ortopedia - Tr-nur.1at.ologia -- Ti'!'olol()gi�
Ginecologia - Obstetrida - Urologia - EndI.H.:rllJO'Ol:l"..

{!uras de emagrecrmento e e:ogordc;.
Doenças da verhu-e.
ALTa. ClRUlH.oiU\

INICIANDO AS SUAS VEND'AS OfERECE
VENDE

ddeüt;, (u J �llNGO:, I. O.
l \;lUll'lO

1It"lIrell.,lIt:&u'�1 ;

Rúpr"illuI·açú.. 4_ s. L' r�.
Ltda .

Rua Senador 1)&0>&1, i" - iO
andar.
'I'et.: �l:·f.�:.!4 - -·.;tio d. �lIn.iro.
�Ila 11> dilo NVV;UIII.c'. ::::2.s �U'

andar ula UI - Bio t"a\ll,).

Uma Cl:lOla ampla, const ruida em um terreno' de

Züxl!:J,50, Iocal izada no ceu u-o da e ida de, seuuo parte fi
.

Baile iada, entregando-se � casa desocupada, Preço ....

Cl'if 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas C}ib3S, localizadas em um

110 Estreito, sendu uma de alvenaria

Preço Sr:!> 300.000,00.

CIRUROIA PLAS'flOA: Estética e Reual'atlLiJ'IIo ..

Consultortc: Rua Fé:rnando Machado, u. I) .- tU andar.

r Telefone 22-Z7
Horarto: Das H às IS noras r e x ceto ar» Sa.oal1mii.
Pela ManlÚ\ e aos sábadt;s atendera ,,;)IW.�ÜIA; cOUJ nora

terreno de !)xfi3, sito
II di.ltra de mu dci ru. --.�----,.._-.- ..._

-o�

Duas casas situadas em um terreno de 10x65. sito

110 Estreito, sendo urna de ma deha e outra de material.

Pl'êt;;ü Cr$ 220.000,00. MES DE JULHO
-0-

Uma casa de madeiru recern-conatru ida, plnta da a

óleo. localizada em um terreno de �Ox25, Negócio urgen

te. Preço Cr� 95.000,00. Esr rei lo.
-0-

Urna casa de material, local izada num terreno de

J OxjOO sito R rua 14 de .J ulno, Estrei;«. 1'; egócio ursen te.

1'1'<,ço Cr� 14Ü,üOO,oo.

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-

-0-

Uma casa de madeira r-ecem-conatrutda ainda não

habitada, loca lizadu em um terreno de 10x30. sito em

Couueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-o-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.

Rua Feiipe

Casa.

-()-

a I;ua Femn n do Machado.
-0-

Uma granue cnS:1

Prf'ço Cr$ iãO.OOO,oo.

.�p.af�Jhalrem nHtdtetna e 1!(Imp)�t.ll pa.f:a qua�qult'!i' eX!IUIII:

radJoló,1M.
ttadtoft1tWU e ta.IJ1U8N1'Ili;;;.1<
Pulrn6oP:1i t l'ora.çã.. I tor:;u:).

Estomago - intestinos e fiíf::'�.:t I cMeeisl.!;lrr;o,f}óQ,).
Rins e bexíp (PiefoguaiilÍ).
(Jt�J'o e li n�.xlJs: Histf'ro-salpinl;o.:;ratla I�on; Insufla ..

ção das trompas para f,lalfm��tko da �t,etíl.;d,.d•.
Radiogntfi" !te os§os em geral.
Medida� t: .• � ....s dos (liam<:'lr01ol da blH'h� plH� utlentã.

fiio do part ... (Radio ·11f-híll>liMiaJ.
, piàri2ment,� IJ& !>fat.!�rnfd;;;(j,:, li.,. Gar.lo!! 1 �nrrê�

� 1
�

,
�,_. --........_._-,

-0-

Viagem com segurança
.

e rapidez.
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BAPIDO l<SOL-BRASILIIBO)
i.41l4
2.();i�
á1.61i •

I

'.71)0 ,.
2.{j{)O
UU
lUZ.
�••O%
·1.1.8
-1.11)"

Duas cusa;; de mndeirn, localizadas em um terre:.�o

de �Ox2P., de t;;m:'lllhos diferentes, situadas junto a Es
•.·ola de Escrita e I�azen(b dd Marinha, no Estreito. Acei
L1 oferta. Negócio Ui·gente.

--c-

Três mr;gnifico:; fotes Ud praia do Bom Abrigo. Pl'e ..

';0 Cr$ 170.000,00.
--0-

Quatro lotes no centro da cl'hlde. Preço ,.

Cr$ 550.000,00.

Gl-;1\l'fíCS
. :,;rpo ,ie BornlH'ifOl> ... '''1'
iH'-:"IC;\.' [,Ui f RtIi��atJla�
4_·f';P'&

fiolíeili (�alii Comiu,ariü
l'oheiH ,Gab. j)el(:�lId\l) ..
COMPANHIAS DI
TRANRPÓ�'rIiS
AEREO

·rAC ... , ...•....•.......

Cl'uze.iro do S'lll ." .' ... ,

,PaLlltir .•.......•.....•••
:Vurig .

I· Lóíde Aére.. • •••......••

,.
Real ..•....••.•......•.
8candinllviI. ... • •.•••..•

HOTÉIS
Lu� ..• '.. • • . • . • . . • • • • • • • a.{i21
MIi�estic ......•...•.•... 2.276
Meüopol '.U7
La Porta ••.•.•....•.. •. i.2Z1
('a<'iqu�. . •.• , ••••• ".... '.4·tll
Ceiltral .....•........... ....ii94
Estre la , . . . . ' .• '11

'ideal
, , .•.....•••.. 1.1.1i

E�TR EI'1'O
.

,

DíiiqU.' ,........ ..

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

Florianópolis _. ltàja1 - Joinv-ílle -.� Curi�1bll

Raios X,.-

Kua Deodoro esquina da
Rua 'fanbllte SiiveiraAgência:

_______......�_·._,,;_�....�. .���._Cl...___,_

-0-

Quatro lotes na (:id�1de de Londrina, El'itado do p�
raná. P1'eço Cr;S 180.000.(>0.

--(J-

Um lote de lOx34, a rua Tupinarnbá. Estreito. Aceita
üf,'l't3..

_------- ..., ..�-.....-.-._--_.r j;.__.....,.;..Ir.Q'.,_��-.........

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a rasa ou o terreno em separado.

-0-

Dilas .(:3sas de 'material, siLuadas-no Morro do Ge
raldo, tendo cada casa seis peças. Pl',eÇO daR dUàil ., ....

('I": 150.(lf1f\-,DD. F'\eilita-,;e Pilinmento.
______________________________�__ .___'_ �_.....:_t_�....:.-t, .... --:.:----_--�.

I·

-

. -'

..-----_.-,-----.--�-_ -_._--_ """_ _' .-_ _.� - ..-� ..----. __ ._ --� --_.- ------_..

Lavando ·com Sabã.o

·�irgern E:sJ;>ecialidade
da Cla. IIIZIL "IIDUI'lllt�,JoID'Ule. (IIBrae realstrada)

economiza-se f�mpo. e diDbei�o<'
.... :..-:_,;.._. <r"

.� _._

"'_ ....... '- ..... - -�-_...-_ ....._._.-..<----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ROMANCE
Ela passa na tarde d,e ametista,
Elástica, sonâmbula, nervosa ...
Duas gôtas de arôma cõr de rosa,

Entre uns riscos de gase futurista ...

Onde vai? Ninguém sabe .. , Na modista .. ,

E a amiguinha cochicha, maliciosa:
_ Naquela rua estreita, silenciosa,
Onde mora o pintor impressionista! ...

Ela passa .. , adorável ... diferente! ...

B na curva distante da alarnêda,
O seu vulto se esquisS'ã, lentamente,

.-

U� C. E.
I

\ Uma comunicacão
•

- Recebemos e agrade
eornun i-

José Dias
da UCE, em exercício

ANIVERSÁRIOS

- sra.. Alice Costa Lamar

que, esposa do sr. Osmar

Lamarque;
- sra. Clélia Caldeira,

PROCI�SÃO.DE
N. S. FATIMA
Para Comemorar o 2° ani-

- jovem Roméro de Car
valho Lima

- menina Sandra Mello
Bottaro, graciosa filhinha
no sr. Aiél Bottaro e de sua

exma. esposa d. AUl'elia Mel
lo Bottaro
- men ina Regina-Maria,

estremosa filha do sr. Flor
doaldo Nobrega e sua exma.

eSFosa d. Cacilda de Olivei-
1':1 Nobrega
FAZEM ANOS. AMANHÃ:
- menino Egon-Arno, fi

lhinho do sr. Arno Krepsky
e sua exma. esposa d. Inês

KjepSky, e aplicado aluno

dOi Colégio
Catarinense

valho, funcionário a imag'em
estadual Fátima para o Estreito, en-

- sta. Anilda, filha do cerrando-se 'aí a solenidade
dr. Alfredo Damasceno da com uma Missa vespertina.
Silva Sendo g'rande a devoção do
- sr. Lourival Almeida, povo florianopolitano a Na,

beletrista organizador do Sra. de Fatima espe,a-se
Programa "Hora Literária",' uma enorme afluencia de

da Rádio Guarujá, e elemen- fieis.

Ixperimeníe hoje:-

e.1ll4lUt&<Dct.O.�'lIt'Ht!.e�w.$••.,�.n."••••"'fi•••••"•••""�••

w.*6."'.if···�1 Tremenda InVásão na «1 IndelarüI Zury Macbado e .. Iniciou-se ante-ontem, consoante fôra amplamente no-

1 -

-

,... : tj('�:l.do: ::. ,gigantesca liquidação total da. ,"A Modelal�',
f : cuja fmahdae\.e extra, como todos sabem.. e' a renovaçao
,

ACONTECI'MI=NTOC SA-CIAIS : completa do estoque parn aproxima Inauguração de sua

• 'L I� i;)
-

V. • nova e luxuosiss ima loja, á Rua Trajano, 7:
>

I : T'ratando-se �le ur�a \:enda realinent�J.�traordinária
t ! em suas proporçoes, previa-se de antemãõ; uma enorme

...........ItI.......Ij.....III...."."","•••"_11._. afluancia do puhlíco, mesmo porque a exp.é'úl.tiva em tor-

I
to destacado nos meios cul- no era íntensfsslma. 9 que se verificou, piír�m, ante-ou-

rurais do Estado; tem, principalmente na parte da tarde e no"(lia de ontem,
d L b t L I d excedeu de muito as mais otimistas das expetativas.

J
- 1'. eo e1' o eU, e-

•
t I f d I I I Verdadetras massas de publico procurar-am "A Mo-

HON D'EÇA I pu ac o e era pa a egen-
OT da do P. S. D. delar" para f'azer suas compras, aproveitando as van-

PRIMEIRA COMUNHÃO tagens of'erecidas. Desdobraram-se a direção e os funcio

Fará hoje a sua primeira nados do popular estabelecimento em atender a todos

comunhão a graciosa meni- Com sua já caracterfstica atenção e desvelo. A afluencia

na Jurcelia-Valério, filhi- de f'reguezes, porem, aumentava cada vez mais, atingin
nha do sr. Zacarias Valéria do no ponto de ser necessário interceptar a entrada de

e de sua exma. esposa d. muitas pessôas até que o recinto da lója ficasse mais do-

',Aurora VaTério. aaí ogado,

I O áto, que contará com a
Incontestavelmente foi um sucesso jamais registrado

presença dos familiares e
em nosso Estado, o que colheu "A Modelar" em sua Ii-

I .

terá I quidação que, podemos classificar de memorável.
.amigos, era ugar no altar
I da Capela de Santo Antonio, Contudo, é justo assinalar ser natural e lógico esse
.

.

1 extraordinário sucesso, porquanto quem póde resistir á
na missa e a manhã.
Á tarde a encantadora

tentacão de preços como estes:
- Ta'illellrs de corte ( elegantissimo a Cr$ 635,00 - Lin-

Desce a noite serena, clara e quente, Jurcelia o�erecerá lautas
_ 'I'a.il leurs de corte elegantíssimo a Cr$ 653,00 - Lin-

êd mesas de doces e guaranás
- Não te esperava! ... Um sussuro de se a...

aos inúmeros amigos e f'a-
dos vestidos de lã a Cr$ 315,O� - Model';,os casacos 2/4

E as janelas se apagam, de repente! 1Inl'11'a}'eO II a f _

a Cr� 293,00 - Manteaux de la a Cr$ 540,00 - Sobretu-

I
" q e orem cum

_, d L- d C l' C • 1 0°0 00 T d
.,

prim nta '
.. os e a e ame o a rljl . ",

- ernos e casjrru ra
e 1.

� desde Cr$ 257,00 e muitos outros artigos.

ESTOQUE DE MOTORES E FEÇAS,

;,SSIST�NCIA E CONSERVAÇÃO

5 HP· 900 RPM

8 Hi'· 800 RPM

12 HP· 700 RPM

15 HP· 650 RPM

10 HI'·1500 RPM

27 HP· 1500 RPM

(_ O -r:;S-l(i.TEM . :N;:�YS' .. '5·ú:-íLR E - � 11, P Ó R T A ç A Q
DIR�TA.,_'� ',ÁGJOS' �AV_QRÁVEP;

CONSELHOS DE BELEZANOVOS PRECOS DE FECUlA
,

DE MANDIOCA
MASCARAS EMBllIONA- minutos. Depois limpa-se
�IAS CONTRA AS RUGAS' com agua e sabão. Uma se-

Dr. Pires. I ri-e de dez .apl icações, dia
As mascaras constituem sim, dia não, é o suficiente

um dos mais ant igos lfleto- '1)11'J um tratamento cornple
dos empregados para os 10.
cuidados de beleza. J Í1 nos-

Acaba a CACEX de estabele

-e1', parn U fecula de ,m::m
líoca, novos preços, a l:ieguL"
tipo B, CrS 6,00; farinha,
CrS 115,00, 0- saco.

Essa a cornunícacão que o

sr, Eugenio Soares, Diretor
da cacex, no Rio, iêz à' Fe

deração elo Comércio deste
Estado. Citamos esse processo

mais desejamos fazer a re3-

salva de que ainda é cedo
para um julgamento sereno

quanto á sua ef icacia ,

Nota: - Os nossos leito
res poderão solicitar qual
quer conselho sobre o tra
tsmento da peje e cabelos
10 me d ico especialista Dr.
Pires, à rua Mexíco, 31 -

Rio c e Janeiro, bastando
enviar o presente artigo des
�e jorn a l e o endereço com

.leto para a resposta.

SHS bisavós usavam as "11I:1S

caras do marido", assim
chamadas por serem coloca
das à noite e Só ao esposo
21'a permitido conhece-las,
Eram feitas in ic in ltnen te de

pano, depois fo l'CU'! I Iubr i
cadas com tecidos elasticos
c por ultimo confeccionados
com apropria borracha,
Os tempos foram se pas

.ando e as antigas mascaras

�an1bem, fi té que surgiram
.s fabricadas por vitaminas

� horrnonios. Durante mui-

O·ario da Metropole
FAQUIRES E :MALA·

1
Por fa lar em malabarts-

BARISTAS tas, como estão estribuxan-
Há no Rio atualmente do certos políticos com a re

lima fome de faquires ... I í'orma eleitoral que se quer
Dizer fome �os que passam apressar para o próximo
fome, parece utopia, mas pleito para a escolha do ti
não é, surgiu um no Cineac maneiro que deverá dil'igir
controlado pela polícia; dor- o barco "Brasil". Vimos o

me sôbre uma .cama de pre- projeto da. cédula oficial,
gos, está numa uma acom- magnífica; - Prática, eco

panha.do Dor cobras que fa- nômica, moralizadora. Quun-
-x os anos tiveram seu reina-

rínm in veja á serpenteante ta coisa errada se evitaria
Luz Del Fuego... Com esta inovação tão cer- Io,

Já vão mais de quarenta ta? Não interessa porém aos Após:t última guerra

(lü:iS' de pleno jejum e o Fa- políticos que est.ão acostu- J1undial os especialisbs em

quir rontrolarlo pela im- ttl:ldtls com eleição estribada )eleza introduziram muitas

OI'E'l1Sn também, deseja (ba- na ignorâneia .do eleitorado. 0vid:ld'(js� r, �nt�{" elas, as S-ONllAE DE CASTANHA
,t'i' o "l'ecord" mundial que com eleitol' 'de "cabresto" [ne s-e' referem ao emprego 'DO PARÁ
3erá de Uo'3 dias. Surgiu ou- de .. A justiça deveria ado- los produtos embrionarios, INGREDIENTES:
tro em Copacabana, lap.çun- tal' a cédula oficial que ,ssim chamados por serem

Sorvete
do lJm desafio ao do Cineac. cOJ1siste em um modêlo úni- .lbricados com embriões de

1 d l·t.

V T copo e el e

fém briga.do á distância. co com os nomes do;; candi· lI1l0 ou .de .tl'lgo. erJ lca-
1 gema de ovo e 2 élarai3

.VIas para se ver os homens datos impressos a cujo lade ,111 os teCJ1lCOS que, esses

Ibatidas
em neve

� preciso pagar. No fim ga- o eleitor porá uma cruz a l'€pnrados eram melhor ab-
1 colher de chá de essên-

'1harão uns bons cobres, tinta, fecnando a própria

I�orvidos
pela face- quando cia de baunilha

t1tna, experiência para pas- cédula sem neces�j(ar de usados sob _a fOl'm� de ma.�-
4 coihàes de sopa de cho-

"ar fome f;e preciso, e tal- sobrecarta. Evitará contrG. 'a.ra e, entl'l?, as tao �conhe- 20late em pó
vez uma úlcera no estc.na- le de cédulas pelos eandida- 'Idas mascaras est�o el1-

1 xícara de castanhas do
go. . . tos e outras coisas mais. trando de H?VO en: ,"oga. Pará, picãdinhas
Estas novidades para ga- Embora alUda nao se pos· Môlho

lhar a vida demonstram o Para cobrir estas e mais "a julgar, em sã conscien· 2 gemas de ovo

'l'escimento elas metrópoles. outras despesas eleitorais cia, a eficacia desses novo, 1 xícara de açucar crista
!\. civilização trás melhoras, por que l1ão adotarmos o sis- metodos, o fáto é que ele� lizado
rás confórto, mas também tema inglês que obriga os encontraram grande recepti Y2 xícara de castanhas do
'oisas oubas: - Roubos \ candidatos a depositarem vidade 110 público e a pro Pará, moidas
Jrganizados,_assaltos plane- fiança em dinheiro que per- Vil está no enorme numero 3 colheres ,de sopa de
ia dos, crimes, necessidades,

I
dem não obtendo o oitavo de produtos embrionario� Sherry ou licór de cacau.

11isérias, faquires, malaba-' dos votos do candidato con- lançados no comercio.

ristas etc... corrente vencedor? 'l'ambem as cartas que re·

............................................ cebemos de varios leitore,

P t
.

O E· t d -1olicitando informações
assa- empo « S a O)" respeito, constitue fi vera

31 cidad,e do que afirmamos.

Por ORILDO E é justamente para res

pondel' a essas mesmas pes,
sóas desejo·sas de obter da·

Tal l"fal�a" será "correta" somente com "grão dos sobre as mascaras em·

de chumbo" - 2-2. brionarias e sobretudo f'

possibilidade de fazê-las en

CHARADAS INVERTIDAS (Silabas)

MANEIRA DE FAZER:

2 1l:le "insiste" el11 que eu a "assassinei" - 2-2.
"Manda" o amigo "nordestino" - 2-2.

ANAGRAMAS
casa, que estamos escreven

do o presente artigo.
.Eis o modo de prepara

ção: retira-s,e o embrião de
um ovo após um periodo d(

incubação de nove dias, mis·
turando-o a um creme nutri·
tivo ou a um leite de beleza

qualquer. Em seguida pas
sa-se a pasta assim formadR
sobre o rosto, pelo espaço
apl'oximado ele uns vinte

1 - Bata umR gema até
ficvar em ponto de gema

-dã, e acrescente aí as qua
�ro colheres de sopa de cho
colate em pó, dissolvidas no

leite..
2 - Junte a baunilha e

duas claras batidas em ne

ve. Ponha no congeladol'.
3 - Assim que começnr

a enpur_ecer, retire para
bater um pouco e mfsture 1
xícara de castanhas do Pa

i'á, picadinha. Torne a co-
'

locar no congelador.
4 - Prepare então o mô

lho: bata rapidamente as

duas gemas, e misture ne

las, os demais ingredien
tes. O mólho deve ser pre
parado na hora de servir
(APLA)

1

Quais RS profissões do"!' donos dêstes cartõe;;:
NILO SATOVIA CIRO MIRANE
ROSAP FEROS RAGO TOLóTE
Soluções dêstes passatempos amanhã.
RespoRtas do número anterior: .

CHARADAS: SINCOPADAS: tabaco - taco; malo
'a - maca; cavalo - calo.

AUXILIAR: órffto-, males, acaba, homem, creio, ur
JaS, magro, aroma.

.. .. .:-
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 3 ele' Julho de '1955

Tontará o Avai alcaD�ar .SUO "p,imeira- vitória
CARLOS RENAUX, o CONJUNTO QUE HOJE VEREMOS DEMAIS JUGOS DO TORNEIO DOS ClASSI(OS: FIGUEIREN- ta�:;�ám:i�m���l��od::!e'e!
SE X HERCllIO lUZ, CAXIAS X PALMEIRAS E AMÉRICA X FERROVIÁRIO, EM TUBARÃO, BlUMENAU E JOINVlllE, !:�?:t�:e�s�:����adO;I�::::

,RESPECTIVAMENTE ::: :st�el�se��:�:�d:e�!��l�
gar interêsse em todo o Es
tado .

Na quinta rodada, o clu
be Atlético Carlos Renaux
vira defrontar-se com o

Avaí; o Ffgueírense seguiu
para Tubarão, onde o espe
ra o Hercílio Luz; o Pal
meiras receberá a visita do
Caxias e' o América em seus

domínios bater-se-á com o

Ferroviário. São, portanto,
quatros encontros sensacio
nais, devendo em todos eles
hav�r equilibrio de forças,
apesar da pessima colocação
de um 'deles: o Avaí que es

.tá com oito pontos perdidos
e nenhum ganho.
AVAl X CARLOS RENAUX
Logo-mais a praça espor

tiva da Praia de Féra deve-
rá apanhar uma multidão

, : considerável. E' o match

I Carlos Renaux x Avaí que
vai proporcionarr momentos

I intensivos de vibração es

portiva ante as jogadas
clássicas dos 22 cotejadores.

Com: Jhon
.. O campeão brusquense,
representante do nosso Es
tado no último Campeonato
Brasileiro de Futebol, pos
sui um esquadrão respeita
vel, onde se destacam 'I'eí
xertnha, Mossimann, Ivo,
Bolognini, Otávio, Tesoura,
Petruskí e outros, todos em

forma para brindar o pu
blico f'lorfanopnlítana com

uma exibição de gala.
O Avaí vai tentar obter

sua primeira vitória no Tor
neio. A tarefa é difícil, mas

- As 1.45 Rs. -
·t f

SRORTS _ DESENHOS
com mm a orça de vontade
e um entendimento perfeito
entre seus 11 defensores, o

time de Leléco estejamos
certos podel"á sair da cancha
com uma vitória sensacio
nal e de grande repercussão.
Portanto, (lue a "torcida"
avaiana esteja 8 postos pa
ra dar aos alvi-celestes o

incentivo para a cOnsecu

ção do triunf!).. _ .. . .....

O conjunto "azzurra"
"aprontou" sexta-feira pela
manhã, com um exercício
individual. Leléco ainda não
escalou a equipe, mas for

I neCeU-llOS o provável qua-

I
dro })8ra hoje: Alcides,
Fausto, Waldir e Danda;

'••

iiiiI_.�'iI_I!I�."jji!_
iPéres, Jair e Vico; Fernan-

�üi'• t· ii 11.[11 ,do, Alípio, Amorim e .!ac?
1�-."-Ii�iPlr"'� I Informou-nos o tecmco
.....__.._... Leléco que não cog'ita rio

I

concurso de Bolão para ho.
- As 2 - lIs.-

]0) _ FORASTEIRO IN-' je, visto que' o valoroso

TREPIDO i "center" não vem CUmlH"in-
20) _ A MASCARA DO I d� ?S seus deveres de pro-

VINGADOR flsslOnal, com as suas fal-

30) _ TAMBORES FEITI-I tas aos treinos. em prejuí
zo do conjunto.CEIRO 3/4. E' provavel que durante oPreços: 7,00 - 3,50. d I d

Censura Até 10 Anos. esem·o ar a ))artida se

,verifiquem substituicões n8
- As - 8 Hs. - >

esqua,dra local, entra.ndo BI·" HOMENS DO DEZERTO"
Technicolor Com: P.urt tinho, NiJtinho, Hercilio e

Jaime. Wallace encontra-se_
contundido devendo ser pou
pado.

.................................................... ' _ ,•••••••••••t

O ESTADO

Es!tado Esportivo'�
"••••••••••••••••••••••••••••••••••• If:� '" a""�-..__.� _.u .

O AVAl GOLEOU O TAMANDARE - 5XO ,Tiro na Trave GENERA�L OSÓRIO 3C in e In a 8
Em virtude de ter o Avaí tá temos a certeza, levaria

JOÁO,ARY COSTA X AMERICA 1
alguns elementos suspensos, um verdadeiro Show do

P
.,

1:' t Jogaram amistosamente

CINE S'A'-O JOSE'rosseguira IOJe, o 01'-'
resolveu sua diretoria, eu- Bang ú, campeão invicto de

I auarta-retra ultima no Oam-
. neio dos clássicos "Ne son ..

trar em acôndo com a do Amadores de 1954, isto para po elo,- Manejo as equipes doMaia Machado", com as par- .,

'I'amandaré no intuito de não citarmos o Guara ni cI u- Genera 1 C",',t\r-l-� V"I'S\I" .'·-�rl·-• , . , tidas que. se realizarão de' ��" .• � , • u � � , .......,

acertarem um match que be de igual categoria. Si! as eaconformidade com a tabela.
desta fôrma daria aos ele- cousas não mudarem o Ta

É uma rodada que terá
mentos punidos condições de mandaré terá por força que

.

A·
.

t
.

d
.

I as atencões do público vol-
jôgo para domingo. ssim con quis .ar a ln esejave ,.

I t
. tadas para Blumenau, onde

nos dir-igimoa ao estádio Dr. ran erna.
I'

-

,

Adolfo Konder no af'an de Que seus diretores tra- terelld10s da dPe eja
numero

1
.

t b 1'1
um a 1'0, a a.

vêr se a equipe do alvi-rubro em (e con quis .ar ons e e-
C

. PI·-

f.' aXHls·versus a metras.
do Estreito estaria bem ar- nentos ou então que trans 1- I ( P 1" t' d f

' I-

• J a meu-as uc O ara pe a
mada para esta temporada rarn o clube para a catagorta .,.

.vitór-ia -
'

que já teve seu início. Mas, de Amador porque do con-
, .. " líd _

I· t
'

d t
,. ,. .

I I 'f' O Caxias, que vem 1 e
infe izmen e salmos o es- rarro e impossrve c asst i-

,

d ran do a tabela, andou vi-
tádio completamente desola- .ar-se num os primeiros

vendo horas amargas em
do não por parte do Avaí postos.

. 'I'ubarão, A duras penas con-
que sahinrnos de ante-mão Esperamos que o a lví-ru- : mnat
que mandaria a campo um bro no próximo [ôgo deixe segmu um e.mpa .e,

,

d
.

id Ih'
-

.

O 10 t r O Palmeiras, por detrás
qua ro SUICI a mas por me or rmpressao, em-

r .

t T daré dI" 1 I" t
. das cortinas, vem fazendo

par e elo, aman are que e- 1)0 (a pe ac a
_

errmnou Ias ns

.

monstrou neste jôgo toda com o placard de -3xO favo- ,

l .. " Sll,. .

_

sua fragilidade não pare- rnvel ao Avaí ; tentos de' Depois da derrot� estron- As 2 _:_ 4 horas.

d 1 b t t '\1" ne ·1· A
. dosa que sofreu diante do

JUlGAMENTOS J 1 DEREIT Anthonycen o c li e par encen e a ,.... rpro, rCI ro e 11101'lm". ','. .
o ln �, - •

, FiO'uen·ense, rcabtlitou-se NNprimeira divisão de profis- enquanto que na segunda '"

I t
.

d QUIN. em:

sionais. A maioria de seus fase Amorim el1\riou a pe- amp amen e, consegum o

DO T J D A MASCARA DO
1

" '1' vencer o. Carlos' Renallx e o. VINGADORintegrantes não possuem ,ota as redes por (uas ve-,'
'I" I, I', T b

I • I

Herci 10 �U7. a em u a-
T h· Ino.ç;ão de futebol quanto zes aumentando o placard _

-"
O Tribunal de_ ,Justiça ec nICO 01'

mais qualidades para inte- !)ara 5 x o. O Vencedor ,ali-' rab.,
.

de- D t'va' I d No Pro.grama:
T possibilidades' espOl: I , ]U gan o os �-

grar um clube profissional. nhou: Alcides, Juca e Faus- ven:�� o Caxias e ain,da I' cont,ecl.men�os. do. preho.
Fatos em Revista. Nae.

Precisa o Tamandaré procu- ,to; Péres Jair Loló·, Hercí- Aval x Ollnlplco resolvell Preços: lÜc,oo - 5,00.
�mpo e torcida para incen- 1 c ,

•

•

rar para as suas fileiras lio, Alipio., Bitinho (Enio) I Sllspellder pOl' 2 Jogos Ar Censura até 10 anos.
civá-Io a fazer cair o Cam- ,,'

'.
-

9 ,

elementos já de certa capa- Niltinho e Amorim.
_. naldo Duarte, JoaqUim e As 7,30 - 9, ...0 hOlaS

cidade e não garotos como I O árbitro foi o popular eao do Estado.
.' dA' i Libertad LAMARQ,UE

I O Palmeil"ls obteve dus,s Jaco, to os do valo I
� ,

I Burt Lancaster em
um tal de Marinho q,ue dU-jDião.;com

bom trabalho. . , . ."
1 ,t SURpender por 1 jogo: Ni- �'-,,�'.:::JNFANTE.em: !" HOMENS DO DEZERTO"

r:ll1te os ,90m. nada fêz de A renda, calculamos ter ltOrI:::S talp, qu-e e espet ou '

I
'

T t' d '01' .
1 '

ANSIEDADE
•

atenção dos seus'adversá- cOI-i'l�i. ;. �� aÀ o, ImplCO

I
'

11 canc'Õ�s de Afustin La-
Techinicolo.r

[,r:1tico. O Tamandaré para I atihgido
a casa dos Cr$ ..

. e e CI lO. o. vai.
�

- , " .- Preço�: 9;00 - 4,50
reviver seus gl,'andes dias

1500;00.
IOR, r '

l'it e CarlEls Carde
Nflo c!tus[lrá muita. sur-' . Censura Até 10 Anos.

tf'rá que moelHicar quasi to- --_._�
.

---- No Programa:
re;:,a um re;:'ldtado contr:1- AS - ii - 8 - Hs.

do seu plantel pois como es- M. Borges 1
. CAXIAS 3 X Ciue,Re-porter. Nac. LI'bel'tat] LA1\I.AP',QUEin ao Caxias, êste, toc aVl!l, 10 "- "

"t Preços: 10,06 -_5,00... Pec!'l'o INJFANTE eI11·.,ão deixa de ser o favor! o ...

,

BI fERROVIA'RIO 3' Censura até 14 anos. I' ,ANSIEDADE"ta peleja de hoje em ume-, '

"-

f�:�lo�:���:�tI:�:'b�ln:� jo:�nat��:� fO.�:;;���:�i:' i:ml f)1Dl ��r:�;�;::·'·4��.'ALCIDES SERÁ O AR- a� cores do Avaí,- retorna- t t d d -

, C 'ANa hipótese da vitória do cous un 'e
.

a pl'lmell'a 1'0 �- ensura Ate!) no�.
QUElRO - Para o seu difi- l�al11 ao Reli antigo c.lube,

'. XI'.,S terá o torneio um da que deiXOU de ser reah- As 2,15 horas.
eil com!)l'omisso de hOJ·e à enilo inclusive atuado na ,.1 , .. " ' I f L·beI·tad LAMARQUE1. ml'ito firme em Joinvile, 'zada por motivo de orça I .

tarde contra o Carlos Re- última quarta-feira, quando �
", b Pedl'o INFANTE em'

" 11a s�la derrota, modifica- In.aio.r. Os tu aronen.ses as.- -' .'
.

naux, o Avai, apresentará n Avaí, goleou em partid, f ANSIEDADE
a-o de todo o a3[Jécto que slstIl'am a uma por Ia eqlll-

Alcides, guarnacendo o seu ',111istosa ao Tamandaré pe- .

1 t d 'TO PI'ogI'ama·'("ln tendo. librada e sens!,.ClOna., en o �� .

n.rco. O ex-defensor do Fi- la elevada contagem de 5 [ .

C· R t r N"c
N;:. c"l,pital, teremos opor-' chegado ao fmal com um me epor e. "..

gueirense e do PauÍa Ra- O. .• , R p' 9 4 1':

lll11·clade de ,ver nov,amente ,em.pat,',e,'. de três, tentos.•eu- reços: ,00 - ,00.
mos, encontra-se em grande GOZARÃO ABATIMEN- 'O C � II' at' 5 anos

1 ,f,nDI0S0 Carlo� Ilena.'ux, da. Cl $ 21.840,0 .
en.ol ;;t., e .

fórma técnica e física, de- TA OS SóCIOS - Os sócio,," -

I As 8 horas �

vendo por conseguinte ser do Avaí, gozarão abatimen, luh que semlwe exihe em,
A MASCARA DO

uma gTande atração do cote- to, de 50% na partida dt 'ampo um conjunto magnífi-
TOR'�'NE'-IO "CHA'R- VINGADOR,

.io. hoje, uma vez, qu'e apresen· '0, deixando, serrrpre "que

I
Technicolor com - John

GELSON RETORNOU AO tem o talão de junho. Assin tua' as 111€lho.'e8 impres-
D I

SUL. _.::. Esteve quartà,-fei- para, evitar transtornos, a ,'ões.'
'.

'ES I\�I-LL-ER" HeIO'el\(IENS DO DESERTO
Lut:ll'á contra o Avaí que ...... ' IY'I .

'

I.
"

I'a última em nossa Capital, Diretoria "azzurra", pedi I ! O T
.

"Ch I M'I Technlcolol' com· BIII't
- 'd' d aQso u- omelO· ar es I - .

o lúêia-esquerda Gélson, 6 q,ue os seus associados-mos ,ao vem agIa an o
'.' .", '. 1 C B 'D Lancaster

:Lmente nada no torneIO. lei olganlzado pe_3 . .

.,qual e&teve em negociações trem- ao porteiro das Hl'qui, . ,

h
.

s
. No Programa:,

, -l'ão conseguíu uma vit6ria. prossegUIra oJe com o

JO-jpara ingressar no AvaJ. bancadas os seus talões Paisagens do Brasil. Nac
Apesa'r de ter treil1adõ com i pois só assim terão direito Esper3-,;e, hoje, a sua go� que seguem:

P 4
- .

é1::;Tado, POI' motivo de Con- I nquele beneficio. 'eabilitnçào mesmo contra
.

Benfica x América, no ,reços: 9,00 - ,50.

tnsão o Avaí desi11teressou-1 JUCA COM UM PÉ NO i Carlos Renanx, Ulll:1 vez Maracanã. Censura. até 14 anos.

tlC todos os disputantes são Penarol x Corintians, no
:"13 do seu concurso. AVAI - O zagueIro J nUi

·t d Paca,embú.BITINHO E NILTINHO que na temporada passada :lpnel a os.

HETORNARAM AO AVAL foi um dos melhores jogado" O Figueirense já está em

l"\1'b.�I'·.'-10 ])!lra. (lur combate ••••••••••••••••••••••
- Os irmãos Prado, Nilti- res do C. A. Catarinense, es- "

11 ho e Bitinho, que em epo- tá na iminência de ing'res- () Hcrcílio Luz . .l á mostrou

C:1S passadas defenderam sal' no "alvi-anil". o. púh1,ico que está rlispos-

SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO :;':C�l[��;� ���!:� ��l�:�:tl-
,

' Ho'je terá Hm:! l)artida que

Imbituba e Bocaiuva preliarão ho je lelllonstl'al'á como realmen·
e anrl" a Rtla capacidade.-

em He,nrl"Que lage A rodarl!l prossegue C,)

, jogos em Joiu\'ile e Brus-

��ft' ..,:? F
Com a realização da, se- -_.'__

l�DÍT:Ü;-�Pl\RA REGISTRO- DE�êiiAP.�S E"
gunda rodada· prosseguirá;
h' C t C't d' CONVOCACÁO DE ELEI()õES

- do.lep o

f.
an:peo�1a °dl a mo, Faca saber aos que "virem o Pl'ese�te ou dêle tiverem,

e ro lSSlonalS sen o pro- :,. "- 1·
t,

.

t t.' -

d B co-nhecimente que, no dia 15 de Julho de 19<>5, serao Tea b
.agollls as ps lmes o 0- - , .. '

1
.

l' T'
.

'I b't'"b" "�a(!a,3 neste Sll1elle,uto, em sua sec e, soe,1ft , a rua ra_)an(
c:uuva e m lua. .,

10" 1
. - '

D' t· b ct'o'"nr. Iof, ' an,,::!!' as e elçoes para sua lre ona, mem ]'os,'; -

Conselho Fisca1, ficando o prazo ele (5), cinco dias qtie, cór�.;
,

Este encontro não será
.

d I fI'
rerá a p:'lrtir ela primeira publicar;ão elêste, para o registr\'

presencia o pe os ona.no- .'

ct' tA'
rt . t t,'

de chapas na secretal'la, de acordo com o lepos o no rv

PIO I anos,
I l�lol qdUa1H1

o
.

eI a
1)0, 'n:18 instruções aorovactas na Portaria Ministerial nO. 11,

ugar ;wI, VI a e ennque I 11 1 F
. d· 19"4

L ,Fd d d···
l. e ( e eVerell'O e ;)' .

a,ge",un e o qua 1'0 l�'lgl-, Os requerimentos para o I',egistr,o dt? ch'1pas eleveriio
rto r;310 tenente Tourmho

"' ')l'e�e'lt�(l"s na Sect'nt;'''I''' eln ti'r.'" ,'-3') ,;,."" <'s"'n"d"".'..er ai f)' 1. (1•.U. � L- .�t..1. u. 'L.•'S. l' .�.), ';;J"j. 1""'l.IIo4.'- ..... -

t,:� �.lcançado
- retumbantes

I por todos os candidatos pe3soCllment0, não ,"cudo permíti../ vItonas en,f�entando o mes- 'ela, para tal fim, a outorga de,procur�('ão; devendo contai'
mo udver�arIo. ! os requisitos previstos nos Estados dest-a EnUcl::J.�!(, e na 1"

Espera-se que Imbituba e gislfH)ão Sindical vigente e instruidos, com as pliJl:J.S exigi

Bocaiuva ofereçam uma par-
! elas 110 A,rt. 11 § 1° das Instruções.

tida renhida e repleta de
I '

Fl0J.:ianópolis, 29 de junho de 1955,:
8:JQ:glil'cttl:s�.em0eioll-a'l1tEl!'l. I\ma.nü�ol P;;relu Filho - P:re5idente

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio rlf'
preencher o coupon abaixo e' remetê-lo à nossa Redo:lc:"lo
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cada�tr(J
Social.

saindo vencedor o prtmeíro
pelo escore de 3 tentos a. 1.
J\larcaram' para 05 vencedo
res Rogél'io, Pegou; e Vidal,
enquanto Moreno marcou

para os vencidos. A equipe
vencedora formou com: Pe

dro, Roberto e .Edson ; Tinho,
Silvio e Vadínhn: Rogério,
Otto, Caeio, Vifllll e Pegui.
Na, 'preliminar jogaram as

equipes secundarlas dos mes
IDe., termínando empatada
pnr um tento. Na arbitragem
uncíonou o popular Dida,
.om uma boa atuação.

o AVAl EM REVISTA

que, com Fel'roviál'io x Amé
dea e Paisandu x Olímpico,
respectivamente.
Resta, agora, esperarmos

leIo plac!l.rd futebolístico
',atarinense de logo mais
�nrn ver se mudou ou não
1 aspécto que vem tendo o

,ol'ileio dos clássicos.

As 10 horas.
Desenhos - Comedias

Shorts
o

Preço: Unico - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 - 7 - 9 hs,
Libertad LAMARq_UE �

Pedro INFANTE em:

ANSIEDADE
Musícas'de: Agustín Lara

e Carlos CardeI
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 10,00. - 5,00.
Censura até 5 anos.

[plllt.

SERTO
TAMBORES FEI
TICEIROS 3/4.

- FORASTEIRO IN-,
TREPIDO

N o Programa;
Sul eem Foco.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura Até 10 Anos.

- As 7,30 Hs. -

"A MASCARA DO
VINGADOR"

Techinicolor
Derek

"O CAMINHO DA
AV.ENTURA"

Com: James Mason
No Programa:
Paisagens Do Brasil. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

COMEDIAS
'

I Preços 4,50 3,50.
Censura Até 5 Anos.

I - - 3 Hs.

Lancaster
"A MASCTRA DO

VINGADOR"

As � 2 Hs:
1°) - HOMENS DO DE-

Nome

Com': Jh011 Dei'ek'
No Programa:
Falós em Revista. Nac.

Preços: 7,00 - '3,50.
Cencura: Até 14 Anos.

FIGUEIRENSE X
HERCíLIOLUZ

Este jogo terá lugar na

cidade de Tubarão onde ca

da prélio oferece um êxito
financeiro. Irá o Figueirense
envidar o máximo para ]Jas
�al' pe10 "Leão do Sul".

CAXIAS X PALMElRAS

Rua
,

.

lVIãe . , .

,Pai
_ ,.

Data nascimento " ..
_

.

Estado civil .

Emprego ou Cargo _"., , ,

Cargo do Pai (mãe) _ ' , ..

Em Blumenau estarão
frente a Íl"ente o campeão
do Estado e o aIvi-verde lo
cal. Favorito o Caxias .em

bora tenha conh:a si os fa
tores campo e torcida .

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Ch·urgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camá'ra, 9
Horário: St!gunda Quarta e Sexta feira.s dag 8 às

horas
Terça e Quinta feira. das 14 às 17 horas Dê um BOM ABRIGO á, SUa
Atende à. no.ite exclusivamente --com hora marcaoa. saúde, construindo sua casa

Capóeitas: Terça e Quinta feira,' das 8 à,g 11 hora$
,

de praia num local pitôres('o
Sabado, dai! 14 às 17 horas. e §,alllbre.

:11

I
I

'AMÉRICA X
FERROVIÁRIO

.. Esta a melhor partida da
rodada. Terá ))or local o

campo americano, em Join
ville. Um jOgO de dificil
prognostico.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO Floriamlpolis', rDomingo, 3 de Julho de 1955
_2!

5 �

.,

No "Dia �a In�8pân�8nciau �os ([ OU.
Dumas Malone, do "New York Times Magazine" ,id1i,:de e amplidão dos seus interêsses a atividades. F'ran-

,

:is,Hopkinson, que representava New Jersey embora hou-

No dia quatro de Julho de cada ano, o povo dos Es- i'essé'nascido e viesse a morar em Philadelphia, era ao

tados Unidos faz mais do que comemorar o nascimento mesmo tempo advogado, compositor e poeta:
da sua República; rende homenagem a um documento, a Em 1776 não existia nos Estados Unidos uma classe

Declaração da Independência, que passou a merecer a re- de políticos profissionais no sentido moderno da pala
varência antes prestada a um rei. Esse documento hoje vra, mas esses homens se dedicavam aos assuntos de in

reverenciado foi originalmente um documento humano terêsse público. Um dos' aspectos mais característtcos e

preparado e adotado por pessôas vivas. Thomas Jeffer- signffícatívos da épocá era uma elevada noção de res

son é frequentemen:te lembrado por ocasião das comemo- )onsabilidade. Em tempo de crise esses patriotas haviam

racões assim como; Benjamin Franklin e John Adams. deixado seus afazeres normais com o fim de prestar um

M�s os outros "adeptos 'da independência", como Adams: serviço mais útil à pátria, do mesmo moda que George
chamou aos 'que assinaram a Declaração, são geralmente Washington lançou mão, de sua velha Lespada há muito

relegados a um plano secundário. meostada, e partiu de suas quer idas terras de M�unt
Que espécie de homens eram esses que dedicaram ii Vernon.

causa, sua vida, fortuna e honra pessoal? Eram ricos ou .Embora esses homens não, fizessem, da política um

pobres, velhos ou moços, radicais 011 conservadores? A regócio nem um meio de vida, eram por demais versados

resposta é a de que ha'via a maior diversidade entre eles, sm assuntos públicos para que sejam chamados de ama

mas quase todos eram homens de valor e de experiência dores. E isso inclue a todos, do mais velho ao mais jovem.
-da vida pública, e todos, sem exceção, acreditavam na li-

,
Embora rudes na palaura e na ação, esses homens

herdade. Eles merecem uma descrição mais detalhada co-
_ -xperimentados eram estadistas de responsabilidade, e

mo um agregado de seres: humanos. Seria interessante ião aventureiros. Pelo padrão da época, alguns eram ri

analisá-los como grupo, mas, na realidade nunca existi- 'os. O Presidente John Hancock herdara uma fortuna

ram como tal. Caso esta afirmativa pareça estranha, po- .onsíderâvel. Os delegados de Pennsylvajila foram muito

demos encontrar uma explicação nas circunstâncias em I,entos em dar o' passo decisivo em pról aa índependêncía,
·',(lue o documento foi assinado. O famoso documento cuja lohn Adams, que nunca foi um homem rico, atribuiu

reprodução vem sendo apreciada por sucessivas gerações iquela relutância é "timidez de duas grandes fortunas".

de. norte-amertcnnos. contém 56 assinaturas mas nenhu- 1eferia-se ele a Robert Morris e a John Dickinson, o úl

ma delas alí foi afixada' antes de 2 de Agôsto de 1776. A cimo dos quais deixou o Congresso e nunca assinou a De

'Declaracão foi impressa imediatamente após ser aprova- .Iaracão. Morris assinou, a pesar da sua fortuna. Philip

da, a 4 de Julho, e assim impressa foi anexada ao Diário '"ivingston, que também pode ser classificado como um

do Congresso Continental e' assim circulou através de to- ,omerciante abastado, é geralmente' considerado um- con

dos os 13 estados originais, para a devida proclamação. .ervador, mas seguiu a estrada da liberdade junto com

Os únicos nomes que constavam então do documento IS patriotas, quando chegou a hora.

eram os do Presidente do Congresso, John Hancock, e do
.

Havia também homens simples entre os, "adeptos da

Secretário, Charles Thomsom, de Philadelphia, que ates- ndependência". Reger Sherman, de Connecticut, que co

tou a assinatura de Hancock, A 'palavra "únânime" não neçara como sapateiro, era um deles, embora na ocasião

podia ser usada ainda, uma vez que os delegados de New 'á fôsse um comerciante abastado e pcssuísse um diplo
York, que aguardavam instruções do seu estado, se ha- 11a de Yale. John Hert, o mais velho dos delegudos de

viam abstido de votar. Só a 19 de Julho, quando chegou 'l'ew Jersey, era considerado pelos contemporâneos como

a resposta favorável de New York, poderia o documento im "fazendeiro) simples e honesto, .. de pouca educação
ser chamado de "declaração unânime" dos 13 estados. nas com bastante bom senso e virtudes para se' dedicar
Naquele mesmo dia foi encomendada a cópia final do do- ios verdadeiros ínterêsses do seu país".
(',umento; e a 2 de Agôsto este se achava pronto para re- Seu colega Abraham Clarck pode ser chamado de

ceber as.assinaturas. Nesse dia, alguns dos delegados que 'homem do povo", 'no sentido mais político da palavra.
havia votado a 4 de Julho já não estavamwais presentes: jonhecido como o "Conselheiro dos Pobres't.vele explora
haviam chegado novos membros, qge deveriam assinar, e 'la a desconfiança dos humildes para com os advogados

outras assinaturas foram sendo acrescent_ada's durante os rretenciosos, e obtinha apoio político principalmente pela'
meses seguintes: ma defesa dos direitos populares contra diversos tipos'

Os patriotas do quadro de John 'I'rumbull, "A Decla- le privilégio. Samuel Adams era ligado ao partido "po
r:lC'ão da Independência", nunca estiveram assim reuni- mIar" de Massachusetts, e Benjamin 'Franklin com' o da

do� em grupo, nem em 4 de Julho, nem em 2 de Ag'ôstr ?ennsylvania. O nome de Jefferson será sempre ligado
de 1776, nem em qualquer outro dia, fato que em nada \s doutrinas dos direitos humanos universais, que ele in-

, diminue o valor da obra. O mesmo acontece com alguma� �Iuiu na Declaração, e que o tornaram imortal. ,

das m::tis conhecidas histórias a respeito da assinatul'r. Há quem estabeleça uma diferença entre os homens

da Declaração. Geralmente mais lendárias do que pro- 'esponsáveis pela Declaração e os que elaboraram a

priamente históricns, nem pôr isso deixam,de ser· iute .. :::;onstituição, na década, coils.iderando os priineiros radi

reS'l:;lI1tes. _

' �ais e os últ,imos cd11servadores. Embora não haja d(I\'ida

,�_ 'Um.a uas""ma iR conheCidas e curiosas diz, respeito ao ,luanto· à djferençaS, no e�tado de espírito de- 171.(j� e: :de
ineomp'l�l'{tveí Benj:1min Franklin. Pouco antes de ter iní- t787, e quanto a diferença de circunstâncias, nãQ pàrece
cio :1 cerimônia de assinatura, o Presidente Hancock te, er havido grande contraste entre esses ,dois grupos de UNIÃO BENEFICENTE DOS CIIAUFFEURS DE

ria dito: "Precisamos de unanimidade; não deve haveI '10mens, no que diz respeito à sua situação econ@mica.
'

SANTA CATARINA

divergências; elevemos nos agari'ar uns aos outros". Ar A riqueza média -dos primeiros pode ter sido ,de um ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VATICANO, 30 CU. P.) -

que Franklin teria replicado: "Não há dúvida de que. de- {rau superior ao dos elaboradores da COl1stituicfio. ,E' De ordem do sr. Presidente e de acordo com os Esl;a' [nfOl:ma-Be que poi: decisão

veníos nos agarrar uus aos outros, pois do contrário se- wovavehÍlt;J1te verdad�,. q,u,e em 1776, como dizi�' Joh� Gutos em vigor, convido os srs. socios quites para a ASSEM- do Papa, o professor Luigi

l'ei110S certamente agarrados, um de cada vez". Consta, Ülams; "mllitos assfn-árà,� .penalizados, e outros cheios BLÉIA GERAL ORDINARIA a realizar-se no dia 5 do cor- Gedda, presidente geral da

que esse comentário de F,ranklin passou para o pape] le dúvidas", mas todos foram na ocasião pala'dinos da ['ente, ás- 19,30 horas, para a eleição ela nova Diretoria que Ação Católica Italiana, cujos

cêrea ele meio século, depois da sua morte, O que fez com iberdade. E'rain eles pai·tidários da indepen,dência nacio- ,'egerá os destinos desta União no período 1955-1956. poelei'es expirariam no fim

que nunca pudesse desmentí-Io ou confirmá-lo. 'lal e política, mais do que a luta de classes e da

revolu-I
Não havendo número legal na hora marcada, sera rea-

do corrente mês, foi manti-

Hancock assinou o documento logo abaixo do texto, �ão social, e 'por ironia da sorte, inúmeros deles tiveram iizacla a ASSEMBLl!:IA 30 minutos após em segunda con..
do em suas fünções por um

a centro. As demais assinaturas foram agrupadas por 'lS suas próprias fortunas profundamente abaladas du- vocação com qualquer número, novo, período de três anos.

es ados, cOll'leçando com os representa.ntes da Georgia, à ">1te e depois da guerra. Florianópolis, 1° de julho de 1955. 1 ....--

eSGuerda, e terminado com os da Nova Inglaterra" à di-' Após assinaálm seus nomes, muitos passaram a uma Joaquim Ribeil'o Borges
,.. oi. >7,1 '\'fP>1('ll'Li\ ,,"y � �b:f,..f.

rei'ta. A dcleg'lH;ãO �la Pennsylvania, composta de nOVE' '··elativa obscuridade, mál deixando traços de sua passa- 1° Secretário bvül,oX'1I dtla Rádio. R.C.A.

membros, era o maior grupo. No entanto, cada delegaçãe ;'em. Na maioria, continuaram a prestar serviços públi- Vit�r, Valvulu _ DI.eM.

vot!l,�:
como um t�do no Cong,;resso COntionenbl,' qualquel

'os tanto quanto puderam, tornando-se alguns grande::; COQUEIROS'
'

que :oss8 o seu numero.
.

\Omes de jovem ,República. O primeiro a morrer foi .Tohn ..

'� _

O mais velho e prov'ávelmente o mais eminente do, \1orton, da ·Penllsylvania, um simples fazendeiro d� o1'i- O B
..

· -. -

"-

56 membros era Benjamin Rranldin, que acabara de re "em suéca; a 2 de Julho de 1776 êle dera um'd'os \'oto�
" ülfro que ressurge :!m•••1

gressal: da Inglaterra;, tinha êle 70 anos de i4�,de naque, (ue .levaram a. Pemisylvahia para o lado da independên- Loteamentos na Praia. 'da Saudad'e ;

la ocasião. O delegado mais jovem, Edward Ruteledge, da 'ia. 8, Numero 1 (totalmente vendido)
Cal'Olin!l do StJl, contava 26. 'r.homas Jefferson, o auto! Alg'uns dos seus amigos mais chegados toram contra Veja se conhece os proprietarios: Dr. Gercy Cardoso
eh Delegação, tinha 33 anos; e John Adams, 41. Samuel 'sse seu ato, durante os me::;es sombrios que se seguiram O) - �r. JoeL M. Moura (2) - Dep. Alfredo Cherem
Adams, que fizera talvez mais do que qualquer outro pa- � por iso Mortorí'>disse :10 morrer: "Diga-lhes que eles vi� (3) -=- Sr. Frederico Bundgens (1) - Sr. Nilton Digia-
1'a fomenÚlr fi revolta, andava pelos seus cinquenta anos 'éão até ver chegar a hora de reconhecer que esse foi o como da Silva (2) - Sr. Alvaro Accioly de Vasconcellos
De um modo geral, cním homens moços ou em pleno vi- :érviço mais glorioso que eu prestei ao meu país'!. Isto (1) � Dr. Joaquim Mac1e�ras Neves (6) - Dr. Oswaldo 'WêilllVJil.l!M�

gOl': 1-J'ão podem ser classificados com precisão quanto %' 'oi em A.bril de 1777, menos de um ano após a assinatura, Luiz do Rozal'io (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)'
pl'ofisgão, pois a época ainda não. era a da especialiútção 'ainda era muito ci"clo p::-.ra provar que ele agira acer- - 'Dr. Antonio Santael1a (2) - Dr. Moacyr de Oliveira
e el'il comum os que se dedicavam a mais de uma ocupa, 'mdamellte. (1) - Arq. Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias Mansm

_(ão. Os advogados eram em maior n(lmero do que os mem- I
O segundo 'fi nTorrer foi, Button, Owinnett, da Geor- Elias (2) - Sr. Paulo Rudy Schnol' (2) - Dr. Adel'bal Residencia recém cons-

lwos de qualquer outra profissão, e homem como Richard gia, cujo J10me é (; f'y'impiro na lista de assinantes, a con- Ramos fia Silva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro da truid'a Com gaÍ'agem, insta

,Stockton, de New Jersey, James Wilson, da Pennsylva- 'tal' da esql\e�,qa. Este tombon num duelo em Sacanna.h, Costa (1) - Sr. Carlos Buchele ,Junior (1)' _ Dr. Zulmar laçãó Sanitária completa e

nia, e George W�the, da Nirginia, eram figuí'as de des- um ano depo�'s, e seu autógrafo é tão raro que se tornou ILins Neves. (1) - Da. Salaberga Noronha Mendes (1) _
demais depél1dêhcias. TI';)-

taque da ndvocaclu. quase sem pIeço. , e Dep. LecIan Slovinski. (1).' tal' 'no Largp Benjamim
- Muitos dos outros advogados, entretanto, eram na D� t.odos qu� assinaram a Declaração, o q.ue teve vi- NUMERO 2 (AGORA A VENDA) �õnsfaJ)�" 24: , -,

, ,

realidade agricultores sillista8 que tiravam da terra o fia maIS c.urtu .fOl Thomas Lynch Jr., da Carolma do Sul, TERRENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEREU RAMOS
seu sustento. Naquela época .Jefferson já abandonara a o qua.l fOl enViado ao Congresso em 1776 para cuidar do , Apenas dezenove lotes �LOQUEADOS
a(lvocacia, enquanto alguns dos outros pareciam estar ])JJ.Í do�nte e-substitui-lo, caso necessário. Juntou seu nO- ,Projeto" 10teameTlto e vendas _ EngO Rui Soares _

AN,rUERPIA, 30 (U. P.)

começn;nqo. Todos os quatro membros da delegação da me ao' dücumento com � idade ,de 27 anos. e desapareceu �Ul+ Deodoro 7 _ Fone 2521.
- O número ele navios atu-

Carolina do Sul tinham curso de direito feito na Ingla- em alto mar aos 30. O que mais viveu foi Charles Canoll,
-

, almebte blO'queàdos no por-

terra, mas .eram todos elemei1tos da aristocracia fl.grícola de Maryland, que saiu da obscuridade em 1828 para par- Para o Flgado e Prl·sa-o d,e -V'entre lt,oe� Pe�Jleavag_ls'eevea 1d600s. estivado!do sul. , ticipar das cerimônias que deram início à Estra"da de Fer- .,.

De um modo geral; todos os que assinaram a Decla- TO Baltimore anel Ohio. 'Carrol morreu em 1832, aos 95 PRIS.10. DE VENTRE �I
---'

raçiio eram homens de cedo nivel cultural, embora a1- flnos de idade. Ghegou a assistir ao despont.ar da éra da PIl.ULAS no ABBAIllil MOSS
guns tivessem de frito pouca experiência escolar. Benja- e"t.radu de ferro, mas nenhum dos outros que assinaram As vert.i2'ens, rosto quente, falta "e ar

min Franklin era quase auto-didata, mas suas experiên- a Declfrraç,ão conheceu nada mais rápidü; do que o cavalo. vômit08� tonteiras e dores de caheça, I
cias científicas lhe v;fileram o reconhecimento de todo o Nossos dias tão {iifer�ntes daqueles que eles C-õ'lThe- maior p.rte das veze's são devidAS -ao

mundo. Todos os mem�ros da. delegação de Massachu- ceram, que não podemos encont�'ar-'em-suag:,-pala.vni,s 'e' mau funcionamento do aparelho di.reg
seUs eram diplomados pela. Universidade de Harvard, as-, ações qualquer solução específica pa.rá'os nossos proble�'

',' Uvo e con!\equente Prisão de Ventre'

sim como Williflm Ellery, de Rhode Island, William mas. Como disse o autor da DeclaraçãO.;' a -tel'r.a, .pertEmce:: As PUnias do Ahha,de MOAS são indica

Williams, de Connecticut, e William Hooper, da Carolinq. sempre aos vivos, nunca aos mortos. Al,él1'\ d�níerecerenl "
das no tratamento da Prisão de Vea

do Norte. Nenhuma outra Universidade tinha l'epresen- ser lembrados como individn,os, os homens ql!e' aí)'sina':: '''', .

"

.

'

, tre e suas manifestações e as Anll'io('fI

taçno tão n�lmerosa, mas Yale, William anc1 Mary, e Pl'in- l'am a Declaração da Indepelldência_ podem�'_l10s ensinar' "Btes Llcenc��d•• pela Saud� �ublica, &s Pilulas do Ab·

ceton tambem eram bem representadas. uma grande lição. Em tempos de crise" homenS' ,de ,opi-' �,
"'�ri.. "'flo '1HU'''A'' no" mIlhar.... ti .. '[IP ....O .... FIl(':*,

Havia no grupo quatro médicos, embora estivessem niôes dÍ\iersas podem un�se em nome d'a .JibeI;da'de, a'

'

longe de se dedicar exclusivamente à medicina. Dois de- tanto os rieos quanto os menos afortlHUldos podetn P9J:' '

les, Josiah Bartlett e Matthew Thorn,ton, de New Hamps- <,m jôgo "ida e fortuna C111 benefício dessa cr{nsá s�g.n\da.' :
hil'e, mais tard: se to.rnaram juizes, el1qual\to Lyman

"

HaU, �a GeOl'g'la" deehcou-se à cultUl� do arroz e depois 1'0 LE-C-�'IO'","'N,'� -:
...

,_,-, ,

foI eleIto Govemftclor do seu estado.' I " mpra-se, I -I-', ,

O país era, naquela época, essencialmente agrícola,' Terreno ou casa- velha GR�GÇJ,:'--:- ;LiTIM ".
,

e os "adeptos da independência", em sua maioria. vivialll (grande) para d,epósito nas MATEMÁTIe'x",J: FISICA -,

ligados ao s610, embora houvesse entre eles quase tantos imediàçÕés do centro. '. I Dr. OTTO FRIEDMAN
comerciantes quanto agric,ultores e fazendeiros. lIiformaLções na A Mi)d'e-' Rua ,Cl'i!�tóvãó ,Nu:aes' Pi-

x :_�gUi1S. fogem a qualquer classificação, pe1a diver- lar.
'

'Aos Alfaiates
Impsrtante- Firma 'de 'fi?cid{ls de São Paíilo, está oferecendo inteiramente gr.r-

',tis a todos: {JS; que solíoltarem, um amplo mostruário ele 'Casimiras, Linhos e

Tropicais, para" adquirirem seus produtos. pelo fácil Ser ligo de' Reembolso 1'0';'

tal.' Grande' 'oportunidade aos alfaiates que desejam tra 'jétlhar sem stock e sem

encalhe de mercadorías.
" t_ Cartas para "TECIDOS MEHERO DO BRASIL"

Depto. ele Alfaiates - Caixa Postal 4.020 São Paulo

EN�ACE CUNHA - OLINGER ,BAÍA DE
Realizar-se-á amanhã, dia 4, civil e reügíosamente, o I

-

enlace matrimoniàl da gentílissima sta. Helena, dileta fi- ESPE-RANÇA
lha do sr. OrlandoF, da Cunha e sua exma, esposa d. Pal- LONDRES, 30 (U. P.)'�"--

myra, S.i�as c}�*,sim�a, com o nosso ,i.ovem conterrâneo O Ministério do Exterior da

dr, VmICIO Ol{�l', rílno do sr. Olympío A. Olmger e sua Grã-Bretanha disse que es

mana, esposa d, Laura Vieira Olinger. tá investigando as notícias

O áto civil terá lugar ás 9,30 horas, na residência dos de que a Marinha argentina
Genítores da noiva, à Rua Anita Garibaldí nO ê

l, nesta' estabeleceu um novo "refú

Capital, servindo como testemunhas, por parte da noí- <;ia" na região da baía de

va, o sr. Orlando Carlos F, da Cunha esta. Almer lnda Esperança, da zona Antár
'Cunha Trouche; ):)01' parte do noivo, o Tenente Neri Viet- rica, que os inglêses consí-

ra esta. Lisette Olínger. deram sua. Um porta-voz 0-

A cerímonía religiosa realizar-se-á ás 10,00 horas, na f icial disse que, se fôr ver i

Capela do ColégiO Catarmense, sendo testemunhas, por rícado que isto constitui o

parte da noiva, o sr, Orlando F. da Cunha e sua exma, es- estabelecimento de uma no

posa d. Palrnyra Simas da Cunha e o S1', Arào F. ela Cunha va base argentina, o govêr
e sua exma, esposa d. Mary Vieira da Cunha; por parte no brttâníco enviará um

do noivo, o sr, Olympio A, Olinger e sua exma. esposa d. protesto a Buenos Aires.

Laura Vieira Ollnger, e o sr. Glauco Olinger e sua exma

esposa el. Maria auxilíadora Olínger.
O ESTADO felicitando as exmas. famílias formula 0,'

melhores votos de felicidades aos novel casal.
Restrlou-se,1

O "8atosín"
para combater

quên c ias dos

irritações dos

é excelente
as eonse

resfrtados ;

....EOllltM ..

(1/.;,-(fI Ã MÁQU!NA DO 4.° CENTENÁRI-O
, Com garantia de vida

t.,,- d Cose paro frente e p;':a traz • Bordo com

bronquíos,
tosses, oatarros. Peça ao seu

MANTIDO

l'armacêut ico "Satosin '. in

dicado, nas traqueobron
qu ites e suas manifesta:
ções. Sedativo da tosse e

expectorante.
Móv�1 d. 5 govelos, original • Elegante

-� -----,------------ -

LIMITANDO
BÚENOS AIRES,_ 30 (U.

'P.) _;_ Noticia-se que o Ban
co Central fixou em 20.000

pesos argentinos por pes
soa, a quantia que os via

jantes, entrando ou saindo
da Argentina, estão autori
zados a introduzir ou a ex

podal' do país. Até agora
não havia nenhum limite.�,Aceitamõ5 Revendedores para este Estado

''-" FABRICANTE: MÁNOE� AMBROSIO FILHO S. A.

FÁBRICA: Rua Faustolo, 1342

.:-;;..'"
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19 anos cole ando e

divulgando números m�ORAII�ANCBEDO
o dia 29 de maio assina- as respectivas atividades. I pequenos mapas do Brasil. KNABBEN A data de hoje recorda-nos que:

lou o aniversário da instala- Anualmente se reúnem em Além disso, o Conselho Partlcíparn aos parentes e Partícípam aos pare�tes e
em 1818, na vizinha cidade de São José; nasceu

I
A •

d
.essoas de suas relações o >C�"Ü"S de SU'tS relacões o

'

ção do Instituto Brasi eiro Assembléias-Gerais. No in- mantém tres revistas, e pe- .' "'hl ,. "'.. f' <.' , o Marechal Gui lherrne Xavier de Souza, falecendo na ela-
ontrato de casamento de 'ontrato de casamento de

de Geografia e Estatística, terregno de s s a s Assem- riodicidade trimestral: a
.

1 ' ::. , ,�' tão Desterro em 21 de dezembro de 1870. Foi condecora-
,U::J. filha NAZARETH com o '''-1 filho NILT01{ com a sta.:

entidade de natureza fede- bléias, funcionam como ór- "Revista Brasileira de Es- ;SC;L 1 '1 ",.. do com o oficialato da Imperial Ordem da Rosa e com a
,', Níltnn Brognoli r"�a"etll KNABBEN'

rativa que coordena e su- gãos dir-igentes a Junta Exe- tatística", a "Revista Brasi- .,.H I, .." Medalha da Campanha do Uruguai e do Paraguai. Está

perintende, segundo pr'incí-" cutiva Central, quanto ao leira dos Municípios" e o indicado para ReI' o Patrono do nosso glorioso 140 B. C.;
, NJ.LTúN· e- Ni-\ZAltETII

pios de cooperação' interad- CNE, e o Diretório Central, "Boletim Estatístieo". Ou- em 1838, o dr, João Valentino Dantas Pinage,
mínistrativa, as atividades !lllânto ao CNG. No âmbito tras publicações de alto n í-

CONFIRMAM, toma posse no cargo de presidente da província do Rio

estatísticas e geográficas regional, exercem essas ati- vel técnico são as que com- Grande do Norte;
d Florhllópolis, 25 de Junho de '1.955

desenvolvidas em todo o vidades deliberativas as põem a série de "Estu os - em 1842, partem do Rio para Lisboa, a bordo da

País. Em 19 anos de ação Juntas e os Diretórios re- de Estatística Teórica e
__ , .. �_".

fragata "Paraguaçu", os deportados políticos visconde de

continuada e intensiva, o gionais. Aplicada". "Há, ainda, a ci- Abaeté (Limpo de Abreu) visconde de Inhomirim (Sales
IBGE realizou um trabalho O quadro executivo do tal' os volumes de Cadastro

Azradecí
TOl'l1eS Homem), conego Geraldo Leite Bastos e outras fi-

de larga envergadura no Conselho Nacional de Esta- Industrial e os folhetos com g-r'a
. ecímento guras envolvidas nos movimentos liberais em Minas Ge-

sentido de um melhor conhe- tlstíca, no plano federal, é os resultados da estatística 'O· , 'O.iL:.a., '

'rais e São Paulo;
cimento dos mais variados constituído pelas seis repar- industrial. Recentemente foi ZULMIRA SILVA em 1819, nasce em Maceió, Alagoas, o almirante

aspectos da vida braaileira. tições centrais ministeriais: iniciada uma coleção de pe- Fúlvio Vieira da Rosa, Adelaide Silva Rosa e Malvína 'Francisco Calheiro da Graça, que morreu bravamente por

Imprimindo critérios rigo- Serviço de Estatística De- quenas monografias munici- Silva, ainda consternados com o alecimento, no Rio de
!
ocasião da explosão do "Aquidaban";

.

rosamente científicos aos es- mográf ica, Moral e Política pais, que obedecem a uma i Janeiro, de sua cunhada e irmã, ZULMIRA SILVA, agra-I - em 1851, assume o govêrno da pr-ovíncia da Pa

tudos geográficos e assegu- (Ministério da Justiça), Ser- orientação moderna, no que' decem, por êste meio, a todos quantos receberam no aéro- raíba, o dr. Antônio Coelho Sá ,e Albuquerque. Era per

ran do condições de alta efi- viço de Estatística Econô- diz respeito à difusão esta-: porto o corpo da pranteada extinta, acompanharam-no até nambucano, nascido no engenho "Guararupes", a 18 de

ciência às pesquisas estatís- mica e Financeira (Minis- tística. Além disso, vêm sua última morada, bem como a todos que enviaram flo- outubro de 1821. Antigo senador do Impér-io, mlnistro de

ticas, a entidade alcançou tério da Pazenda), Serviço sendo dados a lume, segun- res e condolências. Estado e presidente das Alagoas, e Pará. Homem de gran-

uma posição de relêvo no de Estatística da Produção do um plano de grande am- São José, 25-6-55. de visão administrativa, o saudoso político cuidou no seu

seio da administração bra- (Ministério da Agr ícultu- plitude, os resultados do Re- govêrno do desenvolvimento da agricultura paraibana e

sileira. Prestigiada pela opi- ra ), Serviço de Estatística censeamento Geral de 1950. deu \incremento as questões do ensino. Faleceu a 22 de

nião pública, obteve ainda da Previdência e Trabalho Atualmente, o IBGE está. fevereiro de 1868;
expressiva projeção nos cír-' (Ministér-io do '1.'rnLalho)" sob a presidência do Sr. PartleípacaO

t em 1868, o Tenente-coronel T:burcio ele Souza

culos internacionais. Servíço de Estatística ela Elmano Cardim. São Secre-
.

-

i,�
_ ,CAI., trnva pequeno combato com os' paraguaios por ocasião do

A CRIAÇÃO DO IBGE Educação e Cultura (Minis- tários-Gerais do Conselho reconhecimento do reduto de Gun icurú, no Cha co :
Jaclnto Avila da.Luz Manoel Bertoncíni

A primeira medida gover- cério da Educação e .Cultu- Nacional de Estatística e do "J
- em 1908, morreu no Rio de Jsrielro, o conselheiro

namental com o objetivo de "a) e Serviço de Estatísti- Conselho Nacional de Geo- e e Tristão de Alencar Arnrípe, ex-presidente das provincias
racionalizar as estatísticas ca da Saúde (Ministério da �Tafia, respectivamente, os

Alba Wiethoi'ít da Luz OHlia Pízzclatti.Bertenctnl do Pará e elo Rio Grande do Sul e antigo ministro de Es-

brasfletras foi tornada no se-ISaÚde). No âmbito regional, Srs. Waldemar Lopes e Fá- participam aos parentes e amigos o contrato de casa- tado ce do Supremo Tribunal de Justiça;
tal' das estatísticas educa- articulam-se ao Conselho os bio de Macedo Soares Gui- menta de seus filhos .

- O -

, Zélia Wiethorn da Luz e Adilio Bertoncíní
cionais, com a celebração, i Departamentos Estaduais de marães I

4 DE JUI no

em 1931, do Convênio MuI-I Estatística. Existem ainda, Dê �� 'BOM ABR-ÍGO-â.-;�la
Florianópolis 26 de Junho de 1955. Orleãs

A data de hoje r:cord:.nos que :
tlluteral entre a União e as com as atividades devida- I

I saúde, construindo sua casa' ---,----,--'.-- , em 1532, o capitão Pedro L01)eS de SOUZ;1 partíu
Unidades Federadas, convê- mente supervisionadas, os

nio em virtude do qual fo- 'rgãos especializados. de di-
de praia num JocfLl pitôresco do PI!IO de Janeiro para Lisboa, cpm a nau "Santa Maria
e salubre, I Pedimos aos nossos diatlntos leitores, o obséquio -de das Candeias" e o galeão "São Vicente", e nessa viagem

ram fixadas diretrizes téc- ersas instituições econômi- h '

preenc ier o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, toma' em Pernambuco a dois navios franceses e um forte
nicas e normas sistematiza- as ou administrativas.

..

d I t t Além dr> Juntà Executi-
,_rdill1,cte completarmos quanto- antes, o nosso Cadastro no canal de Itamaracá;

,

. oras para o evan amen o .. -

a
-

c I 'E
Social. I

.

em 1625, Feliciano Coelho de Carvalho derrotou
daquelas estatísticas. 'a Central, integrada peelos N
Circunstâncias da vida Iíretores dos órgãos minis-

ome .. , , " ' .. " , , junto ao Mamanguape um:J coluna de holandeses e in-

nacional 'tornaram evidente eriais e representantes dos i �fya , , ........•.. , ...•.••...

,diOS,' sob o comando do capitão Swart;

a necessidade da criação de temais Ministérios, o Con- A
A 1 b�e , , , ;..... - em 1776, foi proclamada a Independência dos

gen·I'I·.a ,Pal .. , , , , Estados Unidos da América do Norte,'
um órgão que articulasse as .elho conta com um quadro .., -

I D Ipesquisas estatísticas e co- le Consultores Técnicos e
' àt�a, nar����1ento , ' , . �

.

em 17�9, Sl.lici-dou-se Clá:H'!io Mal:oel da �ost.a
ordenasse, dando-lhes uni- nitro, de Comissões Técni- de 'jEE'3ntac.o c lvil

C�·"·"···,···························· (na
c�l'liela de VIla RIca. (Ouro PreLO), depois dos prlmel-

i prego ou ,,,,rgo , .. , , , ',; ros interrogatórios que lhe foram feitos por ter tomado
dades de ação, os serviços :as, que se incumbem do es-

P bl· ·id� d Ic P I
.

U 10,,' B e argü do ai (mãe) ., ;., , , .. , "l)[l.rte na con,)·urap.ão mineira narn a IndeJ)endência do
especializados e em funclO- 'ldo sistemático das esta- r I

' "

namento em todo o País. Pa- ísticas brasileiras.
. jBrasil. Q desvpnturado poeta, primeiro martir dessa pa-

ra estudar o assunto foi O Conselho, que age com ........... aa
--------------..

,

--------------.. -.----

Itri6tic-a tl:'ntntiva faleceu eom 60 anos de idade, tendo

criada uma Comissão Inter- rnpb autonomÍ!l adminis "....... , �.�_�- Inas('iào�,em Ribeirão do Carmo ,(depois I\:f.:uiana) a 6 de

Ministerial, em 1933, com- l'ativa e técnica, dil'eta- ..... '.......'

.

..l, jlLlho' �.1729; . : '

pO!"t::l de técnicos e estudio- lente subordinado a Pre- I.'
. .�"i,J p� -' e�n �81 R, Bento:M::ll1o�l ijib��ro, à frent,: ele 500

.....903, a qual elaborou um an- iMncia da República, de

L 'd.
. FÍ>........ .uú'_,�)1�..'

.

'" cava, e 'Os e mfantes das'tropas de ��íO Paulo e RlO Gr:1I1-

teprojeto de lei' relativa à CÔl'do com a legislação vi- ava elra- CAI.mM
�i..JlW�". ,....__....... .de elo S'ul; cHmprindo as instruções do general Curado,

instituição- ,de um sistema ente, tem uma ,Secretaria�
,

' f_ jatp,�a e surpi'eende, às 4 horas da madruJada, o general

nacional de órgãos estatís- ;eral que funciona como ór- ,-----�-------- -------,-- i\_rtJgas, que estava acompanhado Com 1.DOO homens das

tiros. A 6 de julho de 1934, 'a Céntral,' integrada pelos
Oferece-se lavadeira ett .. i '

! três armas na marg'CI11 esquerda do Queguai-Chico. A fôr-

foi, afinal, baixado o Decre- to em caráter supletivo as
ient,p, cuidadosa, rápida,' DR. LAURO CAI�DljURA DJ<� ANDRADA I ça inimiga dispersou-se, fugindo para. os bosques vizi-

to 1',0 24.609, qlle CI'I'OlI o
econômica e higienica, Pode: : nhosl A sua perda foi de 100 mortos e 470 prisioneiro'l;

,c1refas que, por qualquer I

Instituto Nacional de Es- irellnstância, não possam
i;rabalhar 5 dias a título de Cirul'gião Dentista

I
a noss::!, de 32 mortos e feridos. A posse do conde de Fi-

-xperiência; sem paJamento, Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9 gueira, como capitão-general do Rio Grande do 'Sul, não
tatística, organização de er realiza elas pelo!? outros I
sentido federativo, destina- .[·gãos do sistema. JU qualquer compromisso, Hor�l'io: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8' às se efetuou nflsta data, segundo �e lê na História Geral

da a, mediante a progressiva Subol'dina-se ao Conselho
Tratar a Rua Conselheiro 11 horas . do V4sconde ele Porto-Seguro, mas sim a 19 de outubro;

nrtirulação e cooperação das Escola Nacional de Ciên- Mafra, 6 I'one 2353, .loja lle:, Terça e Quinta feira, elas 14 às 17 horas I -.- o dia de hoje é de festa para a R.epública dos

três ordens administrativas :ias Estatísticas, centro {le Pel'eira Oli-yeira & Ci'a" com 1- Atende à noite exclusivamente com hora marcada. Estados Unidos da América elo Norte, lembrando a sua.

'1 Lavaroupa Prin1_a.,' a ma-: C,I�'oeiras: Terl'a e Quinta feira, das 8 àS,11 horas Independência.
da República, bem como da 'studos de feitio universitá- ,I-',

uina de lavar mais vendírtr.C·' Sahado. das ]4 às 17 horas. I
inicia.tiva particular, pro-
mover e fazer executar, ou

orienbr tecnicamente, em

regime racionalizado, o le
vantamento sistemático de
tôdas àS estatísticas. Só doi:
::mos depois, a 29 de maio de

1936, é que viria a instalar,
RI' o novo organismo nacio

nnl, no próprio Paládo do

Catete, sob a pre�idência do
então Ministro dns Rela
côes Exteriores, Embaixador
.Tosé Carlos de Macedo Soa-

-::NE tem atualmente a se

':uinte composição:, Direto
'ia de Levantamentos Esta

ísticos, Diretoria de Docu

nentaçiio e Divulgação, Di
'etoria Administrativa, La
ioratório de Estatística e

�erviço Nacional de Recen- ..

. eame�1to. Nas Unidades d>ii:
F'ederação a Secretaria-Ge�" "

;':
:al 'coo-rdenll. a ação das "_,

inspetorias Regionais de
f!istatística Municipal, man

tendo ainda uma rêde com

pleta de agências mUl1lCl

pais, que cobre todo o ter
dtório nacional.

DIVULGAÇÃO ESTA
TíSTICA

O Conselho Nacional de
Estatística vem levando a

efeito um plano apreciável
de trabalhos no' sentido da

intensifícação de todos os

inquéritos e ,da pronta di

vulgação dos respectivos re

sultados.
A publicação básica da

entidade é o "Anuário Esta
tístico do Brasil", que reune

elementos numéricos sôbre

'diferentes aspectos ela vida
brasileira. Na última

edi-Ição do "Anuário", a de
1954, lançada ainda em de
z.embl'o, foram divulgados:
dados estatísticos

atuali.za-.II.dos, com um largo repositó-
'TO 'tabelas in-t-ernae-ie, _�__.....�_

de nm.à ·5�rie,l:le.

'io, ao qual incumbe a for

:lação de novos quadros de

I,rofissionais pari! a estatis
ica brasileira. A Escola
1antém cursos de currículo
.ormal e tem organizado'
cu'sos de caráter especial
::tu, atender n solicitações
'e entidades econômicas ou

re8.

Tendo -em vista a C011ve

ni&ncia de alargar a esfera
de a.ção do Instituto, foi con
vocada e celebrada imedia
bmente depois a COl1v�ução
Nacional de Estãtística, d:

qual participaram d(Jleg'ado-�
dos governos federal e re

gionais. ftsse pacto intergo
vernamental, rh tifiCRdo pe
lo Decreto nO 1022, de 11 dE

agôsto de 1936, estabelecel
as bases para a constituiçã0
e regulamentação do Conse
lho Nacional da Estatística.
A 24 de março de 1937 o

govêrno federal instituiu,
pelo Decreto nO 1527, o Con
selho Brasileiro de Geogra
fia, incorporando-o ao lns
"'tuto Nf�ciGi1al de Estntís-
1'
.. il', que veio a ter o seu

nome alterado, pelo Decreto
lei na 218, de 26 de janeiro
de 1938, para. Instituto Bra
sileiro de Ge'ografia e Esta
tística.

A ORGANIZAÇÃO
ESTATíSTICA

Os dois órgãos componen
tes do IBGE - o Conselho
NacionaI ,de Estatística e o

de Geografia, - guardam
entre si certa similitude,

do
Jltm'nis.
A Secretaria-Gera I

Florhnópolis, Domingo, '3 de Julho de 1955
, o ESTADO

Partícinacao
\ '

'O..... �

"

HOJE E AMANiHA
pASSADOBROGNOLlvcon I\'IANÕEI, liNABBEN

(]ECU..IA
e

BROGNOLI
3 DE ,JULHO

•

André Nilo Tadasco
--'---_._------_._-------,----- -----'--------_'--,-------'---- -------'-�
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..,..

�"��'�� 'FLORIANÓPOLIS
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.

o despej.odo el�pm�.O JIDr.se�-
, 'r1l!.'ílal ;Sanla' Ip'alonia �Ietl.fr·'o·ip·:::'-oll·fte" �1 (S"A) _R�i���,�y�_R� �E�!,li� pois para se

t'e·�.nca da Juslice do I rabalhe .'
.

. Di:.'
r"I. fil lia ,,:10 vitalmente interrela- ter poder em religião, precí-

, , ; cíonados, disse um líder me- ,·,lmOs. ter uma vida ele ora-
.

J. Antero de Carvalho seria a Junta para de�id�r ARTHUR ANTONJO MENEGOTTO :S'.fARA PROXIl\10 O "SETE todista de Columbus, Ohio, do,em nossos lares, -acres-
questão decorrente de salá-. Rua: Tiradentes, n.P 20 :DE SETEl\JBRO" o Rev. Hazen G. Werner, a contou. Se as pessoas não 0-

Mas, a convicção do ma- rio-utilidade entre empre- FLORl A1': OPOLIR ECONÔMÍf!O! mais de 1.0ÕO senhoras, pro- rarn 'em casa, não orarão,
gistrado Pires 'Chaves é in a- gado e empregador. Somente

.

;
.. � cedentes de nove Estados. certamente, na igreja. Não

balável e foi reiterada ao o seria, v. g., se a ação de- ".:�c ; (Al.arus: d�iOli.ejra) I l'ratava,-,se (:a _14a relU�ião há futuro para a igreja ou

informar um mandado de corresse de contrato de loca- � .., T , an ual da Sociedade de ;:,e1'- para a religião organizada,
Begurança impetrado contra ção entre pessoas ,eRtranhas.... l,,\, "'�I:�: -""',- O Brasil atravessa uma I vico Cristão" de senhoras a menos que em nossos la-
a decisão da Junta que m�- I

à relação de eu:prego,; ou
se

'. \ .ríse, das maiores, embora m�todistas. res criemos pessoas que a-
tivou os presentes comenta- Ise tratasse, p01 exen:plo,d�.. .empre estívesse, na frase prendam a confiar em Deus,
rios. Desta feita, assim ra- empregado e empr egadoI .onsagrada, à beira do abís-

A família não pode alcan- a viver por Cristo e a não
ciocinou o acatado Juiz:; presos a um contrato de 10-

no ... Crise pohtíca das mais
cal' seu fim sem a rel ig ião, comprometer sua vida espi-

"Tal dissídio, no âmbito da I cação autônomo,. sem qual- rerlgosas. Crise das mais :1- �lisse êle, "A religião preci- ritual."
competência constitucional, I quer vincul?,ção ao contrato tordíantes no que concerne

sôil1ente poderá ser decidido! de trabalh?,' .
,

',s rínancas.:

pela Justiça do 'frabalho, I Luís Antônio dFe.Alhndlae�� Existe,' porém um consl�lt?'
T b R I El Iaté porque, 'se não houvesse eJ.J.:VIarque�_ 10,

" -'Á noite, quando os pouti-

,.'r.- no'ai "e,dioD'8. eiloracontrato de trabalho, ev1-1 "Locaçao Pred13� U,rbana, 'os dormem, o Brasil cres-
. 61 (.5

. �

de Iespe sustentam no numero 234,
e .. , e como cresce! Por isso C O N C U R 51 O.den temente a acao c ue- -" ':'" " iê

.

�
ío 011 a medida ll'ml'naI' de o seguinte: Se a l.es�c encl� 'l'el1100 sínceramente que a

T
"

l'
.

teressao par'V
_ -

•
. u·, .

orna-se pu,) iCO a0.3 ln elessa"o.s que as provas . 11�'e�tituicão de posse, deveria do e�l�rega,do no, l_moveld e
ríse braslleira seja como re-

03 concursos seráo reaüzadas nos seguintes dias:
ser ajuizada perante a Jus- condiçâo necessarra ao e- dmente alguns afirmam, de

, ESCRITUHf.RIO _ Ch:Ggrafia e História, Matemátr-
tica �omum. semp:nho..da� tarefas que ;l'esci�1ento. '. I ca; Português e Direito, respectivamente, nos día s 28 e 29

- " ocupação do imóvel 110 lhe sao_utI'lbmdas O�l q.�e Senao . vejamos. -. Que

I de ,1.' unho, 5 e 6 ele julho:n "
-

f t . 1
-

ESP""CIAIIZAD."'. EM l\RmIGOS DVN'f.l. RIOS dN
- • senão uma dscor- lhe estão a e as, a 1e açao '" ,l � I"- .urto industrial nos mva e; DA'l'ILOGRAPO _ GCOQTiif;a, e Hlstórla, Matematíca,ca"o nao c ,

", "

Estoque permanente d.> todos e quaisquer artigo �

rência natural inerente a, e uma. Bt?
- a de empr ego. c

- Depois das indúst�'ias pe-
.

Porbuguês e ServiçJs Datilográfíccs, nos dias �'lO de junho,
prestação passoal, (le ser�i-. A �?ra�la do e�pr:g'sdo no concernentes ao ramo 'adas Mannesmann maugu- 10; II e 7 de julho:
coso Por isso mesmo, rasem- pred;o; � decorrência �o e- l<:QUIPOS, CADEfRAS E MOTORES 'l�VON( tI' adas em Minas Gerais, de- SERVENTE _ Matemática. Português e Prática .íe
l'do o contrato, a declara- Xel'CIClO do trabalho; so tem mos para pronta entrega lois' da inauguração das

serviço, nos dias 2, e 9 de julho.
.

e ão :judicial' pelo pagamen- I existên�ja em função dê.le". Aceitamos encomendas de PLACAS E .... 1\1ALTADM rrandes refínartas, especial- A's provas serão realiza daa.nà Escola elo Comércio, comto, ou não, da indenização i D_epols de outJ:as consl.d�e- para diversos fins nente as duas maiores, de início ás 9 horas. Os candidatos deverão comparecer 15
exclui qualquer outra pre- raçoes: e de fazer em men_çao ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas. '!I:1nguinhos no Rio, e a de minutos antes da hora marcada, munidos de caneta tín-
tensão do empregado, inclu- ! a� artigo L15� da Co�sohda- Pl'ptéticos do Interior pelo Serviço de REE1\lBOLS( ;nbatào em São Paulo, de- teiro.
N' o de continuar ocupa11- çao das LelS do Tlabalh�, AÉRE0 e POSTAL _)ois da enorme fábrica Forel, _",1ve

.

t "L" fI
do oimóvel do seu ex-empre-

I aCTes�en ou: rJ, COll;O. � o "_'_""--' .-----.----.---.------ nfelizmente ainda sem po-
'.' 1 r' N· -ao se compreende- cou (hto, o caso dos vlglas, GRANDE OPORTUNIDADE ler prodUZir 100%,' devido ás
::'( o

l;e desfeito o contrato dos empregados domésticos, .'
. . .

:lificuldades de' divisas para1 JfI, q ,

"h ff 1 d e Á'
..

A
.

d
.

I (' V' dd "xanelo de existir a pres- do c au 'eur, (OS guar as (SNA) - "A crise lU],· - contra um 1I11111lg0. ma10- .mportar o necessário, ep0l3 A Casa n. 12 n<t RUrl dos I héus antlga Iscon e�a��� 'de trabalho, ainda o dos porb�Íl�os. Em �ualqu:;' sia é a oportunidade para as- da dos asiáticos sente que :las grandes indústrias de Ouro Preto).
es:�ernpregado permanecesse dessas hlpotesefl: so pO;l:la missões cristã," disse o Dr. a América está preocupada máquinas de costura, finca- I A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

, de lIma parcela de o empregado desll1cumbll-se Winston Cl'awley, Secretá-: com o ângulo comunista e :las na terra bandeirante, a-I As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembrono gozo. . . ,. Isalário (a habitação), for- satlsfatonamente ]de suas �- i'io junto ao Oriente, da Con- que está esquecida de' aju- oastecendo inteiramente J Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (lVIon.'o)
�and� o ex-patrão ao ressar- tI:ibllic:�es �110�an( o n� p1'e- venção Eatista do Sul dos. dar o povo da Ásia que al- mercado .nacional, surgem com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
cimentó por perdas e danos, ello. Nuo ha �I, como e bem, Estados Un�dos, quando de meja uma vida melhor.". grandes fábricas de alumi- Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
ne111 sempre reparáveis em s�men�e �quele, do qU�:. ,� seu retôrno à América após "O propósito da obra mis- nio, ainda em Sã_o Paulo. da estrada do Pantanal (lado da Tdndade), preço Cr$...
tais situações. I mOI'acha .e mero aces�OIIO .

12 meses de viagem no estrun- sionária é fazer face às 0-, Uma verdadeira cidade, ele·: 40.000,00
lI. sabia líção dos 110SS0S i Da leJtura

__

dos t�echos Igeiro.. pOI unidades do pov9. A cl'Í- nominada "Aluminio", foi A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
tribunais tem sido no senti-

, trans?ritos n�o._ se lI1fer�, I . "A revO"lução não é ape- se ria Ásia tem: sacudido os construida a apenas 75 quilô- Sonsini
cio de que não prospera todav�a, a Op1l11aO dOS,IlU�O- i nas agitação cOl�unista;.é velhos padrões e o povo ])l'e- metros da capital paulista.
mandado de segura.nça con- res sobre a .competencJa, um povo que deseJa lima VI- parado para receber o evan- Majestosa, exuberante, 1ni-_,tra: ato ,iudicial 'recorrível, pois o fat� de ,sust�ntarem a da melhor e que está resol- gelho. cialmente a Usina Metalur-
com ou sem efeito suspensi- inexistêll?la .d� dOIS contEa- lido a conseguí-la. Acima gica de Aluminio produzirá,

.

. : tos, não SIgnifICa concordan·· le tudo querem que os ou- "Minha impressão é que 10 milhões de quilos, anual-voo '.
f'lh d

'�

i\t'o'ummlta-se que a medi- cia com a tese per. I a �l
1'OS povos do mundo este- o povo da Ásia tem a matu· mente. Dentre pouco liberta�'

da c:beria porque emanada pela ilustre la . .Junta e pel.::' :lm interessados por êles riclade e a integridade mo- rá o nosso pais completb d::'\,
de autoridad€ i�ícQln:retente. maioria do Congres80 ·de DI- 'oi11o um povo que deseja e ral, bem com<) espiritua.l, e- importação do precioso me-

Mas incompetente, d. V., não l'eito Social de Salvador. uta por uma vida melhor. xigidas pelas reais libel'da- tal, o que será uma grande.

\cima de tudo, desejam que- des. Nossos missionários os economia de divisas;' E m3,cis
."._ - ..-.- ..----.--------

s ou tras l1aeões se interes- estão auxiliando a fazer fa- um pouco prodÍJlzinÍ>'.-aléfi1· dl1'
e111 por êles 'como um povo, ce às exigências -dos dias de nossa necessiclade� passando.

, não Como possívéis aliados -,,' ;'�. _'l....exportal�,. tornan.çlq .. se t�m:... ""----'-
_

.....-

"

.

. i;Jéw;;J,ábrica ele vdiyJs11,s" p,j.lh: f

",lA...·

'-

..'·v·...,·, "1',' S'
::�

·.· ..0·''. ���;::;,:�l����������a��ro:�:·�
-1

S "A L A S
• ·Alugam-se diversas, localizadas bem no centro da ci-

Hosanas pois á nova cida-' :tade, próprias psra consultol'io3 médicos, dentistas ou es-
[e brasileira; - A cidade do critórios. Tratar com o Sr. Hanlilton Platt, no Largo 1"a ..

,luminio! Fosso '�Sete de Se- gundes, 4, das 9 as 11,30 e das 11 as 17 horas.
.;embro" econômico está a

:Jroximanclo, cada vez mais.

;) E�TAnO

.'Maternidade (cCarmelaDulra)
.,,_y

-
- - c-o N V. I T E-

o SECRETÁRIO DA EDUC/1ÇAO, SAÚDE E ASSIS

TftNCIA SOCIAL, convida as Autoridades Civis, Militare'

e E�lesiástieas e o Povo em geral para, no dia 3 de julho
próximo vindouro, às 15 horas, assistir ,à inaUgu�ação dt'

I.'JATEl'Ü'ilIDADE "CJ\RMELA DUTRA", nesta Capital.

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

,,;PiNTURA DA CAPELA DE SANTA FILOMENA

!,JUDE, mesmo com mOflesta esmola, a efetuara pino
tur;l. da Capela. de Santa Filomena e receba da gr'ande
Santa muitas graças e bênçàos.

Sr:.nta Filomena, martirizada em ROIlla, aos 13 anos

de idade, é pàdroeira dos enfermos. Invoque-a e receba
flS suas graças.
Contribuições publicadas - pintur<t,: Cr$
lVlaria. lVlartins o ••••••••••••••••• ; ••••• '

'.

E'. FreYe!sleben .

Alda Valente "" "",, "" "_"

2'.440,00
'15,06
2'0,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Unlll anÔninlfl. � .

Selmi,res Aducci .

H. f.' ('uma graça alcançada) .

4;t:1 com as seguÍl:tes contribuintes.: MUria. G:-
Goncalves, Mana Valente, Mana M"al'tms"

, Val�il'n, Carmep-, Maria, Paula, Nilza, Ale':';
xfl,ndra, Alceste Leitão e Cecy Póvoas ... ',: 32,00

40',00
50',00
50',oó
50,00
50,00
100,00
200',00

. Zéda Gaz:1'l1igEI. .

, !

Izabel F. Hubbe (Araranguá) .

Carlito : , .........................•.

teda Petry " .

(" Nilda Santos . .

...
"

.

"'l'ereza ]VIa,ttos ;1 ••

João Santos da Silva , ..

TOTAL Cr$ 3.127,00

Mande sua esmola para: ?
Em Florianópolis, Prof. M. Glória Mattos - Grupo

"Lauro Müller".. t-
Em São José - Sra.. Zen ir Gerlach - �raia 'Compl'i-

da.

!,A Comissão
�.

JORNAIS BATISTAS
(SNA) -"- A tiragem totai presidente da, Convenção.

(los jornais estaduais dos A maior tiragem, dentre
batistas do sul dos Estados os 22 jornais estaduais da
Ul1idos chegou a 1.157.444 e- Convenção, coube ao "Bal}
xemplares, ou seja seis vê-. tist Standard", de Dallas,
zes mais do que em 1940, se- Texas, que tem 286.170 assi
gundo informação prestada, nantes - ou seja aproxima- '

na reunião anual da Con-
I
damente1:0O'.OO'O mais do que

venção realiz&da em Miami, 'o total de todos os jornais
nos dias 18 li 21 de maio. há 15 anos atrás.

'.

Os dados foram colhidos A segu'nda maior tÍl:�g'em
por uma comissão especial, cóube aó "Baptist COUl'ler"
à frente da qual se acuava de Caroliria do Sul, com 89.

Dr. Louie D. Newton, ex- 850' �xemplares.

FloriallÓl}()liêJ, Domingo, :1 ,Ie Julho de 1955
------------��

7
-_.-._- ... - "" __ -_. __ ... "'_"'".__._--

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

Moço, com curso de Dactilografia, 'apresenta-se como

candidato a emprego em E3critório, Firma_ Comercial: ou

outro qualquer da Especialiâade.
C(;l.rtas para esta Redação com as iniciais V. V. R.
VENINO VITAL RICARDO - Rua Teu Silvelra, :!5

Datilografo

(para chamada)

Os Bancos abaixo citados comunicam aos seus cH·
mtes que por motivo' do encerramento do balanço semes·

Tal, Obgel;Varão o seguinte horário para 03 dias 29, 30,
L° e 2 de Julho.

Dia 29 - Quarta-feira - Não haverá expedieJ1te.
Dia 30 - Qtiinta-feira. - Expediente de sábado.
Dia 1° - Sexta-fe'ira - Não haverá expediente.
Dia 2 - �úbado - Não haverá expediente.'
Dia 4' - Segtll1da-feira - Expediente normaL
Banco do Erasil S: A.
Banco INCO.,
Eanco de Créditó Real.
Banco da LavoiJ·ra.

•

Banco Nacional do Paraná t:' Siínta Gawrína.
Banfo l\'gri�o"I�.' ��,

.

)'

Ca.ixa EconÔlnica Federal.
Banco Nacional do Comércio S. L

TEMPLO DEFRONTE AO
PARTENON, NA GRECIA

: (SNA:) - Segundo uma 100 anos at�,'ás, possui a mu

informação de Nova Iorque, 'is antiga casa de culto da I

foi cOi1c�dida permissão pelo' greja Evangélica da Grécia.
Govêrno grego para a cons- Está localizada defrollte ao

trucão do novo templo da. PartenOl1 e ao pé da Acrópo
Pri�leira Igreja Evangélica: le. O velho prédio será de
.-le Atena�. Essa Igreja, que molido e um novo será cong

foi organizada há mais de 'truído no mesmo lugar .

TERÇA
. 'QUINTA ;:

'.

.

SARADO'
DOMINGO

PARA'
CURI'Í'IB.�

-� - SÃO PAULO
R10

. ..
'--- .� --..- ..._�_,_,.-...-.�.

Veículo
"

roubado -:1:-.

REGUNDA,
"UARTA
3EX'l'Â

.

SABADO
PARA
'POR�O
ALEGRE

.

"I.tESERVAS:

I GRATIFICA-SE a pessoa que fornecer informações
L respeito do Jeep WiIlys 1954, Piaca DF-14388B, Motor
t-j6878í3, Côr B�ije, com pai:alamas pretos de Proprieda_.
le da S/A BRASILEIRA DE CO�ÉRÇI,O' e REPRESEN-
1'AÇõES BRACOREP, roubado no Rio de Ja·neiro no dia -

l3 de Junho d� 1.9(55. Informações com a firma lVI.R. Bott
l Cia. Ed. Mont. 3° Andar. - Florianópolis.

"

EXlllessõ "Florianápolis- LIda.
AUTOMOVEL fiCHEVROLET" 19501 ranspo-r!e de (arg:as'er�·Lge·�al entre

�
. .,

'flORIANQPOUS,' CURI{tBA. E SAO PAULO
Perfeito e�tado - Pintura a Duco, preta - Pneus

faixa Branca - R.{ídio. '

Tratar à rua Arací Vaz q�lado!<698, Estreito, das
14 horas em diante.

JJLIM.: 8.1Ô !"AULO DOC-ES
Aceitam-se encomendas de docinhos em grande, va

riedade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati

zados, casamentos e aniversarios.
Eua Melo e Alvim 17 rehacara l!::sp:::nha) 1'1'1 3416

MATRIZ: FLOBU.NÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Romt: 50 - Terrt.'u
-Deposito: .

Rua Conselheiro Mafra n. Ui;

Fones: 2534 - 2,635
Caixa PostAl, 435

Em!, Telegrá.fico:
.
Sal'ldt'àlie e Transpolts

, --0-

V18coilde do Rio Branco
(iS2/1I)

Ávehida. do �iado UI86/'7'

TeletoIle:
-

j7 -:80-il
.

São Pll.u}o :..:. Capttal - SP
/ .

,lllndeteí;o' Tele�ãnéo'
Sandrade e TI'�ns�oliiJ

-:-0--

.<O_o""_ •• - __.... �. __ .�.--. __ .....,_�__.......-, •• __ • ._.�. __ .• "

,

OPERÁRiO À VOSSA D'SPOSICAO
CONSERTA-SE FOGÕES ECONÔMICOS, SERVIÇO

RAPIDO F: GARANTIDO. AT.ENDJ�-SE CllAl'.BDO A

·OOJ\UCIUO.
O{lel'ário: VAUlEMAR POSSAS Rua"� de Maio"

(Becp), no E§TRlnTO.

Teltrone 1210

Endereço TelegráticJ
Santld.ta e Tr9.nSPo\lll

---0,-

. í
(Arincia TI'" RlCi d.e J'lnllll'O '� etu 3;i!'ID H.orilttmlfo ('0(0 tri,ftlJ'� mlÍttoü .�.

.

iie "'ud�1 1l1\T.O ,. ":n"'lJ'y�lt ;'i .. 'f"'�':""Q..t..... ·"ij.nh;_.� n��'lAl� $'oi.f·,
____ • ��_. __ .• __•• __ • __ .• __ ._ .••• -.;

•• .:;__.:.._. �...... __.••

'

.• _. _�:::__. _.__ ....i.;....�:._ ••• _
• '_'-"--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ONDI fROCAR ��5
tAMPINHAS

�"
I.�mbr•• se sempre

o troca das
de .qve 'doró' sert,ampinhas po '. hões
feita nos comln

fá.
de Coco·Cola, �a , ,

. - à Rvo PICI,Vlfl,
bnco, úalquer
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,

-

I

�'stoS espa a'
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dos pe o CI a I
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piamente anlJnéia os,
""� :" _"

L--....----- ..� �a�ri�9nt'.� ;'y,t,i;á••ií 'ARÁ-HÁ REF_RANT� S.Ao,

EM F[,(jRl:\�ól)OLIS, tl'o\jue as Chapinhas nas camin hon'etes e Depósito (le Sy:il-
. vio Orlando Damiani Cia. Ltda. ,

•••at�...
, )�'fI•••••a••••••••••••••••••"••••••••••••••••••�•••••••�.....

," ";',��:,;��Bl�q �"t'�i- \ V .

MUSEU ��o�1�ó�g8�RNA DE

MINISTRO AR A MIS ATHAYDE
NES'IA I Foi reaberto o museu de, "Acabo Frio" de Atelier

,

, ,

H, " I '[>�'otestamo� contra artigo, arte -moderna de F.lorianó- Tatin.

,Deverá chegar hoje a esta' !e cl1eg:l.l'á pela manhã, ele-ll,JUblicadO jornal A GAZE'�,A
.

polis, com uma e,XPosiÇãO co- "Marinha",
C�pital, procedente do Rio f,eildo ser recepcionado e:1: dia ::.lois corrente vg em Ofl,- I

memol'ati'Va da' reabertu- Rosa,

'�1'0 "ssin-ado, coleoo'a Sécretá-
I
I'a. ", Pl'ol)riedade do dr. Wilmar,(le Janeiro, o si'. dr. Aramis I :1' :,,�:n �t � 11,30 horas, , ...

AthJy�ie, ilustre Ministro da' A's _{;:" Í1ofal> lr!,aug'mará" .-io Geral que usando car_go I' Na noite de sexta-feira foi í Dias.
.

I'8:túde. /IaLemic1ac1e Carmela Dutl':l ;onfittdo 'EsLudantes deu
I
reaberto o Museu de Arte "Retrato daSta. L. A. " .-

'Vl',SI't"(�,lI"c" a l11g"l'I�em D,ara e:Aploraç.ões po,· Moderna, na Casa Santa Ca· de -Martinho de Raro;
S. Exa: vem, à nossa terra �;n seguida ,. nov,\ �

liticas !)t Referido ofício Ca-
I

tarina .. ,

'

Propriedade do sr Dahil
presidir a solenielade da .IR do Hospital Nerêu Ra· I

'

.

inflUiSUl:aç(\o ela Matern'idade 1;)S.
l'ece competência expressar

I
Com a presença de muito� Amin.

.

t" 'lJenSamento classe EstudaÍl- ,convidados teve lugar a rea- "Maria Beatriz" _ de Mar-
;'C:Ui1:leJn Du 1'a . ii.,'�i �o hlji,'flS sera homena·, .

I
AI t

[-l. Fixa. se faz àcomparihar ';;Q,do, em F;.Iácio, com um til pt Além do maIs nossa, bertura do Museu de '�tinho de' Raro,,'"

ela sua exma, esposa' e da ,:mquete. constituição proibe mru1ifes-
'

Moderna. Propriedade do sr. Tom

;:;eguinte comitLva: }\manl1ií. ret'ornará ao Rio, tação pública caráter parti- I Estiveram presentes cava- Wildi.
O." ,_

Dç"iJutal-','o" Anto�nll'o CaI'lo" ct,,·t -t" dárjo pt "Pedimos colega in- lhelros, senhoras e ,senhori-. "Retrato da. sra, C.
�. .I � � ',lepois e VEI ,àr 1 'a]ai.

IKondel: Reis, Dr, Âryc �óbo, sira jo.rnal nota' atribuindo, tas. ,,' de Martinho de Haro,

eilete do Gabinete no Minis-' '_'�._
ofício vereladeiro autor vg su- i Um primeiro lugl/-r "pai-I

Propriedade do sr, Volnei

tl'O, Dr..Manóel Ferreira eli-' pomos seja Secretário Gers,l nel", de Santa Rosa. de Oliveira. .-

)'etoi� do Serviço Nacional 'ela O TE ......AtpO n,oss,
o organismo pt Sauda" 'I 'A exposição esteve ,muJto:

IvíalaI'Ía, Dr, Amilcar, Barca, 'l�. ç��;. .

Em 2,0 - "Velhos Prédios", I �oncorrida, fa.lando no
:
ato

Péiloll, diretor da Divisão de --- �ni1toll: dos Pl'aZêl'es·- Ex- de Iberé Camargo.

'1Il1aug'ural,{)
pmtor'-Martmho

Organização Sanitária, - Dr, ,Previsão do Tempo, até Conselheiro da U. C. E.. I Todos de propriedade, do d� Raro, sendo a seguir, se1'-

rt::'oymnnüo ']\'hÜargão Gestel- 14 horas elo dia 3 Danilo Mayr. _ dr. Newton Avila. VIda uma taça de 'champa-

r:1, diretor do Departamento Tempo Insfãvel com chu- Alcides Abreu _ Ivlembro I ''Rua ele Paris" _ de E, nha.

N'ncionai ela Criança, Dr. VilS.

I
do Conselho Fiscf\,l. 1 Marcier.

' Parabens aos ol'ganizado�

Lauro Montenegro, secretá- Temperatura: Estável. ,Nery Roca,
,

., "Catedral" _ de Vera Bo- res .d� bonita e artistica ex-

Ilo do Ministro da Agricul- Ventos de Nordeste á les-,' Túlio Cés!l.r GiHHlin _ Prc" çaiuva. poslçao de Arte Moderna �es-
tm'a, Dr. Pretfxtato

Tabof-I
te frescos, sldente :la ll. L. A.. :. "li'lorianopolis" _ de

.

Ro- ta Capital. '

da Athaycle e' 81'. Alberto Tem,.peraturas extremas I Cal'los \ Eugênio Rocha bert Tatin: .

\ O ESTADO se fez repl't)�

1 d h Conselheiro da U. C, E... I Propriedade do Palácio da sentai' "pelo o.eademico Anto-
Dalcana ê.

, I
e .0Je,. . . 1

O titular' da pasta. da Sau- ,Maxlma: 20,5 lVIlmma: 1&,9, Ciáudio Pires, Agronômica. Dio Sbissa.
I

Florianópolis, Domingo, 3 de Julho de 1955
�--,---,--,-,�-----'----------------

CARDEAL CÂMARA
Fi\3tha para o mundo católtco do Brasil a data de

hoje, Que regista o aníversá
rlo natalicio do nosso emí

nentc conterrâneo Dom Jai

me de, Barrns, Cardeal Cá-

O insigne Pr-íncipe da

gi'eja, fuja vida tem si

lu um apostéllco devota

monto à Religião 7 às gran
les ca 1�';aB crtstãs da nacío

.ialídarte, ainda agora mat

'e exaltn no seu selo e 11"

11m capacidade de aeão, com
monumental Congresso

Eucarfstlco Interuaeionnl, nz
Rio de Janeho.

Gl'anrlefl e

manifestações de respetto t

tIlrêço serão Ü'Jh,ltali:-tii ho

JC pelas ,fiéis de todo o Era-
i

lSi!, a S, Eminência, a quem eXIH'cssamos nossas nome- i
gens, mim v ..tos a Deus pela sua preciosa vida e pelo êxi- i
to sempre crescente das sua benemérita atuação, em de- ;
fe�}a da l1O}isa Fé e das Ü'a�;;ões _��.���_a_���l:��, ------ I

PARA A HISTÓRIA
Sem comentários !

Apenas para figurar 11:1 víar outra mensagem, con-

"História transcreve,mos hoje, i cedendo o abono sem íncor-
. I

t dl -,; " 1

iI,S;S Irtteris vírgultsque, uma
' rer em con ra lÇOeS, arem ue i

carta, endereçada A GAZE- inconstltucíonal qualquer no 'ITA, a propósito do abôno de va proposta ele aumento.

emergência, pleiteaelo pelo 6° _ Depende exclusív. -

i
funcionalismo público, I mente da Assembleta aprova: !
Seria lamentável que tal

I
o plano de obràs e equipa" I

documento não recebesse fi mentes e transformar em ta - i
máxima divulgação. xa os 20% de aumento sõuro :
Ei-Ia: o ímpôsto de vendas e CO(l- I
"Florianópolis, 26 de junho signações, e desta maneir::'

b
. ,

1
' I

ele 1955. a rrr o eanun 10 "'ara nov.' I

Ilmo. Sr. Diretor do jornal
....

"A Gazeta".
NESTA

Através cio vosso jornal de

domingo último, tomei co

nhecimento, sob o título "Ao

funcionalismo público", de

uma nota com seis assina

turas, e por não me confor ..

lllar com os dizere:; "DEPEN

uh: BXcLOSIVAMENTE Dü

SR GOVERNADOR O FUN·

CIONALISMO R;IL;CEbER O

'ÁBÓNU", venho fazer alguns
IQUl'03:
1" _ A Constituição per ..

mite apenas a elevação de

:':0%, por exercício, de qual
(;\le1' impôsto ou taxa.
2° _ Deve haver Lei que

autorize a cobrançá, enten
de-se a Lei ele meios lo 01'-

mensagem, (do h;)OíiO), Oe! :
rejeitar o plano de obras. I

70 _ Pelos térmos da Uhi' I

elida nota poder-56-iH COJ11 - i
preender que o Sr. UOI/€1'n,\· !

dor, apenas, precisava dar c,

ordem de pagamento, se,:1

m'andar mensa.gem á AS3em,

bléia e 3 meses?
80 _ Ressalvo ainrb a L;

e tantas vezes accúluall.l
"con'stituciona-liclade (la co·

braáça" feita por ilustre ii

eler de bancada na A -::;dH

bJéia tolerada em exer"i;;if;
e governos Rnterlore�,',

9° _ Se não houver a m:t

xima comJll"eenS�lo por pan,
de todos, isto é, do Legislat�
vo, di Exeeutivo e especÜt;
mente dos contribuintes n:";'

virá tão breve o abono d2

çamento). ( emerg,}ncíf\". :lnsiosument"

3D _ Há cerca de 3 meses, esperado pelo pobre "ba1'na

.(1 Sr. Governador enviou
I b�". AtenCio-'.amente. (ass

mensagem à Assembléia I
VIcente Schlleltler,

comprometendo 20% de au- N. R, _ O sr. Vkente 8,::11

mento sôbre o impôsto de neicler é deputado estadu'l;'

vendas e ·consignações, pa.r�\
-�-----,--------'

exeellçãÇl do plano de obr,,;;.
e eqnípaluentos, (mico. que

comporta as despesas deco�'

rentes com o abono ele emel'

�ência.
40 _ A Assembléia

I

ain:1a

não se pronunciou, exceto
em algumas comissões, sôbl'e

o plano de obras e equipa-,

:ONGRESSO"
MATERNO,
LJ'1USANNE, Suiça, 2 (L

P.l ,- Realizar-se-á, de 7 �

10 (te jUllho, o Congress:J
Mundial da3 Mães. Participa

rl1entos, nem a favor, nem l'ão clesse congresso, dedica,

contra. do à infância, 1.200 deleg3
50 _ Nesta situação o Sr." el!1S representando sesseni.

Govel'l1!ldor não poderá en .. 1 paílies,
,---�, --_...:-._---------_,_

pedir :1, ,l1ChL.10 rle uma

e3-I'
§e�r:r.G do dia lU

! ti :1íb cio ;:;ul rio E .tado, no Lida e aprovada a ata da

Lida e aprovada a ata ela novo Plano Rodovd1.rio Es- I sessão anterior e lido o ex

sessão anterior e lido o ex-
I tadual, já solicitada pelo! pedíente, tiveram início .us

pediente tiveram início os deputado Epitácio Biten- trabalhos, na hora' regímen
trabalhos, na hora 'regímen-

'

court, do PSD, em sessão an- tal, sob a presidência do de:
tal, sob a presidência do de -

I tsr.or, putado Braz Alves.

putado Braz Alves,
Plano Rodoviário

SESSAO DO DIA 31)

Os tunctonéríos pedem q�,e o

Govêrno mande a Mensagept
O deputado Olavo Erig"do POI;1m discutidos e apro- (lo Abono para a Assembléia-

,PSP.. ocupou a tribuna, na vados diversos Projetes de I '

,

hora do expediente, para,Leis.' No início da sessão de ho-

ORilEM DO DIA

,js foram lidos divereos tele
'gramas recebido ele Funcío
narres Públicos Estaduais,
com apêlo aos senhores depu
tados, para que eles solici
tem do sr. Iríneu Bornhau
sen, Governador do Estado,
o envio da Mensagem do A
oono ele Emergêncía, com a

maior urgência possível, ten
elo em vista a situação afliti-

Partidos, fez critícss St;VG::1')

à Comissão de F'uncionái'ios
da Associação, dizendo entre

outras coisas, que aquela 01)

missão não vem Informando
devidamente os runctonários.
Os deputados Estívalet Pí,

res e Jorge Barruso ll'ilho, fi
zeram veementes apêlos 9.0

Govêrno, no sentido ele que
envie a Mensagem à Assem-

ora!
li. e,,;lxlnha para aso suas miniatüru.

_ "

da gti�rafa d. C;;�.C,ol." },

�, "
."'. '

.�,
.

Para atendeI' ,1\8 milhar�s dê p�ª-soas que
estão cOlecionândo, as �iniaturas', da garr!l.�a
de COcA-COLA, os fabricantes dêsse qel�cloiíil
refrigerante o!er�éem agora a(/8, seUi' ,QOUSU,�
midorês mais' esta: original '"lembrança:; umà

minia.turá daiV caixas de' entrega. Para COllíl�.
guir eSSai ail'aen!es caixillb�íi, baita, fa�.,r Q

segumte:

1. YEJ.A. se fi tampinha trás gravada em bai·
xo da c01'tiça urna.{JU1'Tufinha de Coea·Cola

2. JUNTE 25 (vinte e Cinco) ta.mpinhas assim
mm'caltas

3. TIWQUE-AS pgr uma min'iâtura da caiza
de ent'l'eg" de Ooca-Cola.

va em que os mesmos se en- bléía, com a máxima urgên ..

contram. cía f'�.ssível.

Abono de Emergência
O' deputado Osní Régis, do

'''BD, ocupou a tribuna, para
eportsr-se aos telegramas
ecebídos cios funcionários e

.azer um apêlo ao Oovêrno
.arn que envie ao Legislativo
, Mensagem do Abono.
Seguiram-se na tribuna, os

íeputados Geraldo Guinter e

_"àert Ramos Vieira, da UDN,
,! Estivalet Pires e Jorge Bar
-oso Filho, do PSD, para tra
arem do mesmo assunto, is
o é, do Abono ele Emergên
,h. O deputado Laert Ramos

Vieira, além de dizer, que o

.1ovêrno não mandares a

,fell3!fge i11; elo Abono; sem

una,manírestaçâo prévia, dos

I iNSTAiAh4A4la� CÕNFRAiERNizA�
CAO ESPIRITUALISTA· DO BRASil
,

Em seu ímpressíonãnte re- I está programada, apresen
íato, o comandante aduzíu tando-se aos n08S03 meios
Ler ouvido, então tremendo intelectuais, oradores com')

estrondo e, a seguir, avistou João Emeriek de Sousa, Pau
chamas num claro bem em lo Stfc.us, General Floriano
baixo. Imediatamente, co-. ele Faria, General Augusto
munícou aos seus compa- Duque Estrada, Prof. Carlos

. nheíros de grupo que cleve- Torres Pastortno e multes
riam regressar à base. Toda- outros.

via, as mensagens emítídas A programacào para hoje
)eiO seu rádio para os oito 'a seguinte:'
iparelhos desaparecidos, não Local Lira TJnis Clube
roram re spondldas. Não to- A's 9,00 horas oonreren-
rum dados outros' pormepo- :·iSta3: ,Dr. Albino Portela e

QRDE1'U DO DIA

Projeto n. 58-55 _ Restru

turação do Quadro de }i'ün
cíonárícs do Palácío .do 90-
vêrno � Poi aprovado.

Arbitrariedades polteíais

Em explicações pessoais, o

deputado Osní Régis, leu te

legrama recebido do deputa
do Edmundo Rodrigues, ape
lando para que o Secretó,ri::l;
da SegUl;ança Pública, puzes
se têrrno às írregulartdades
policiais que estariam sendo

prattcadas por um Sargento
da Polícia Militar, a pessôas
indefesas ele Urubíci.

C.ntlnlíla normalmonte -
troca, II.. ,.".fln"•• '

,.!_ ganha, 11m. Ihlll. IRlnl.'"r.
ti. gamí'a III. C:�c.·C.I. ......

IWA'.' 5 '.mplnll•• ,m..rcJltl.. I

res ela tragedia.
Em si,:';nificativa soleniela-' lo,

'fOÍ, Gerv:L"io de Pigueire
\

de Santa

,de realizada, em a noite d,�

'I ontem, no Cine, Ritz, fo� �ns-
taIa.cL :1 lIa. ConfrateI111za-

195.0 Espiritualista do ,Brasil,

I
([ue reune, nesta Capital, fi
f;'llrflS exponenciais �o Espi
'rltlslno, Presbite'rian i s m'o,
1 T�owfismo, Esoterismo e Fi

�lóto;'os e,piritúalistas de vá-

11'iar.; .!3itas, inclusive brâma
; nes,
i A pre,sença do Prof. Pietro

;"Ubalclo e dQ Prof. 'H'uberto'
: r'Gdhem, que era aguardada
: por um grande círculo ele ad ..

� miÚldore3 dessas grandes fi-

hons _ Conf8-
::nc:ist,1,;: Prof. Huberto RoJ

clhen; Divaldo Pereira Fran
co.

i\'3 19,30 horas - ·Dr. Her··.
iL) 1'.1"e:::, ProL C:1rlo:� Tor
e� :;3,storlno.
PTesitliriío essas scssof)_,�,

l'espectivamente� o General
Pedro Michelena, o Prof. C'e"
cílio Carneiro e a ProL!.
Luisa Pessanha Castdo
Branco.
".@õ�..... til"'o!I\\\f.>f!IItilii�••4i:.<4Ií•• '

SEATO
guras ela filosofia espil'itua- TAILANDIA, 2 (U. P.) ,--

Ilista contemporânea, já pode

I
Realizar-se-á, hoje, no Mí-

1 �;er anunciada como uma nistério cio �xterior a assem ..

I realldade. Esses dois intelec- bléia elo Conselho da SEATO�
tllais, .falarão em conferên- com a participação dos re"

'chs pÚblicas nos dias 3 e 4 presentantes ele todas as na

n[\ seele do Lira Tênis Clube, ções membros ela organiza-
Unla série de conferencia" <ao.

""--- ...--- ---,-' ....�_ ......-_.... .........._, .._ .. _ ....----.

Ontem, quando o dia começava a amanhecer, ;"1

chuvinha impertinente, que m'e amargurál'a a fila (1.)

leite, cessou.
As seis e meia, no Mercado, ouvi o diálogo:
_ Por que estas tangerinas afto assim mirraclinh'as

e feias? N�o encontrei daquelas enormes e lustrosas,
que aqui vendiarn! Por que? Não há mais?

,-' Não! DaQuelas não .tem mais! Não sei porque 1
_ Náo sera porque não ,podam as bergamoteiras'�

Se dermos pequen,l fl53istência técnica aos nos,<;Os fru

ticultores, tei-emos outra vez aquel::ls clelieiosas tan

gerinas bal'l'igas�veroes, e não essas ilelotinhas d",�-'

butadas! Precisamos fazer isso.

'_ Del\S lhe onça! Se tiveSSê daqlielas, a gente·
vendia mais, com mais ale[�ri-a.. e os fregueses saiam

sastifeitos! '

\

Não sei se 'o dono das bergamotas ficou sabendo
"

que estava falando àquela hora, COllJ o 01'. FrancisC0

Oallotti, futuro Governador do Esbdo.
.

,,'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


