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RfCURSOS P�R]( FrN�NCIÃR UESEN
VOLVIMENTO DA PETROBRÁS

RIO, 16 (VA) - o presí- formando 'i'ad valarem" O

dente da República promo-' imposto único sobre cornbus
veu ontem de �anhã, no C�-I tíveís. Com essa prcvídencln,
tete, uma reumao com o mi- o Executivo atenderá às ne

nístro da Viação e o minis-' cesaídades financeiras dos
tro da Fazenda, além de as-' planos quinquenais, rodovlá
sessores, Interpelado a res- rio e ferroviário, bem como a

elevação do capital da Petro
peito pela reportagem, o brás, Como se depreendo pe
cmts, Lucia Meira declarou las palavras do comandante

'que foi concluído o estudo do Meira, já estão prontos Os

ante-projeto de lei a. ser en-
I
planos que o governo preten

viado imediatamente para o de executar nos setores rodo
Congresso Pelo governo, trans viários e ferroviários. _

..........................................................._.__.IY'o....----..w.....w."W'

REJEITOU A ITALIA PROPOSTA RUSSA
SOBRE DESARMAMENTO

Ano XLIV

Edição (ii! hoje: 8 páginas Florianóp?lis, Domingo, 17 de Junho de 1956 Cr$ 1,00

" •

� 1[1
"I\)

! UII .� �
•

Certes
�"iI:Ii:t".,,<..

"

t 'i.�' lI',;;' h
-

� .1\ "'�

feitos pelo deputado Daniel Carvalho. "Ô�ç�;;.·e�"i�·;;·_';.;.
deficitário é a base da especulaçae"

ROMA, 16 (UP) - A Itália � frances e italiano. Nelas, pe

r:jeito� .ontem, �el?s canais I de o desarmamento unilate

díplomátícos, a última pro-. ral da parte de cada nação,
posta sobre o desarmamentê fora das Nações Unidas e

RIO, 16 (VA) - O projeto' marcha ascensional dos pre-] para duzentos e cinquenta ciativa privada se clesintereS-1 Ensino primário apresentada pela União Boví- sem controle Internacíonal.

de orçamento da Repúbllca, I
ços e a desvalorização do' milhões, com a economia de sa a relevantes ramos de na-

: ética. Depois
.

de
_

consultas .

Os observadores acham que

está sofrendo como acontece' ·cruzeiro. O governo está que- I apenas cinquenta milhões. tursza economica, justifican-I No Ministério da Educação com o gabinete sobre recen- a declaração do governo íta

sempre, varias emendas, a: rendo fazer a coisa traduzida Valorização da Amazônia do a

inte,rvenção
govoma-.' foram canceladas dotações I' te carta pessoal ao chefe do

lHano
foi redigida de modo a:

ma.ioria .da.s quai.s de carat:r, popularmente no rifão: "fa- Depois de referir-se aos mental. I de cem milhões de cruzeiros governo
<,
italiano, Antonio evitar ofensas ao Kremlin. A

eleitoraliatíco, atingem a mi-
I
zer omelete sem quebrar os cortes que propõe no orça- � As indústrias de cimento e para despesas de educação, Segni, enviada pelo 1° minis- Itália, que recentemente foi

. lhôes nos varias itens <lrça-. ovos". mente dos demais Ministérios' de papel 'têm se desenvolvi- I primária e complementar. tro soviético Nikolai BUIga-1 admitida nas Nações Unidas

mentarios. Em conssquancía l O Congresso não poderá I prossegue o deputado Carva-' do largamente no país, no-: Ti'a ta-se de um encargo E0- nín, um "porta-voz oncíat deseja representação no Oon
� o vulto do deficit ameaça. aumentar os tributos e nem lho: - Na Superintendência

I
tadamente a primeira delas," vo que a União pretende Hs-I declarou que "o governo ita- selho de seguranca e procu

c�·escer,. agrruvan�o a situação ?riar novos s:m começar, POl;: do PI�no de Valorização E-" exclusivamente sob o domí- sumir em esfera da compe- lianó fará todo o
_
possível' ra evitar qualquer oposição.

rínnnceíra do pais. ! lazer eCOnomlaS - contínua
I
conorníca da Amazonia su- : nío de iniciativa particular e tencia dos municipios e dos

I
dentro da Organização das! �'�"'''''•••••�.��''''•••'

A proposíto, o deputado. o sr. Daniel Carvalho. As prindo as dotações de cem' de capitais privados. Cumpre Estados, qual seja o do en-'Nações Unidas para chegar a. Pesquises p t I'
Daniel ?a�valho, .

presidente 'q�e proponho são a�nd� tí-Imil�ões dest�.?ada à p.artici-' reservar os _:'ecurs03 rínanceí- sino p�ima�io' e _comPlemen-; um :onvênio geral .sobre a �e- ,
I. e ro I-

da Comissão de Fmanças do mídas em face da gravídade paçao da Umao no capital da '1'OS da Uniao, notadamente taro Nao há razoes para O' duçao e controle ínternacío- f A"
'

Ministério da Fazenda fez à; da situação. No tempo de' empresa para montagem de loS escassos, para iniciativas governo federal assumi� este
I
nal ele armas". ! eras na mOlon Ia

reportagem interessantes re- Prudente de Moraes e Cam- uma fábrica de celulose e de I e investimentos na região a- novo encargo
-

em .momento I A proposta de Bulganin foi i

ve;,ações: .
". I p.os S�les, _que .enfrentaram trinta �ilhões pa�a a. fáJ�r�- : maz�nica que não, sejal1'� a-I tão gr::we,. atrav:s elas difi-I apresentada em cartas sepa-I RIO, 16 (VA) - A convite

A proposta 01 çamentáría
.

sítuaçõss tão gI aves quanto ca de cimento, assim Justífí- I tratívas para o capital priva- culdades rínancsdras, como radas aos chefes dos gover-j do general Décio Escobar, ca

para 195_7. - diz o deputado a_atual, os. nossos �stadistas ca��o: "E' c�nside_:'ada axio-. do. <, a atual". I nos ingles, norte-americano, mandante da Oitava Região
-clu���p�����ose����d�� �m��aafu�çMde�el����� MOO�oom���Bilim

���'����:ttd: �:�.�:t�� ;���:; ���e����es i:��ral;���res��� �u:���d�e é e��:gae��r:s:��!� � Nem retorma nem"
. desva lo' "r.JVl·z""a"lIÇei!a!iUo� �e��:e�����r��:��:n:ee o��

biliões de cruzeIros.. Pede
I
granfmos e dos covardes. dades de natureza comercial Serviço Regional da Petro-

que o Congresso lhe

propor-I
"Chegou a hora de parar ou industrial. A imiscuição . brás na Amazonia proferiu

cione rec��sos indispensáve�s o jorro (�as emissões" d� Estado eI? t�i� a.tividacles! RIO, 16 (V. �.). -:-
Em te, ? presidente Ju�celino; de r�forma ministerial que uma palestra, no

'

salão de

para cobrír o eolapso da di- convancídos de que che- somente se justítíca naque-
I
palestra com os jornal istas, Kubistchek desmentiu ca- se vmham avolumando nos conferencias do CPOR da-

ferença entre a receita e a gou a �or� de parar o jorro les setores pelos quais a ini-
I
hoje, no Palacio do Cate- tegorÍcamente os rumores' últi�os d�as nas �a�inas quela' capital, sobre a signi-

d�:�@�,w�� �-!���M�:�-���V-a�lle�f
...

O-I�f�u�z�I·I�a�d�o·�s�e��I�n-a-d�a�l·e��r��a·i:u:��:��:���!��::::�rente,. espelha a pohtlCa fl- meIOS �e_ pagamentos:da· ,negou �ambem que

estlVe�-llavra de petroleo na referida

nanceu'll, do, gov�rno. Nele: competlçao e?tr� salanos e· .'

.

se _c",gItando �a desvalon- região.-
se traçam dIretrIZes, que .. 0, preços, exam,lI�eI a prO?03- b I-

- t' I zaçao do cruzelro.
.

Terminada a conferencia,

governo, re.comenda, as atlvI-, ta ,prçamentana, sugermdo ver ,C'OI a re e 110
Por outro la,do,. o pr.esl- 'houve um debate sobre o te-

dudes pubhcas e prIvadas: .
.

Emenda, que r.eduzem as de:- .

, dente �a Repu�h�a d�sse I ma explanado, tendo o en-

A proposta orçamentana. pesas em maIS de um bl-I
.

que em Julho prOXlmo ms- genheiro Gel' Ido d Olivei-

govel'l1amental influi segura- Ilhão de cruzeiros I MONTEVIDEU, 16 (UP) -' já que. Valle nada teve a ver preSIdente Pedro Aramburu peciOl:ará a execução do . d'da et d '

.

I .

.

, I d t
'

1
-

'
, ra, respon 1 o a o as as

mente na elevação do custo I
Nos Ministérios da Justiça, O destacado peronista E- com ,a revolta.

,
I

e q:le a .recen e revo uçao plano tronco-sul, do progra- perguntas que lhe foram far-

das utilidades, observada a-IMarinha, AgTicultura: Traba- duardo Colon.' antigo depu-
.

O • gOverno �rgel�tm9 CQn-
i fo� f!�a�elad.a desde o Pana- m,a de construção de est�'a- mulad::];s.

tualmente, O raciocinio dos lho e no Estado MaIOr das tado do Partldo de Peron, slder,l1 'a Tan2_0 e�[{lle
como ma, l"sIelell(;la atual elo ex- d s e pontes qlle o ExercIto No local ela conferencia, foi

esp�cu1adol'es é que' havendo Forças �Armadas suprjmo lliretôl- do jo:�a} (LA "4TIpoca'
,

os Pti�ci:Pa!s :CJt.C� "j, d�... f_ruS,"..! ditaéIQ'l-. _G�r�,? .-�l'�va ,ele- �ue vem realizan_do. _ �eita 1ilma exposição' cle-grá-
um deficit de tamanho qua-.· verbas destinadas à aquisição e um dos maIS chegados ao

I tra Ievantp,. 1 cl'escellCou peroni nao envlOU dmhell'o, FABHICAÇA() DE AUTO-
-

I
-, , ficos .

e fotog'l'afias dos tra-

se inacreditruvel, vai haver ele automÓlveis 'de passagei-' ex-ditador, atualmente exi- Colam que, inclu�ive Valle Colam citou o fato de que MOVEIS
- I balhos da Petrobrás na'Amit-

nova desvalorização do cru-' ros. Parece que poderemos lado nesta caJ,Pital, decla- te opunha à volta de Peron' os exilados peronistas em Revelou tambem durante
I

zônia.

zeiro pello fluxo elas emissões. passar pelo menos um ano rou esta noite que o governo ao· poder. A seguir, disse .que Montevideu atravessam pre- a entrevista o SI" Juscelino �J'._ �.IY'o. '

Começa a corrida altis-' sem comprar automoveis no- argentino ainda não deteve o principal' beneficiário atual cana situação econômica, Kubitschek, que até o fim. O EE UU
·

t _

ta. O orçamento defi�itário' vos. Ninguem dirá que se tra- o verdadeiro chefe da rebe- da situação na Argentina é vendo-se forçados muitos de- do seu govern'o, o Brasil es-II S , , ln erpe-
constitui plataforma solida

I
ta de verba essencial, cum- lião do -fim da semana passa- o Partido Comunista, porque les a vend,er quinquilharias I tará produzindo cinquenta _

•

para a base da especulação. I prindo ainda notar que a a-. da, cuja identidade não co- os operarias em más coneli- nas ruas. Por fim, criticou

'I mil automoveis por ano, em Iam a lugoslavttl
Compete pois ao Congresso

I quisição desses veí'culos de- nhece e ele se recusa reve- ções de vida e prL'ludos da Colam o sequestro de Tanc9 fabricas aqui montadas por Icorrigir essa orientação in- termina a utilização de nos- lar. liberdade pelo governo, incli- da Embaixada do Haiti, em capitais norte-americanos e

flacionária e apresentar ao sus divisas, tão escassas. I nam-se para a esquerda ante. Buenos Aires, como mais um europeus. Por ultimo decla-I WASHINGTON, 16 (UP) -

país um orçamento equilibra- No capítulo de "obras", do' Manifestou COI0111 que o o desaparecimento do pero- atentado do governo provi- rou que nada existe sobre o Inf.orm�-se que os Estados

do.
-

Ministério da Guerra, tem o chefe do movimento não foi nismo organizado. : só rio as' normas internacio- que alguns seto'res politicas Un�dos mterp�laram a Iugos-

Não é passiveI continuar em orçamento vigente 220' mi- nem o general Raul Tancó, Em continuação disse Co- nais, pois, em datas recentes, consideram a "iminente" re-
lavla a respelto da sua Po

tôrno da demagogia, do elei- lhões de cruzeiros. E' cifra, nem o general Juan José Val- 10m que tem se mmí.tido em' exilados peronistas no Uru- nuncia do sr. Vieira de Mel- : siç�o relativamente .<RS re

mentais ou dos programas muito elevada. A proposta le, e qué o fuzilamento deste contato com Peron, por cor-' guai foram presos neste pais lo do comando da maioria; lacoes entre a RUSSla e as

fascinantes, quanao o pro- lhe dá mais oitenta milhões último, 13 do corrente, é u- respondencia, e qualifica de
i
por argentinos, e levados à parlamentar na Camara de potências ocidentais. O pedi

blema número um é det'er a A emenda reduz a dotação ma verg'onhosa ignominia", inexatas as declarações. do Buenos Aires. i
Deputados. I

do tem seu fundamento nos

discursos pronunciados pelo

�iIi•••IIIIIl.'fTi: ·rwsre_tvT����m�mlfj•••II!!Il lIIJIlmarechal Tito em sua atual
____!IIIIII!IIiiIII ilI'JIiIEiIi isita à União Soviética. O

Tinha Antônio de Menezes Vasconcelos Drummornd 2� VASCONCELOS DRUMMOND EM CANT l
Ao tempo em que Drummond ,estivera no Destêrro

anos quando, ao deflagrar a revoução de Perlnambuco' .'
.

J i j)1 achava-se aqui o Batalhão de Infantaria n. 12, das troo assistente do DePartamentO'

fôra denunciado como pedreiro-livre. Em 1861, já com 67 pas portuguêsas, vindo da Bahia em 1819, por constar que :ie Estado, sr. Robert Mur-

anos de idade, dedarava êle nu Anotações à sua biogra- CATARINA 'E NA BAHIA
a Espanha ia enviar ao Rio da Prata uma grande expedi· phy, ·convocou o embaixador

fia (Anais da Biblioteca Nacional, vol. XIII, 3a p·arte, p.

-

.

ção. militar. A ilha de Santa Catarina encontrava-se' de�' :ugoslavo e com êle pales-
8, nota 4), o seguinte: "Eu não era, não fui e ainda hoje guarnecida, pois, o seu Regimento continuava nas Missões

trou durante quarenta" mi-
não sou pedreiro-livre". Denunciou-o um amigo que lhe e o 12° Batalhão deveria aguardar o regressa do aludi·

ambicionava o lugar no gabinete da pasta do, Reino, da CARLOS DA COSTA PEREIRA do Relgimento (docs. do Arquivo da Diretoria do Interio; nutos. Nos meios autoriza-·

qual era chanceler-mor Tomaz Antônio de Vila Nova Por� do. Estado). Êsse batalhão era comandado pelo corone' :ias revela-se que Murphy fez

tUlgal. .Diz �asconcelo� Dru�mond que "o �er �ed!eiro-li-Iregião queAainda dormitava no caos .primitivo". DrlJn�ond, Inácio Luís Madeira de �el�,_ que �aiSl tarde, em 1820 ;reI' ao diplomata a preocupa
vre era entao lun crIme". Esse mesmo aJnlgo Insmuou a ·anotando esse passo de sua biog·rafla, declara que ha nele. tendo voltado para a Bahia, Ja no posto de general e n, -

Tomaz Antôniol que Drummond dev.ia ser afastado do Bra- ,rande exagêro. _ "Alguns trabalhos _ acrescenta-se' exercício do cargo de governador das armas, ali se ceIe lao dos circulas oficiais no1'

sil e o chanceler chegou a mandar o seu protegido· pre- fizeram no rio Itajaí' mas nãa houve tempo nem meios brizou pela resistência oposta às fôrças .brasileiras, apó, e-americanos face' aos pro-

parar-se a fim de seguir' para Londres, aonde iria servir para os levar ao cab�. Todavia, ali se construiu uma 8U-' a nOS!5a independência. unciamentos de Tito.

em nossa Embaixada. prummond, revoltado com a aleiv!l- maca denominada S. Domingos Lourenço, que foi a pl'i-I. Madeira. de.Melo er� <;_a�ado com. D. Maria J�a.na, 9u,
sia. assacada contra ele, retruc()u ao chanceler que nao meira embarcação daquele lo,te que passou> a barra tio rio tmha do pl'lmelro matrlmomo uma fIlha - D. Juha Can

partiria de sua vontade, pois era inocente' "e. os in�centes Itajaí, carregada de feijão, milho e tabuadn31 llara o 'Rio did� de Morais Carneiro: Regressando à Bahia, deixou êlt

não pedialll perdão nem aceitavam a comls'eraçao de de Janeiro." Mandara de presente, também do, rio HaJaí aqllol a enteada que haVIa casado com o coronel Joaquil1

quem quer que fôsse". Se er� criminoso, qu� se'lL chefe madeira para as obras do Museu do Campo de Santana' Soares Coimbra, filho do ex-governador de Santa Catari

mandasse processá-lo, e se o julgasse inocente, não,' con- cortada e serrada à sua custa.
'

I'
na, coronel Manoel Soares Coimbra.

sentisse fôsse êle vítima de uma injustiça, pois desde o Drummond mantivera no Destêrro boas relações con

início de' sua can'eira sem.pl'e dera provas de honradez e Conclui-se dai que as margens do aludido rio já eram Bandeira de Melo, e, de volta de Pernambuco, aonde fôl';

probidade. A atitude do jovem calara no ânimo de Tomaz povoadas, pois Vasconcelos Drummond, não tendo levado em missão secre·ta, com o fim de verificar o que ali se pas·

Antônio, que acabou .'prOllondo-lhe entrasse em gôzo de colon� para aquela região, chegara, no entanto, a mon- sava e.pôr os pernambucanos a par do movimento que SI

seis meses de licença e embarcasse para Santa _C�tarina, tar _um engenho de serra, � constru.il' uma ���nde em�ar-Jprocess�va e� prol da independênc,ia:, che,�0l! cland.estina·
em busca de novos ares e desca�so para ()' seu espIrIto aba-: caça0 e. a fazer ul:_!la colheIta dt; �Ilho e feIJuo, tudo ISSO

I mente. a Bahia, com o mes�o proposlto, e fOI acolhIdo po:

lado pela insídia de que fôra VItima. graças a cooperaçao dos que. ah Ja se achavam estabeIe·· Bandell'a de Melo, que acreditava estar Drummond naqueh

Drummond, porém,' não veio logo para Santa Cata- cidos. "', I cidade a aspera de navio que o levasse a Lisboa. .

rina. Segundo êle pr'óprio declara, da data da d-:núncia à Tendo ocorrido a 23_ de fevereir� d� ].821 o mov!mento Em conversa com D., Mar.ia Joana, revelara-lhe est:

de seu embarque, "decorl'eJ;am muitos meses, mals_ de um em favor da proclamaçao da Co_nstltulçao Portll,�·uesa, de seu temor pelo futuro �o mal'ld� e manifes�ara-Ihe. a in·

ano" sendo de acreditar tivesse chegado ao Desterl'(} em que resultou o regresso de D. Joao VI a Port,ugal, rece'beu tensa saudade que sentIa pela fIlha que deixara no Des

meados de 1818. Drummond ordem de suspender as obras iniciadas no rio têrro.' Dl'Iummond, aproveitando-se do estado de espíritl
.

'l'omara o protegido do chanceler-moI' g'rande interês- Itajaí e voltar para o Rio, de Janeiro imediatamente·. As- da mulher de Banddl'a de Melo, insinuara-lhe que tudo

se por Santa Catarina, Fôra à São Francisco do Sul, de sim, teve êle de deixar Santa Catarina, então, sob o g-o- poderia conciliar-se 'se o marido "entreg'asse a cidade e ex

onde enviara para o MUlS'eu· Nacional pequena quantidade vêrno de João Vieira Tovar de Albuquerque, acêrca de pedisse a suahtropa para Portugal, ficando êle e os oficiai

le _pérolas apanhadàs na baía daquela vila; estivera na quêm expendera, em suas ano.taçõ�s biográficas, juizo que êle quisesse, no Brasil", sendo�lhe' dado em troca cc.

enseada de Garoupas no atual município de Pôrto Belo,. pouco lisonjeiro. pôsto de tenente-coronel (Madeira era então brigadeiro d

suO"crindo se estabele�esse no local uma povoação de pes- Era intendente de marinha e ajudante. do goverll�'· fresca data) e uma soma avultada para contentar a todo':

cadores' e propusera a Tomaz Antônio a abertura de uma dor o capitão de mar e guerra Mig'uel de Sousa Melo (' e aos oficiais que ficassem com êle um PÔSt'éf de acesso"

estrada' do DCls,têrro a Lajes e a anexação dessa última Alvim� "Tão ignorante, estouvado e brutal era o governa- Acrescentara. o agente secreto que não estava;,autorizacl,

vila a Santa Catarina. Dizia êle que o ministro tinha () dor, coono inteligente, circ!lnspecto e 110lido o intendeonte a fazer essa proposta, mas tinha certeza d
..
e que ela se

prOllósito de elevar Santa Catarina "a um grau de grand!' de marinha". Porque fôsse inca,paz, tinha Toval' instru, ria aprovada pelo Príncipe Regente. .

prosperi(lade". I çõe,g para nada fazer sem ouvir e receber aprovação de. Bandeira de Melo repelira a insinuação e a mulher

De volta ao Rio de Janeiro após terminada-a licença Miguel de Sousa. q'll,e não se conformara com a atitude do marido, llediu

que lhe fôra concedida aprese�tou a Tomaz Antônio um Entretanto, era "limpo de mãos", ao contrário. de s,en Drummond falasse com êle, sem receio d·e ser traído. Nãe

p'lano de melhoramentds a serem aqui realizados, no qual antecessor, D. Luiz Maurício da Silveira, fJue dava a Freitas medindo as conseqüências· de s.eU gesto temerário, com(

se incluia o lll'ojeto de "colonizar o rio Itajaí", idéia que Corcunda, oficial, maiol' da secretaria da marinha, o 01'- confessa, lll"OCUrOU o governador das armas, deu-lhe ciên

mereceu a aprovação do chanceler-mOl', recebendo Drum- d�nado do cargo, satisfazendo-se "com o fruto da corrup- eia do que se tramava no .Rio e renovou-lhe a propos,tll
mond a incumbência de levá-la a têrmo. çao com que governava". Bandeira de Melo, sem deixar de estranhar a confiallcr

Diz a Biographie Universelle et Portative des Con- ToV'ar fôra forçado a de·ixar o gOIVêr!1o, sendo subs- revelada por Drummond, respondeu-lhe em seguida recô·

tempocains que Vasconcelos Drummond "desembarca. de tituido pelo tepente-coronel Tomaz Joaquim Pereira Va- nh-ecer que efetivamente sua si�uação era crítica; sendo

lOVO ,em Santa Catarina, vence todos os' o.bstáculos que se lente, em 20 de julho de 1821, clizendo Drummond que a porém, militar, "estava no seu pôsto e nele aguardava
he apresentam em uma regiãó ainda selvagem, empreende tscolha não poderia ter sido pior. Não possuia o novo g·o- seu fim des'astroso, mas que jamais fugiria da sua sorte i:

e executa a naveg'ação do grande rio Itajaí, estabelece po- vernador mérito algum: "como militar nem para sal'gen- custa da sua honra".

voad·os em suas duas marg'eIliS', atraJvessa imensas flores- to servia e como administrador ou político era completa� Bandeira de Melo - conclui Vasconcelos Drummont

tas virgens, abre caminhos, aproxima distâncias e conse- mente nulo. Era, na fôrça doOl têrmo, uma entidade analf.a- - "l}reviu bem. Acabou numa prisão, onde esgotou a úl·

gue, enfim, com a sua il1fa.t�gável presença, animar uma beta". tima g'ota do cálice da amargura"•.

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

Cientistas em Con
ferência

GENEBRA, 16 (U P)
naugurou-se recentemente
nesta cidade a mais impor
tante .reunião de cientistas
desde a conferencia das Na

ções Unidas, realizada no

ano findo e que se destinava
a aplicação pacífica da ener

gia atômica.
Os mais destacados físicos

dos quatro "grandes" em as"

suntos nucleares - 'Estados
nido, União Soviética, Grã·

'

retanha e Canadá, reuni
outros' trezentos.
de vinte países.

ncontra-se as referidas per-
.

onalidades do mundo cien- \

tífJco assistindo o SimpÓSio
de Física" Especializada em

!Alta Energia.
O referido simpósio deverá

termipar nos fins do_ cor
rente mês e seu tema será
"novas características d�
construção, e técnicas dos a

celeradores de Partículas de
alta energia",

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 17 de Junho de 1956
-_---._...---------

OS RE'FRATA'RIOS
� DE PITIGRILLI calma. Por favor, mandem- em breve "ex-interno". Fez falso médico que me pudes-
BUENOS AIRES (APLA) me de novo para o cárcere. diagnóstícos, curas, opera- se custar uma denuncia aos

- Pelas ruas principais -de .

xxx I ções, autopsias, percebeu Tribunais por fazer a apo-
-

Belo Horizonte, caminhava Um jovem português,: honorários, deu atestados e Iogia do delito. Mas a pers-
em passo cadenciado, deten- c o n s e r v a d o r florido e' por pouco conseguía uma I pectiva de sentar-me no

do-se de vez em quando pa- desenvolto,
-

havia. pedi- I livre' docência. Mas algo co-
I banco dos acusados não me

ra consultar os cardápios do a mão da filha de um
-

meçou a não andar bem en'.. 'impedirá de me rir desta
de restaurantes, para lêr industrial, apresentando-se tré' os jovens conjuges, e

I sociedade imbecil que se a-
, 'Itítulos nos quiosques, para como estudante de mediei- c?mo às mulheres �ão esca-,

credita pícara, -rodeia-se de
confrontar preços nas vi- na. Faltavam-lhe apenas al- pa nada, a mulherzmha des- precauções, estuda todas
h-ines, para- escutar com- guns exames. -O industrial cobriu que o doutor não, elas para se defender con

passos de uma orquestra de impôs a condição de que o apenas não era doutor, como tra os mistificadores, e se

jazz, um personagem calmo jovem se formasse antes de nem sequer se matriculara deixa mistificar candida
vestido com listas pretas e fazer parte de sua família na universidade. mente sob uma imensa ga
brancas horizontais, com o de honrados trabalhadores. - É verdade,

-

meu amôr, ma de cem mil falsidades,
número 4.837 pregado às Depois de vártas- semanas: não sou médico, mas tenho I

que vão do condenado tão
'c;ostas. Dir-se-Ia que era - Tudo concluido. a intuição da medicina. I escrupulosamente vestido
um presidiário. Mas nin-, - Aqui tem minha filha, I Estas foram as últimas de presidlárío que faz re

guém o disse. Depois de vá- doutor, e faça-a feliz! t palavras do falso médico a I feitú que o seja, até o in
rias horas de passeio - pela • A_ carreira do jovem foi.. sua mulher, antes de partir _ terno do hospital q-ue nun

capital do Estado de Minas vertiginosa. Teve como clí-
I

quem sabe para onde para I ca pôs os pés na universída
Gerais, apresentou-se à po- entes um grupo de bombei- se proclamar _ doutor em' de, e que por seu modo de
lícia.

.

ros, uma equipe de futebol,
I
quem sabe que ciência. àgir e de se expressar, não

- Acreditav_a que fora alguns homens influentes, xxx parece 'diferente daqueles
estava melhor do que den- que o fizeram ser admitido Livre-me Deus de pronun- I qu frequentaram a faculda
tro, mas vejo que a vida é como "interno" num hospi- ciar uma frase de elogio ao de durante sete anos e' fi
mais cara e que não é mais tal, do qual se prcclamou ' verdadeiro presidiário e ao

I
zeram trinta e sete. exa-

T
.

:.� ,

otalãO· ,

usado de

�.ua passagem >-')

para ganhar
uma viagem�grátis
aos Estados Unidos:
(ida e volta" para '2 pessoas)

4'

li

�
õiiUOOD
o.,

"

•

J
I I.

ri:
�-
,L

Eis as condições para concorrer:

, • Escreva um mínimo de 30", um máximo
de 200 palavras,
2 ·'Envie sua resposta datilografada a qualquer
das agências da co'.mpanhia: mencionando no

envelope a frase "Concurso Brasil-EE. UU.»
3· Junte o bilhete usado de sua próxim�, via·
gem pela Real.."Aerovias. -",j

4 • Serão julgadas sômente as respostas rece-

bidas até 31 de julho dêste ano.
, I

_,Importante! 'Não precisa escrever uma obra
prima de literatura. Use a linguagem sim- Iples da sinceridade - e poderá ganhar uma

dessas viagens à Aménca I
'

-_ --- - . __j,

"Por, que prefiro
voar pela

Real-Aerovias"

,

• ,Cor.tca 'etente 11.. 221.
411' I4Iiia� - lia

Contrato Social, mas pondo
se contra a corrente. 'O
falso médico, ao atribuir-se
um tíhl.le que irão tinha,

,

vi�i.rou

-�OÇl,�,g,
os" 'adolescen-.

, te� àrt'iíinza ós"')5
....

e��{:bestia
lidàde 'de-{u'. professor" que
os reprovou forque se equi
vocaram na nata da tomada
de JerUsalem por Nabuco-I Uma Harmonica Italiana
donosor ou a longitude do marca Scandalli com 120

Ródano ou não souberam Baixo, 10. Reg. Procurar
indicar' num mapa a estepe sr. Muních Av. ' Mauro Ra
de Kírghíz, ou não encon- � mos 192 - Na parte da ma-

(Continua na 7a P�gina) [nhã .

mes.

Repito-lhes, futuros pre-
sos, não imitem o criminoso

I
de Bêlo Horizonte que não
mudou de roupa para pas

I sear pela Praça Sete e pela
RU:;t Carijós, e vocês, jo
vens dessa promissora ge-

ração, mostrem-se mais as

síduos às salas de anato
mia e às clínicas do que às
canchas de rugby se têm o

intento, mais tarde, de to
mar a peito a saúde dos ou

tros. Mas não dbr lguemos
a conter a gargalhada que
surge espontanea ao ler os
dois casos expostos acima
'e cuja autencidade garante
a Agencia France Press.
Aqueles dois senhores vêm
demonstrar como hoje um

homem deve exercitar sua

inteligência não mais nos

quadros da legalidade e ob
servando as clausulas do

Pro sr - L ocerd o

ItII TORES
marítimos a óleo

DIESEL
uma tradição
a serviço dos
armadores
brasileiros

com

de
J J

,

redutor
ve/oddacle
a 120 HP

" '

ISP�C'A'S para pesca-
s e r v i , o 5 -c/ e

reboque--
transportes
marítimos e fluv,ia;s

"

MATRIZ: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37 - C. P. 3608 RIS> DE JANEIRO
.fILIAL: PRAÇA IGUATEMí MARTINS, 132 - SANTOS - SAO PAULO

.

ENDEREÇO TelEGRÁFICO: "ANSAlVASCO"
UMA ORGANIZAÇÃO COMPLETA EM MOTORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVIR!

-- =

Vende-se Servico F�orestalUm Gabinete Dentário

completo," Equipo, Cadei
ra 2 pistões, Armário. ins

trumental, etc. usado, po
rém em ótimo estado. Preço

,1,;.

A Delegacia Florestal Regional do Ministério da
Agricultura em Santa Catarina, avisa que f ica termí
i.nntemente proibida a fabricação, venda, e soltura de,
balões, por ocasião dos festejos junínos, na forma do
Art. 2� § 10 do Código Florestal. Os contraventores fica-
1'20 sujeitos às penalidades previstas em lei, cornpreen
r.endo detenção até- 1:5 dias e multa até Cr$ 5(,0,00, con-

de ocasião.
Rua l\IIerê�"Ramos, 38 -

� J� �
�

,_

VE�NDE·SE

�PEROLA
.........................................O&�

�'!J

"VIVA O HORARIO FLE· "tada quieta, "gozando" a

XíVEL I sensação da fome. Bom,
Há alguns anos atrás, as "não ? Imagine, agora, o mes

"mães modernas", obedeci- I
mo acontecendo com um Iam fielmente à mais recen- serzinho que não pensa em

te teoria de puericultura: outra coisa, a não ser no

"O Horário Rígido". E que leitinho morno e gostoso e

I escravas" as pobres se tor- não consegue imaginar por
,
naram. Ir fazer compras na que lhe estão fazendo ta

I parte da manhã? Impos- manha maldade. A reação

I sível: O bebê tinha que to- do bebê é engulír a comida

mar o suco, ser banhado, tão depressa que o estôma-

I' esvaziar a mamadeira e co- go a devolve no mesmo ins

rneçar a dormir a sesta às tante, ou simplesmente es

! 11 horas. Almoçar e fazer tal' cansado e enjoado de-
i um joguinho de buraco na mais para comer.

'

I:
casa da amiga ? Seria ótimo "Treino de toalete". pre_
sim, mas - que horror - o coce era outra mama' da

.almôço do bebê não pode ser época. As mães se vanglo
adiantado uma meia horí-" davam que o bebê manti

nha que seja. Perturbaria o nha as fraldas sêcas com 8

horário completamente. Que meses de idade. Nada de

tal um cinema hoje à no�"" caminha molhada aos 15. E

te? Sim ... mas só se fôr como ficavam desagradàvel- ••••••••••••••G•••eQoes•••••••ea••90s0e�.G.

bem cedinho, pois a última mente surpreendidas quan- ��'f,}j;>",..,..� ..

_ mamadeira tem que ser da- do o pequeno organismo, bebê é alimentado quando I que consegue prevenir' a

d t
.

t f d quando mãezinha de que um "acon-
da às 10 horas em ponto. protestan o con ra essa im- sen e ome, orrne .

d d g tecimento" desagradável e
-E como nenhum sacrifício posição, se rebelava e vol- tem sono e, e um mo 0A e_

é 'demais para o filhinho, as tava atrás, �azendo com que I ral, se desenvolve de acordo úmido está para suceder,

mães se sujeitavam a essa o bebê molhasse a roupi-; com sua pr?pri�, natu�·eza. ocasião eem que já conse

rotina tirana, sem o menor

I
nha quase de propósito. A

I
Dessa maneira, ja depois de guirá entender o que se es

desvio. Tudo seria muito transferênci� da mamadb�- algu.ma.s semanas de �I�a, pera dêle quando sentado
-

da od t h d t f ixou no "troninho" ...
bem e certo, entretanto, se

I
ra para a xI,cal'a e a Xl-, o iqum o e gen e

t. produzido resuítados cara para colher, era outro I seu horário, que é bastante O melhor resultado disso
ivesse '

,

t
- .

I A' t h' I' I" R b a t do e' que o bebe
A

se torna
, ti fatõríos pon o c ructar. I, am em, regu ar e OgICO. ece e u
,a�s ;côrd; com êsse sis- o método falhava e C0mo mamadeira até que mostre mais feliz e receptivo, _pois

tem:, se o c,oitadinho _sen-
era desagradável ter q.,ue i,nt.erê.sse pela xícara e lh� está se desenvolvendo den-

di, d t d comer tro de suas capacidades na-
tia r'ome às 5 horas, nada voltar pa-ra a mama eira, e msma a- a ar e e

. ,
.

lhe 'restava senão berrar depois de algum tempo .

.,;' I sózinho quando tenta se�u- I
turms. Começara a sentIr

-até às (! hora marcada no Agora, a "n6wíssima pue- r�r a colher em suas ma0-
I orgulho

de suas faça�has,
, .

'

icultu-ra moderna" nadà I zinhas. Pode molhar as em lugar de se sentIr na

�orar�o.. rara- �a�:: s�uq�l� �ais é que uma volta sau-: fraldinhas, até chegar aque-l obriga,ção de resistir contra
ISSO slgm !Ca, a r

.
_

d IJe momento' maravilhoso em as imposições dos adultos.
môço uma hora, fique sen- O '9�01l 'llp 80 ura'l 80'll 'llIlOp ,

Vende-se ou arrenda-se o Pérola Restaurante, -site a

'rua 24 de Maio, 748, no Estreito - Informações no local.

'Viagensuburopa
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"lIVOISIER", "LOUIS LUMIÉRE'\
"CHaRLES TELlIER" e "LaENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe'

.ij@#tlliilw@mjjUjijlM@iiHfjMI!II�i
,

Agentes:
Blumenau· Rua 15 de Novembro, 870-5/2
Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639
Também informaçõ"s em tadas as

agências de viagens

AO
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Neves;
- sra. Judith Oliveira, es

Vê transcorrer o Seu aní- pôsa do sr. Germano Olivei-!
versário natalício ,a gentil e ra ; Igraciosa senhorita GLADIZ - sra. Leontina de Almeí-

I
NOBREGA, fino ornamento da Jorge;

-

I
de nossa sociedade, filha doi

- sra. Josefina Schmidt,'
distinto casal, -sr. Olívio Nó- espôsa do sr. Otavo Schmidt; i
brega e sra. Selianice Zattar - sr. João Demétrio Ser- I

Nóbrega, residentes em São ratine, do alto comércio 10-
Francisco. ; cal. I - _,ora 'ambém
'l':"2'S>:l)*l!I��iH��:Il&Qjtl.ÓO••••,96••••••••�"•••••••_" em 'amanhá. GIGANTE e FAA1fuA

"

:e: �
REGINA SOUZA DA l�COSTA �

participam o contrato de participam o contrato de �casamento de sua filha Ma- casamento de seu filho Jo- >
ria de Pornpéia, com o sr. sé Antonio, com a sta. Ma- �
José Antonio da

C:::i• de �:;'::i:omp.ia
de Pigueirs-

I. Moderno Medicamento Para Comb�ter
J::�ft:'!�O • i . As Tosses Rebeldes, Gripes e BronqUites

Fpolis., 137VIj95ti Tijucas, 13jVI/956 ..
. ., ,. " ,

'.

I�
TOSSILAN, contendo codeina, desobstrue as VIaS respiratórias, da pronto alí-

rI".!'��"""m•••"".""."'."'••""'w."""'.�"""..""""""""""_'''-''' via e proporciona um sono tranquilo e reparador. Nas farmácias e drogs rtas

�ou pelo Reembôlso - C. Postal, 4104 - Rio.

P A R T I C 'I P A ç Ã O _ _ �
_

_ _5....,.,..� _ a '" - - �

o F.S1. ADO

Sociais
TRISTE

J. G. DE ARAUJO JORGE

Eu hoje acordei triste, - há certos dias
em que sinto esta mesma sensação ...
E; não sei explicar, qual a razão
por que as mãos com que escrevo estão tão frias ...

E pergunto a mim mesmo: - tu não rias
ainda ontem. tão feliz ... Dize-me então,
por que sentes pulsar teu coração
destoando das humanas alegrias? ..

E, nem eu sei dizer por que estou triste ...
- Quem me olha, não caucula com certeza,
o imenso cáos que no meu peito existe ...

A tristeza que eu sinto ninguém vê ...
- e a maior das tristezas é a tristeza
que a gente sente sem saber por quê! ...

I Contando com .grande cir
culo de amizades, receberá no

DR. ARISTEU SCHIEFLER I dia de hoje muitos cumpri-
I mentos aos quais juntamos o'>

Transcorre hoje 'o anivor-I nossos.sário natalício elo nosso dls- PAZEM ANOS HOJE:
tinto conterrâneo sr. dr. Arís- !
teu Schiefler, ilustre J:ulll de i "

- Sra. Etelvin� Ramos de
Direito da Comarca de Lal as. . Canvalho.
As muitas homenagens que I - Sra. Olga Setúbal Bar

lhe serão prestadas os de "O celas, esposa elo sr. José Bar
ESTADO" se associam enví- celos.
ando votos de felicidades. - menina Merilene, filha

elo sr, Mario Gevaerd.

ANIVERSARIOS:

Dr. Fernandino Caldeira de

Andrada

- sta. Aurora Aquino.
- elr. Manoel Lobato Quei·

roz, advogado em Tubarão, e

professor de SOCiologia da
Escola Normal.

_ menina Doris Maria
Monn de Azevedo.
- sr. Antônio Carlos Alves,

bancário aposentado.
- sr. João Baião.
- sra. Zulmira souea.
- sr. Darei Souza.

A data de hoje assinala a

'do aniversário natalício do
nosso prezado conterrâneo
sr. dr. Fernandino

.

Caldeira
de Andrada, alto funcionário
do 1. P. A. S. E., em Curitiba.
De tradícíonal família bar

riga-verde, o aniversariante
logrou conquistar naquela ci
dade vasto circulo de ami
zade que nesta data, prestar-. FARAO ANOS AMANHA'
lhe-ão significatovas

.

provas Ide apreço � regozijo.
.

- sra. Olga Araujo da Sil-
As muitas homenagens as Jveira, espôsa do sr. dr. Ma-

do O ESTADO. unoel Pedro da Silveira, advo-
. Sg'ado;

.

Sra. Dr. Othon Gama d'Eça I - sr. Feris Boabaíd, do al
to comércio local;

Ocorre hoje a Passagem do - sra. Conceição Guima-
aniversário natalício da ex- .rães Grijó, viúva do dr. Gri
ma. sra. Hilda Pedreira d jó, falecido há anos em

Vi-IEça, esposa do sr. Prof. tória; -

Othon d'Eça. - sr. Prof. Rodolfo Bosco,
A ilustre dama endereça- funcionário aposentado da

Imos nossos respeitosos votos Escola Industrial;
de felicidades, associando- - sra. Joana Borba, espôsa
nos às homenagens de que do sr e

,
José Candido Borba; I,será alvo na grata efeméri- - sra. Cordolina Ferreira

de. fsouto;
Sta. Gladiz Nobrega

Donnersra. Ernestina

PARTICIPAÇÃO
ALDO FERNANDES JORGE MARCOS DA

COSTA
:e:

HILDA FERNANDES

Vva. LUIZA FAORO
MANOEL J?EIJó E SENHORA •

Participam aos parentes e pessoas amigas o contra-
te de casamento de seus filhos '

ALCEBIADES e JANET
FlorianópolisCaçador

Em 9 de j unho de 1956

•••e&e.e�eG*$e.e�o•••••QO•••••�•••••�•••••"

PARTICIPACAO·
D� SOUZA, participam aos seus parentes e pessoas de
(;uas relações o nascimento de sua filhinha, ocorrido
dia 14 do corrente na Maternidade "Carmela 'Dutra" e

que na Pia Batismal receberá o norr.e de Marià das Do
l·es.

HOJE AS 21,00 HORAS

SOBERBA NOITE DANÇANTE SUL AJ.VI.ERICANA
APRESENTANDO O ARTISTA lNTERNACIONAL

I-O CINEMA - RÁDIO E TELEVISÃO.

�D.·VNOS I LIBARDO NARANJO
ft ._..

.

I
JOVEM BARITONO A�LAMADO NAS AMÉRICAS

lhe dá
. CONJUNTO 'DE "NABOR E SEUS OLDS BOYS"

I

Graciela Elizalde
I mente, muitas donas de cn

Da Globe Press .

sa não se sentem suficiente
NOVA YORK - Não dis- mente capazes para fazer as

ponho de provas mas estou modificações necessárias.
certa de que têm sido reali- Os autores de "Corno de
zados inquéritos sõbre a coral' e iluminar o lar" _

meneira corno os norte-ame- E. W. Cornmery, chefe do
rlcanos compram aparelhos departamento de iluminação
receptores de televisão. E, residencial da General
ile as pessoas minhas conhe- Electric Company.. de Nela
cidas representam urna opi- Park (Cleveland) e C. Eu
nião, típica, estou convenci-, gene Stephenson, famoso
da de que aquêles inquéri- decorador de Nova York _
tos revelaram que se discu- resolveram o problema,
te muito, espee�almente en- pois, entre as "43 maneiras
tre as mulherea, a maneira de dispor os móveis" aprecorno o aparelho de TV se sentam uma solução viável
;;ombinará com o ambiente l e eficiente.
doméstico. I' '/.
Conheço, . por 'exemplo, Na opinião de Commerjs

-

uma família que adiou, a e Stephenson, o que se deV� --'

rquisiçao do aparelho de procurar é colocar c/apare
LV até que os filhos conse- lho de televisão de maneira
guiram convencer o pai, tu- que o mesmo não : tenha
do porque .a mãe achava grande destaque, não cha-.
que o aparelho iria prejudi- me muito a atenção. Um dos
;ar o aspeto da sala de es- melhor-es meios de Se conse

caro Muito depressa, porém, guir isso - salientaram -

da estavá assistindo aos, é "incorporar o aparelho ao

JI'ogramas de televisão, tão divisor dá sala".
.!11 tusiàsmada quanto o res- Para isso,' recorrem ao

o da família. . que chamam dé-ílivisor com

De qualquer maneira, há prateleiras, coisa
-

!'tue qual
.lguma coisa a dizer àquê- quer carpinteiro, ou nnsmo

.es que se preocupam e se um amador habilidoso polre
[ueixam, a �enos que seja fazer. Trata-se de urna es

.e ita uma arrumação inte- pécie de estante aberta,
igente na sala. E, infeliz- com- três prateleiras, sepa

--

--� radas por urna largura su-

_________________"""- --:--::: :--______________ ficiente para entre elas ca-
'-" ....--� ...

AVENT-URA'S' -'DO �ZEBMUTRETA :;1�:�;r����::;u:j�t;r:
telciras, ao pa-aso que o es

paço entre â. egunda e a

terceira prateleil'as deve
ser mais estreito, o que da
rá mais interêsse ao móvel
e constituirá um lugar ideal
para colocar revistas ou al

guns livros. Na prateleira
do alto, podem ser coloca
dos objetos artísticos colo
ridos e um V.'lSO < de plan-

I tas.
-

•

com

essa protecão extra
contra as cáti�

essa sensa�ão extra

defrescor.
-

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

"O E S T A D O"
O mais antiga Diário de

Santa Catarma

JOSÉ MIRANDA DA CRUZ

. C�mprando e revendendo as nossas lindas jóias de
r'antaaía. Remetemos pelo sistema de Reembolso um be,�o mostruário com as mais recentes novidades em brin
cos, aneis, br�ches, pulseiras, colares, etc. Preços Cr$ ..1.50000 e mais o porte. Aceitamos em devolução as
amostras que não, ínteressâm.

NOVIDADES RIO D'OURO - Caixa Postal 4206 _ ,

.

RIO DE JANEIRO.
•

CLU8f D,Olf Df AGOSTO•

(!HDE• UI ih;
,� u' OUTUBRO1 5 DE

MESA: - Cr$ 100,00
RESERVA DE MESAS: - Na Alfaiatar-ia Brito

INGRESSOS PARA NÃO ASSOCIADOS Cr$ 50,00

Sl!:DE BALNEARIA

16 -"- SABA'DO - 16

.

UMA NOITE JUNINA NA ROÇA
'N-oitada tipicamente_ junina com prêmios ao casal

melhor caracterizado. Barl'aquinhas.prêmios.
Reserva de mesa Cr$ 50,00
Convites c-s 50,00
Haverá .oníbus especiais.

-eG O u � ..

LIRA TENIS CLUBE
SÃO JOÃO

? Departamento Social do Lira previne que haverá
ensaios .para São João, na segunda (dia 18) terça-edia
I?) e quinta fei.ra (dia 21), em geral. Pedimos' o comparocimento dos noivos e componentes da ratoeira e quadrtlha e associados �ue desejarem' tornar parte nesses
ensaios.

CONSELHOS PARA o LAR

LIBARDO NARANJO COM JOSEFINE BAKER, EM
PARIS ; _�. : _._�-'�Jj.�""Mr

TOSSIL

•

N
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o ESTADOr Florianópolis, Domingo, 17 de Junho de 1956

Esta Manhã: Eleições na F. C. F.
�AS LIGAS, BEM COMO OS CLUBES DE PROfiSSIONAIS DESTA CAPITAL ESTARÃO REPRESENTADAS NA REUNIA O DE ASSEMBLÉIA, GE-�
RAL ORDINÁRIA A �EAlIZAR,·SE ÁS 10 HO�AS DE HOJE, NA S'EDE DA f. C. r. QUANDO SERAO ,ELEITOS O PRESIDENTE E O VI-'�

..._._••.•._••••-.-
- �.I4-•••- _..,._-•••-.-�___....,.J- ".� �.., - ",.-.-.-_-_-_ -

..
- _._._._-.-..-.-_-•.•._- _-_ -_ - -.-_ - - •.� ..,...J- h·..••• ••• ·.,. •..• u .

�-����!ii O tênis em revista

Estado" Esportivo

o TURfE EM' REVISTA
,

Por Ed Bon

Itodas,
essas irregularida- CINE SAO JOS'E

Meus amigos. des, As - 10hs.

Apesar de tudo no Joquei ] * * 'J!o "Espetacular Matinada"
Clube andar as mil maravi- O primeiro páreo da loa. SHORTS - DESENHOS

I,I-IQ C,lubeslll·spular-10' O,' Compeonat,o de lhas", mesmo assim ainda reunião extra oficial, reune, - COMEDIAS
temos o que criticar, e o fa- nos 600 metros, XISPA, con- Preço Unico: 5,50.
zemos da' maneira mais duzida por Milton Souza - Censura até 5 anos.

Amadores de 1956,
' veemente!!! Cigano 'pilotado por Perei- As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.

'

É que elementos sem o ra Neto, Aza Negra com Téla Panorâm-ica
menor senso de desportivi- Nelson Silva e finalmente A JANELA INDISCRETA
dade , " destituidos do me- URU pilotado por Noé San- No Programa:

REAPARECERAO COLEGIAL E IPIRANGA AUSENTES IRJS, FL�ENGO E ��fh�e�i��:�!�en��:a�e t�:� t��a:��amos com XISPA e �;�;�!�\���Te!a5,��c.
ALVIN BARBOSA .; SÃO PAULO, O DEBUTANTE DIA 20 - O

�
TORNEIO ���!���o' Pde:s��;�en;: �: LO��d7:h�:r��I:::Z�t�:��� cRn.u� zté 14 anos.

"INIT1UM" .

pital barriga verde, estão ga, Estertina e Princesa,
1 -"

"
desvirtuai�do completamen- serão corridas por Silva,

, te as suas finalidades, , . Pereira Neto, Noe Santos,
São em número de oito Vendaval Treze oe Maio, onde se destacam.iRonaldo, Há dias verificou-se a

As apostas voltaram a Milton Souza e Nelson Sil-
os clubes que êste ano dís-

I Au;tria, Postal e 'I'amanda-" Manga, Nelson I, Nelson II, reunião dos clubes acima e
"campiar" fora dos "guí- va. Que tal LOUR'DINHA?

putarão o certame amado- I
ré - resolveram, prosseguir, Maurílio 'Cid, Maurtnc,>Da,-, I) Dapãrtamento de Futebol,

chês" do Hipódromo da Res- Pode repetir. Não temos
r ista.

-

enquanto que' Colegial e niel, Beto e Nilton. Felicí- tendo sido tratados de as-
sacada", Sabemos que é preferência para a dupla.

Ipíranga, ausentes no ano dades. suntos relacionados com a '

F-disputa do Campeonato da pensamento da Diretoria do

I
Metragem: 800 metros.

passado, já decidiram dis-,
d J'oqueí Clube tomar outras No 30 páreo estará ROS-

•
t t d 56 I Categoria. Ficou assenta o.

pu ar o cer ame e . n-

H I S MO' medidas além dos que já SINANTE - TIO FELIX
felizmente este ano não P I (que o torneio "initium" se- ,

Alvim
• rá �'('�lizado no dia 20 do tomou para acabar com es-, (esperamos que não sinta

concorrerão Iris, "" f' d"
- "

Quando O movimento para t N' sa praga que vem' se ir- uma as maos como na

O "team", do Futebol Clu- Barbosa e Flamengo que corren e. aproxima sema- , I ') MALAN-

o Joquei Club, fermentou, fi" será elaborada a tabela mando de reunião 'em reu- vez anterior - -

be do Porto, campeão de solicitaram licença por um ,-

'

S b e se fôr DRO KALOLOH e GA
Portugal, J,á se encontra no ano.

como sempre os comen tá- d() r ertame.
' mao , " a larão qUI !

VI
-

O -DA GAVEA
-

-

rios surgiram, e o pior é preciso ape arao pe as

me-I
A . '. serao

Brasil para uma curta tem- ',' A novidade: a estréia do

H 3 X A
' did liciais cabiveis no pilotado por A Silva Ma

que bons e construtivos fo- uracam
,

'me-
1 as po 1 1 S. ,

-

porada, devendo', hoje, no São Paulo F, C, há pouco I,U Sá Pereira Neto Mil
ram muito poucos, O povo

caso. I
'I o , ,-

Maracanã, fazer sua estréia; filiado à entidade e que es- A dit d t S t
I de Florianópolis, não acre- ;-

1
cre 1 amos e amos on ouza enquan o que

enfrentando o pelotão do tá disposto a brilhar, pos- rica' êdit d
I

G
,-

índ
-

f'
I ditava na realização como

mesmo' um cre 1 o e con- para aviao am a nao 01

Fluminense. suíndo um bom plantel f" lementos que apontado jóqueinão acredita na obra colos- ranoa nesses e ' o .

..............,... - •••- _..- -•••••••-.-•••-.- -.-............... Por CHARLES ROBERTS estã� sendo levados pelo Não arriscamos nosso

SEGUNDO JOGO' BRASIL X PARAGUAI so que é o Penhasco Clube, Excursíonando domingo' N P,

, , exemplo, nunca, porém, per- oalpite". Muito "sangue � o rograma:
,

,
A verdade porem e qu.e último à Capoeiras, o Hu-

doaremos aos "viciados" e novo" no grupo. Cine Noticiario. Nac.

HOJE EM ASSUNCA-O s�b!'p,_ a a"dIl!inis.tra"ção dI- I!racan levou de vencida a 120 Precos : 10,00 - 5,00., �, \. haveremos de citar seus no- Marca o programa . O -

,
" narmca de Ze Elias , o nos- cat�g?rlzada equipe do

mes um por um, expondo-os metros, Censura até 14 anos.
so Joquei nasceu, cresceu A I SlVO esmerrca pe o expres -

a reprovação pública, como O quatro páreo val reu-> R O X y
,

e impôs-se aos afeiçoados core de 3,tentos CO?t;� 1.

Icastigo por suas perniciosas nir: ADESIVO - MINUA- As _ 2hs.do elegante desporto. A peleja teve imcio as ,

fI
� ,

NO _ AMAURÁ _ PEA- 10)O tempo passou e os co- 10 "O h . ,111 uencias. ,

. .
... BALAO AMARELO

mentários dirigiram se pa- �
Olas.

d t H Aqui fica o protesto e BlRU e PARANA - Pl- 2°) GôTA DE SANGUE
ra o�tros setores e u-m dês- OI' 111lC1O

� ,es a, o'd durla- advertência,.. Damos um lotados por Epaminondas - 1-'30) MARTE INVADE A
" , can {'vou pamco a Cl a ea, 'N tt S 'I M'lt -

IMP'E'TI\\�I'l- O MANDADO DE SEGU
tes é o Hipísmo, Parece-me' contr21'ia dominando-a em pr��z? para que se J a m e o -. 1 va

� AI. on e TERRA - 5/6 Eps..
. �,t\A - que alguem Cogita, e que al- toda fase inicial. ehmmadas, uma vez ,por Nelson Sllva. };)l�tancla ,dos Preços: C,O? - 4,00.

R'ANÇA' (\r REMADORES CARIOCAS go, pnira no espaço a res- Jogando bem o sexteto
.••�_.M.a �.M J".

��o�s��g��: Ficamos com Censura ate 10 anos.

,

W' ., pelt�, '
, : I

defensivo, comandado por meira etap,a. * ,x' *
As �hs.

,

.

Nao podemos deixar de Macaco que fez maravilho- Inicia-se o segundo pe-
A REBELIAO DOS

RIO, 1-5 (V_" A.) � Os re- ,se�'em resguardados os dl-
•
cooper:ar para tal empreen- sanlP.nto o trabalho de meia riodo e como no primeiro

No primeiro páreo temos PIRATAS
madores C�n?�CI1§, ,que pe-

I

reltos do atleta amad"or. dimerno e portanto a pena cancha. tempo o Huracan dominan-
a presença de XISPA, como O V�LE DOS CANIBAIS

diram ellmrnatonas 'no
r I e a bisbilhoteira do repor- O Huracan abriu a conta- do as rédeas da partida,

novidade. Preço: 8,00 - 4,00.
"quatro c'lím" para a desig- Antes recorrerão aos se-

I ter vai aos bastidores para
.

J
' No segundo páreo tomare- Censura até 14 anos.

-

ã'
, ,

t t t f gem por mtermédio de u- perdendo otimas oportum- mos "velhos" ou "velhas"naçlt'J' o' conjunto que Ira ores compe, en es em ace ver o que há. randir, recebendo um belo dades para aumentar o pla- I G L O R I A
_lV1v�elbourne, em face ?a �e- d� atitude do Conselho Téc-I De fato senhores, o hipis- centro de Virgilio, que fu- eurd c aos ]5 minutos Erna- co��e��d��'rceiro páreo te-II As 2 - 4 - 7 - 9hs.

,/ gabva do Conselho TecUlco n:eo da CBD que tomou uma, mo já foi semeado e uma ZilOll ihapelavelmente 'ven- L i sofre uma penalidade NO CAMINHO DOS,/

da CBD vão impetrar man- decisão exdrúx�la, no dizer' das pessôas intéressada no cendo facilmente o arquei- l'enÜ'o da area; Ernani foi S��D �i��NA:�EÁLA�_1 ELEFANTES
d!.��.�;._�:.��.�.::?.�!_.�.!!�..�!_••��.;.�=.�;:�!.�;.�:��!,:!.�:..� assunto é o Comandante da 1'0 americano. Após este. encarregado da cobrança o DRO de propriedade do sr. I No Programa:

Polícia Militar, Mário Fer-, tento o América perde 3 qual elevou o palcard para Luiz Barbi (Periquito). No- I Reporter na Tela. Nac.
•

ABERTAS A'S INSCRICO-ES PARA A COR-
nandes Guedes, que parece- graJldes oportunidades por ii tentes,

vos, I Preços: 10,00 - 5,00.
- nos está incentivando -o au- intermédio do seu centro Com o escore de 3 a 1 Censura até 10 anos.

,
, dacioso desporto no seu t Ad"·

No último páreo Adesivo
,

BIDA DA fOGUEIRA Q t I
avan e, suas prlmell'aS termina o jogo. do sr, Hamilton Araujo I M,P É R I O·uar e . chutadas para fora e a ter- A equipe vencedora for- (Foguinhe), Amaurá de I As _ 2hs,Cabe ao mundo civil por- ceira bem defendi!da por mou, com: , Enio, Chinês e S d L

s,

P b'
,

dJá foram abertas as ins- solicitar inscrição na Se-
I tanto, cooperar afim de que Enio que estava num dia 'David; Acacio (Biuca),'

tu amelrõ e ea lru o i 1°) A GOTA DE SAN-

crições para ,a tradicional I cretária da entidade nos nossa Capital tenha mais fell'z, Aos 25 ml'nutos, Da-
sr, Merediano Brazinha,

I
GUE

Macaco e Henrique; João, tambem dos novo�, corredo- 20) MARTE INVADE ACorrida da Fogueira que a dias úteis no período da! esta atração esportiva. 'vid sofreu um foul-entes na J dó E
.

M
.

I uran Ir, rnanl, a1'1O e, l'es recentementc., chegado-s TERRA "- 5/6 Eps.Federacão Atlética Catari- manhã ou com o diretor de, Seu "Zé Elias", "seu Che- entrada da al'ea', Osman
<O

•

I Virgílio. a Ressacada, São "pensio- 3°) BALÃO AMARELOne,n's� fara,' 'rea�izar, no pro- atleti.sm,o, sr, Silvio Ney Irem'" "s,eu Salum" e outros foi o encarregado da co- P'" A' t
.

.

I
' renmmar: splran es nistas" que estreiaram ga-' 'Preços: 8,'00 - 4,00.Xlmç dom111go' a noite. SonclUl, tantos hgaaos ao esporte brança e iguala o marcador, d H 1 1

'

to Ul'acan x asplran es nhando e muito bem, Censura até 10 anos.Informa o Departamento ' Todos os pI;eparativos ,es- I equestre
o que dizem a 1'es- Aos 35 minutos Ernani nu- do América. * l(' * As _ 8hs.de Atletismo da FAC que Itão sendo ultimados, afim peito disto? ma bela J'ogada individual N l'd d Na-o hou-orma 1 !Ij es: Isto era tudo que podia- NO ,CAMINHO DOSos clubes e atletas ínteres- i de que a popular prova da Para o proxlmo número assinalou o segundo tento ve

sados em participar da COl:- ! noite de São João alcance o tem mais.

I para
o Hurucan, Sem mais :\rbitragem de Darci Sil-

mos apontar. ELEFANTES
'd d F' d

- I
b 'lh d t

.

CAMBOTA Que sejam felizes. Preços' 8 00 4 o1'1 a ,a oguell'a _po erao i 1'1 o os anos an er1Ores, alterações termina a pri- t' t
- ' ,

- ,o.
va com o lma a uaçao, E, por hoje, é só, Censura até 14 anos.

"O
� �---� � "1 j! 'r � ,

-Na Baia dos Navegantes os Catarinenses
GRANDE' -INTERfSSf EM PORTO ALEGRE PELA. REGATA INTERESTADUAL DE HOJE ATRAÇÃO MÁXIMA A
EXIBlCÃO DOS CAMPEÕES SUL-AMERICANOS DE "4 COM" ., TRÊS PÁREOS DiSPUTARÃO OS BARRIGAS-

,

VERDES
O Grande acontecimento um aníversánio da Batalha Tomaremos parte em três

I gadamente, pois,

inegavel-,
gaucha, a Bresença "ro- ,elevar Santa Catarina em

esportivo de hoje �o Rio Naval do Riachuelo. páreos que são: "quatro mente à a mais completa wers" aldistas é a grande mais uma competição. No

Grande do Sul será, sem dú- Para tomar parte na g í- com", "double-skiff" e "dois I que já se formou no Conti- atração da regata,' I "dois sem", os ríachuelinos
vida, a grandiosa competi- "gantesca manhã náutica na' sem". Na primeira estare-Inente em todos os tempos, I No "double" infelizmente, Odilon Martins e Walter

ção rernística interestadual, raia dos Navegantes, daqui mos representados pelo 'o que levou o Conselho Téc- i não estarão presentes Sil-! Santos esperam fazer boní

promovida pela Federação seguiram quinta-feira as four campeão Sul-americano
I
nico da C.RD, a designá-la veira e Alfredinho, do Mar- to, muito embora se saiba

Aquática do Rio Grande guarnições do Aldo Luz e formado por Alvaro Elpo, 'para representar o país nas I' tinelli. Todavia, Orildo e que terão competidores dos
do Sul e...dedicada ao 50 Dis- Riachuelo, enquanto que de patrão e os remadores Ha- Olimpíadas de Melbourne, Vilela, do Aldo Luz, que os : mais credenciados à vitó
trito Naval pelo transcurso lSão _Paulo seguiu a guarni- milton, Schmittão, E'dson e na Austrália. Segundo no- substituirão esperam lutar I' ria.

-

na� última semana de mais ção do Floresta, Sadi, que deverá vencer fol- ticias chegadas da Capital Idenodadamente para bem Fôrça, catarinenses!

"MELHOR DE TRÊS" ENTRE FIGUEIRENSE E AVAí: TACA "OSNI MELLO"
. '

disputar sensacional "me- meira partida será realiza- i um terceiro encontro, êste

lhor de três" em disputa da I da dia 20 e a segunda dia será no dia 27. Aguarde
taça "Osni Mello". A pri-123, Havendo necessidade de

'
mos. .

------------�------

Ao que soubemos, os con

juntos de profissionais do
Avai e Figueirense deverão

Estréia hoje o

C. do Porto

:f
t \ Hoje, em Assunção, bra- se sabe, no primeiro jogo,
'-. sl}eiros e paraguaios, esta-I realizado terça-feira, (l; vi
rão emxnovoconfronto pela tória coube ao conjunto de

taça "Oswaldo Cruz", Como' Ftâviô Costa por 2 x O.
..............................� .

Comentarios de Lift es

pecial para O ESTADO
Prossegue animado e tor

neio de classificação da P
turma do Clube. Na tarde
de terça-feira ultima, trava
ram interessante disputa os

tenistas
,

Rubens Pereira
Oliveira e Mr . .Kemple, em

luta pela quinta colocação,
sem duvida alguma foi uma
bonita partida, destacando
se a classe e padrão de jo
go apresentado pelos dis
putantes, Pelos ' resultados
que apresentamos podem
verificar que os pontos fo
ram aisputados palmo a pal
mo, Vejamos pois a marcha
da contagem.
No primeiro set venceu o

ingles Mr. Kemple por 6 a 4.
No segundo set venceu

Rubens por 6 a 4, havendo
então necessidade de um

terceiro set, que deu a vi
teria final a Rubens por 6
'lo 4.
Para a 'próxima semana

teremos novas partidas, que
daqui daremos os resulta
dos a medida que fomos re

cebendo.

As 2 - 4hs"
O VALE DOS CANIBAIS
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

A& 7,15 - 9,15hs.
A JANELA INDISCRETA
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura 'até 10 anos.

IMPERIAL
As - 2hs.

1°) JULIETA
2°) PÃO, AMOR' E

TASIA
FAN-

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

As - 8hs.
A REBELIÃO DOS

PIRATAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Previsto Novo Recerd dê Passageiros
"O tráf'ego de turistas te a' 28a. reunião anual de êste ano, deverão viajar por

ncrtc-c.mericanos para o ex- acionistas da companhia, via-. mar'ítima e aérea, es

tr-rio r aumentará em 15 PQr' realizada no Hotel' Ambas-' tabelocerá novo recorde de
cento, no decorrer de 1956" sa'dor, em Nova York, a 22 1.364.000 passageiros, ou se
- foi o prognóstico feito do corrente. ja, 15 por cento a mais que
pelo sr. Juan T. Trippe, Acrescentou o sr. Trippe o total registrado no ano

presidente da Pan Ameri- que o movimento de turis- passado.
can World Ail'ways, duran- tas norte-ameriçanos que, Os 'novos aviões quadri-

motores- Douglas DC-70 dos

serviços trans-atlânticos e,

trans-pacificos da PAA
teem rido de ação suficien
te para voar sem escalas
entre as capitais da Euro

pa e os Estados Unidos,
bem como de Toquio à cida
de de Seattle, no estado de

Washington. •

Os novos Clipper Super-
6 da PAA comecarão a tra

fegar para a Europa alo
de Junho próximo, aumen

tando a capacidade de luga
res nessa roda em 20 por

cento, e, oferecendo melhor

serviço ao grande
-

número
de pessôas em férias que
visitarão a Europa no ve

rão. Segundo o sr. 'I'rippe, a

PAA poderá transportar
- Cinquenta engenheiros e 10.000 passageiros para a

técnicos ferroviários de Europa, durante a prima
quinze países da Ásia e ou- vera e verão.

tros países e territórios, es- Disse ainda o presidente
tiveram, durante vinte dias, da PAA que "o maior po

na Índia, assistindo, rluran- tenciàl turístico do futuro

te sua visita, à quarta ses- está localizado na América

são do sub-comitê da Co- Latina, Japão, Filipinas e

missão Econômica da ONU sudéste da Asia, Austrália

nara a Ásia e Extremo e Nova Zelândia. Todavia,
Oriente, tendo discutido, alguns desses setôres pre-

Há uma nova fonte de então, os problemas rela- cisam aumentar sua capaci
urânio em perspectiva. A clonados com a,moderniza- dade de alojamento, em

Ohio Oil Company está fa- proporção com o desenvol
zendo experiências para a ção e melhor utilização do virnento turístico".
extração �e urânio de.mi:lé-\ mn�ei'ial .1:0?ante �.as fe�-- 'Declarou o presidente da

rios uran iferos de ·lmhlte, revias astáticas e a íntensi- ,PAA que" o plano propos
encontrados nos Estados fícação e o aperfeiçoamento to pela Pan American para
americanos de Dakota do do treinamento do pessoal e'stabelecer um serviço eco

Sul e Dakota do Norte. A ferroviário. A maioria das nõmico, mais barato que as

Comissão Ide Energia Atê- estradas de ferro asiáticas tarifas do serviço turista,
.

mica dos Estados Unidos já está enfrentando tais pro- caso seja aprovado pelos
manifestou sua disposição blernas, e, entre as suges- Q'�vernos competentes e a

de adquirir o material,
.

se I tões apresentadas, a mais dotados pelas demais em

forem bem sucedidas as! importante foi no sentido de prêsas aéreas. aumentaria
pesquisas, que estão sendo' substituir as locomotivas a em 50 porcento o volume to

efetuadas na usina experí- � vapor por locomotivas die- tal de turistas internacio-.
mental. I sel-elâtrtcas,

colchão de molasnovo

o MUNDO EM FO'CO
Sílvio R. Freitas
Da Globe Press

Depois 'de uma queda
'inesperada, há dois anos,

as vendas de caminhões nos

Estados Unidos aumenta

ram até o ponto de bater

um récorde, em 1955" e, na

opinião dos fabricantes, ba
-seados nas estatísticas e

sondagens de mercados, as

perspectivas para êste ano

são RS mais favoráveis pos
síveis: 1956 deverá pelo me

nos, se equiparar a 1955.

O motivo- dêsse auspicioso
acontecímento é o aumento

das vendas de grandes ca

minhões usados pela indús

tria de construções. Em

1955, as vendas de cami

nhões pesando 8 toneladàs
ou mais (com ca.rga comple
ta) tiveram, um aumento de

30 por cento, ao passo que
as van'das totais de cami-

Acaba de ser lançada
uma nova liIJ:ha .Universal
de locomotivas diesel-elétri
cas, destinadas a satisfazer
a procura - Internacional,
pelo Departamento de Lo

comotivas e Equipamentos
de Vagões da General Elec�
tríc Company, Essa nova

linha, que foi padronizada,
a fim de poder ser utiliza-.
da em todo o mundo, apre

senta maior potência e fôr

ça de tração do que qual
quer outra locomotiva do

mundo.

Proporciona
o máximo confôrto ...

COMPRANDO À VISTA OU A PRAZO PARA PAGAMENTO EM 20 MEN.
SAlIDADES, SEM ENTRADA E SEM JUROS, O MOssá PLANO LHE ASSEGURA:

nhões tiveram, apenas, um

aumento de is por cento. o
I

'fi
O

- Concorrer imediatamente e durante vinte meses a
-

Cr$ 1.360.000,00 em premios mensais.

� Êsses prémios serão distribuidos entre 400 felizardos.
Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.

- Mesmo no caso de ter sido sorteado, V. receberá o Colchão
de Molas DUARTE, ou poderá escolher outro artigo de
sua preferência: aspirador de pó, enceradeira, liquidi-
ficador, batedeira de bôlo, refrigerador, rádio, �
poltrona e sofá-cama, além de muitas � �
outras utilidades de uso doméstico. ff Conheça hoje mesmo �

-.;:::;; -:...

.t.... � as base« dês te sensacional" �
§ plano .de economia que já bene- �
� -

� ficiou mais de 115 mil pessoas lllIIlodo ::
:: -. ., ::
� o Brasil. Nosso' agente ne8tta

:I'\ dade',lhe fornecerá qualquer ..
.� esclarecimento .em' .......

'.

- �
� 'compromis.o. �

. � �

.:��

, '

Este é o único plano no Brasil com

resgate .Integral em 20 meses'!

Em 10 anos, 50 milh'fies de cruzeiros já
foram distribuidos e, pagos. ,

°0 "
nars.

o turismo norte-america
no inverteu no exterior
1.500 milhões de dólares"
divisas que serviram a ou"

tros paises para a11}ort-ií'i��"
10' pôl:centó das importa-
cões procedentes dos Estl'1-,
elos Unidos.

, Uma grande parte deste

comercio coube à América
Latinn onde se vem obser

vando um progressivo au

mento, tanto no intercâmbio
comercial como 110 tráfego
de passag�eiros.

O sr. Trtppé tambem con

firmou que a Pan American

havia sido informada por

funcionários soviéticos, que

a Russia está disposta a

discutir a possibilidade da.
P AA estabelecer serviço di

reto a Moscou. O sr. Trippe
assinalou que essa possibi
lidade está 'sendo estudada
atualmente pelo Departa
mento de Estado dos Esta

dos Unidos, e que, no mo

mento, não pode fazer ou

tros comentários a respei
to.

"As fábricas Douglas e

Boeíng, estão fabricando
atualmente, 48 Clippers de

propulsão a jato que encur

tarão em 50 porcento o tem

po de' vôo, e' tornando pos
sível voar entre N'ova, York

e Londres em menos de seis
horas," continuou o sr.

Trippe. Os aviões Boeing
de propulsão a jato come

carão, a chegar da fábrica
�m dezembro de 1958.
Durante a' 'eunião anual

de acionistas foram reelei
tus todos os membros do

conselho diretor da PAA,
que são os seguintes:
Harold M. BixbY, Sher

man M. Fairchild, Robert
V. Fleming, HenrY J. Frien-

. dly, Franklin Gledhill, Mer-'
ril1 Griswold, Robert L. Ha

milJ, Roy W. Howard, David
S. IngaJls, Robert Lehman,

.

Jahon C. Leslie, Edward i
O 'McDonnell, Mark

,.

T ..

McKee, Samuel F. -Pryor, i

James S. Rockefeller, Wil
liam R. StandleY, Vernon
F. Taylor, e Juan T. Trippe.

ResIdência Vende-t§e
Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide, 47

Coqueiros, (Seguir até o fim da Rua). -Inforrnações à
Rua Conselheiro Mafni, 24.

-

, �Carta Patente Federa'l:n.o ,178.179) ,

r '. -; �;, .'

',,: IMPORTANTE:
•

l'
_"

•

'Mesmo q�J.!a V. não seja premiado, rec.eberá sempre o yo5.r do .eu
.

dinheiro em mercadorias d. uso doméstico, referidas no po�to 3•

COMERCIAL E .IMPORTADORA

§
SIEMENS

Capllal realizado $10,OOO,OO�...,. Aument.. autorizado par. SlO.OOO.�
Av. Gal. Olímplo da Silveira, �94/398- Séd. Fróprla-S. Paulo

Av. Rio Brallu, 14 - 20.0 andar - Rio d. Janefr.
'.

.�OSSO AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE:;, }JRASILIANO DE SOUZA - Ruã Vídal Ramos, 36

GRUPOS
. _A

ELETROGENEOS'

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

VENDAS PELO "CREDIÁRIO"
UMA GllANDE CONQUISTA SOCIAL CriadoresRevista �os"

Data de poucos anos a introdução em nosso comér
cio do util sistema de vendas pelo sistema crediário.

Como todas as brilhantes iniciativas em pról da
modernização do comércio catarinense, tambem êsse li. A contribuição dos con

beral, sistema teve na "A 'Model�r" a sua pioneira �ntre cursos de Bois Gordos.
:lÓS. EIRAS - Holandesa preta

Partindo da já arcaica praxe de prendas mediante e branca, superou por lar

r,aga,mento de "pronto" ao atual pelo crediário, não res- ga margem o recorde da
ta duvida que o comércio sofreu acentuada evolução pa- produção de gordura no

ra melhor, benificiando-o de um lado com as possibili- Brasil Central. Secção Juri
dades de ampliar seu volume de negocios e, igualmente, dica- - As margens das es

c' público consumidor, por outro lado, a quem se poss ibi- tradas de rodagem. Em
itou a aquisição das mais interessantes utilidades que, Barretos - VI Exposição
de outra forma seria totalmente inacessivel. de' Animais e Produtos De-

Assim é que, mediante o pagamento de suaves pres- eivados e VIU Concurso de

tações mensais, pode-se adquirir na "A Modelar", um Bois Gordos __:_ Jubileu de
n!oderno dormitório ou sala de jantar; uma confortavel Prata da A.R.V.R.G. As ra

�,ala de estar ou um magnifico colchão de mólas Divino.' ças indianas na VI Exposi
'�ofás-cama Probel, poltronas-cama Drago, aparelhos ção Regional de Barretos.
(ie 'porcelana da afamada marca Schmidt, lustres de Econ.omia - A exportação
cristal ou em estilo f�1l1cional, geladeiras Brastemp, pia- da carne se impõe. Novos'
[,OS Brasil, brinquedos, bonecas, bicicletas, tapetes, pas- rumos da pecuaria de corte.
sadeirRs, tecidos para decoração, etc. etc. Aparelhemo-nos para a ex-

Igúalmente todos os artigos de sua Secção de Módas ,}ortação da carne - Con
( Confecções pódem 'ser c_pmpradas pelo mesmo sistema� testacão ao senador Assis

Graças ao "Crediário" do popular estabe'!ecimento, Chat�aubl:iand. Fatores he
oualquer utilidade está ao alcance de todos. Já agora t'editários que afetam a fer
não mais constitue previlegio das pessô:1s de largos re- tilidade dos bovinos - IV
cursos; mas tambem as de possibilidades mais· modestas, A raça como fonte de varia
poderem dispôr o que a ciencia tem criado para nosso ;ão do período de gestação.
rnelhor confôrto e bem estar. A Argentina vai importar

-------- 7.ebus. Venezuela - Gran-

..,. ••-I-.'.:.....-l'de. �e�·cado para p:odutos
I

, brasIleIros. Produçao' de

PÁ R A O F I G Á D O ga:lo de corte. A apli�ação
�,...- _lo trator na cOllstruçao de

"'tJo/.j.�;s..---- �� cercas. A melhoria das pas-
'

PRISÃO DE VENTRE �,< ta,rens pelas a:vações.' Cál- !
'" culo de rendimento de im-'

PILULAS Do ABBADE Mossr plementos agrícolas, Má-
.

_, quinas para' forragens. Re:
,

a
As vertigens, rosto quente, falla de �

venda de tratores pela Se-,, ar, vomitos,' tonteiras e dores de
•
---', cabeça, II maIOr parte das vezes cretaria da Agricultura.'

,
," '.

são devidas ao mau funeionamen· Problemas da pecuária 'de
to do aparelho digestivo e cons!"
quente Prisao dI' Ventre As '_ corte. Padronização de aci-
l'iJulas do Allhalle Moss sao tndj· dês do creme. A vaginita

Uma Harmonica Italiana .cadas no tratamento da Prisão llit·
gran u losa e o rebanho deVentre"- e SU<LS manift:stnçóes to

marca Scandalli com 120 !ias Allgiorolites Licenciadas pe- Barretos - A introdução
Baixo. 10. Reg. Procurar ·'a tiaude PUblica, as Pílulas 10

I
do gado.Red Sindhi no Bra-

, Abb;lde Moss são usadas por ml-
sr. Mnnich Av. Mauro Ra-

, (ha:rl�s � pessoas: Faça o seu I
si!. Associação Paranaense

mos 192 � Na parte da ma- t�atalllento com o USo das ll11wlts do Abbade Moss.
"

de Agricultores - A pe-

nhã.'· I 1IIIIIíii__• ;;jj'Iiii'-.-.-'íiI!'!íII'.'-iãiií------�
.

cuária ele corte em quaren-1------------

_ ..

�
ta anos. Emancipaçãõ�da in
dústria automobilístíca bra

sileira. em 1957,' os primei
ros veículos. -Oitenta re

produtores suinos. Imigra
ção nordestina para o sul -
O shortharn no Brasil -

SUMÁRIO-IMPORTADOS DA ALEMANHA

PARA GASOLINA OU COM MOTOR DIESEL

Se procuro um gerador de confiança, a

marca é SIEMENS I

� Oferecemos do nosso estoque, poro entrega
imediata,. os famosos Grupos Eletrogêneoi fa
bricados pela SIEMENS na Alemanha, nas

seguintes capacidodes: de 4 o 15 H. P. e

1,8 KVA até 10 KVA..
'

Matadouros frigoríficos,
usinas e entrepostos ,de

l.ei-?'
,

te. Mercado de carne e la-
r L

ticínios.' Relatório na 135
do Serviço de Controle Lei;,'
teiro da A.P.C.B.

Manêjo simples, máxima eficiência e tradi·
cional qualidade são olgumas características
que garantem anos de serviço econ6mico e

livre de aborrecimentos.

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

Os motores dos conjuntos são das conhecidos
marcas "VOlKSWAGEN", "llO" ou "GOLDNER",
que proporcionam eficiente assistência técnic�
através dos seus distribuidores no Brasil.

,m ampolas ou frascol

Outros produtos
Hertape !"

Lombricln "

Zoovermll.

\
,

VENDE-SE
,

REPR, NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cla. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320· T�1. 208. Ponta Gro...
Estado do P.r.ní -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



._._"__ -- .. �-_ .....--- ----

�� '.Z_�(C"-.'
_ ....-r:

h ._.=...!....,._.

Flodanópolis, Domingo, 17 de Junho de 1956 o J:STAOC

CAMBIO
Importação - Exportação

.

T ravelers checue
'(pagaveis em qualquer País)

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.
,.

Fundado em 1895
Mais de 100 filiais

. '. ". .....�

ONTEM COMO HOJE NADA MAIS FAZEMOS SENÃO COOPER-!ffi COM OS QUE
COOPERAM PARA O NOSSO PROGRESSO

Honre êsfe Banco com o seu depósito-
. 61 ANOS

servind,o a Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

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

� .IVh'de::Depre�sa.
Francamente, estou achan.! Um destes dias encontreI Nao o mqum sobre as Ins-

do tudo isso uma grande pas- jovem amigo que acabara de títutas do Imperador Justi
maceíra, Não sei onde iremos! se formar em Direito. Expe-I niano porque o rapaz com

parar nesta marcha. "Venho
I ;rimentei-Ihe a', sabedoria com certeza havia de .pensar que

de um reino doente" - dizia
I
uma simples -pergunta, Quis se tratava de um desses Ins

outro dia o meu vizinho I saber qual' a matéria .que titutos que existem por ai e

Schmidt, falando aos mo- mais o atraíra no curso. Di- dos quais a esta hora talvez
ços de cataguases - "de um reito Civil - disse-me. Vol- já seja um dos Procurado
reino denegrido por homens I vi: D:ss� matéria" qual ores.

que não são justos e austeros compêndío ou tratado que Como quer que seja, a ver-'
nos seus julgamentos, no-seu

I mais te agradou? O rapaz dade é que tudo isto vai de I
modo de agir, nas suas con-I, �ão. responde� de pronto. I�- mal a pior. O facho de luz'

capções do mundo, mas ape- SISt!. Ele entao falou que tí- que outrora iluminava � ca-
I

nas em palavras". nha lido varias, mas assim minho dos moços, está fra- rE' isto mesmo palavras. de repente não podia preci- quísgírno. Foi atingido pela Ipalavras, Muito discurso, sal' o que mais interessara. erosão dos espíritos. A sabe-
muita entrevista e a vida pe- - Lêste o Corpus Juris? - doría, a cultura, o amor às
la hora da morte. perguntei-lhe. letras são hoje .coisas vãs.
Augusto Frederico acres- Aí é que ví tudo, pela Cara Eis porque' me assaltam o

centa que "farta grandeza de espanto que êle fez. . desalento ao observar o bêco
_nas gerações que hoje con- Copo quê? - indagou. sem saída em que-nos encon-

/� duzem . e atuam em nosso - Copo, não. Corpus Juris .. trames e o temor de que se

� pais" e exorta OS jovens a - Ah !Isso não sei. realize aquela exclamação, a-
quem se dirigia a virem de- Estava eu, portanto, dían- quêle incitamento, aquêle

Ipressa substituir essa gente te de um bacharel em Di- "vinde depressa"! de mestre
que aí está. reíto, saído havia Pouco da Schmidt aos moços de Cata-
o diabo é que a mocidade Faculdade, e que nunca se- guases,

de hoje também vem de-um quer tinha ouvido falar no

reino muito obscuro. O "cur- Corpus Jurís,
to período" que tivemos de-
pois de 1930 abriu sulcos'pro
fundos, cuj a influência sôbre
Os espíritos meninos tão de
do não desaparecerá.
Quanto vejo esses garotos

quebrando bondes, depredan- A viúva, filho, irmãs, sogros, cunhados e sobrinhos do
do edifícios .públícos, estações inesquecível
de emharque e desembarque, ANTONIO SBISS.I\

,+5 !fiió' Pelo 'futuro desta ter- Vêm, por meio dêste, agradecer às exmas. autoridades, .-

.i�,fr ra. aos chefes e funcionários do Departamento dos Correios e, .

Foi-se aquela juventude Telégrafos, ao Clube Doze de Agosto, às associações de
"sem prevenções, apaixona- classe, aos Estabelecimentos José Daux S. A. as homena
da pela equidade e pela ca- gens prestadas ao querído extinto na ocasião de seu faleci
ridade, protetora dos peque- mento; assim como agradecem de coração a tôdas as pes
nos, dos Ivencidos e dos 0- sôas que compareceram ao seu sepultamento e as que en-:
pressas, inimiga da cruelda- viaram flôres ou por telegramas e telefonemas manifes
de, e�tusiasta do talento, taram pszar pela triste ocorrência, bem como tôdas as que
confiante na palavra, ína- acompanharam o doloroso período de seus padecimentos.
cessível ao interesse, que I Aproveitam a ocasião para convidar a todos para a

cres�i� ao con�acto das cO!-,missa de sétimo dia que farão celebrar, 'no altar de, Nossa
sas ílíbadas, vibrava ao sO-lsenhora, na Catedral Metropolitana, no dia dezenove do
pro das aspirações santas". corrente, às sete e meia horas.
Foi-se essa juventude de que ---
falava o velho Ruy em 1897.
Hoje, o que vemos é o des

regramento, os Cadillacs, os

encantos da vida, suas faci
lidades. Leituras? Por alto.

Ali Rilrht
(Do "Correio da Manhã")

AGRADECIMENTO
Missa. de 7° dia

AGRADECIMENTO
Livros Bem poucos.

Rudi Schnorr e família e Werner Schnorr ag ....ade
'�em penhoradamente a todos que compareceram ao en

terro de sua mãe sogra e avó.

, Você Sé Lembra...

·oS•

.-�,�--�------------�
Edith Cavell, enfermeira

britânica de 50 anos de ida
de, foi morta pelos alemães
no começo da Primeira
Guerra Mundial por ter
"obstinadamente ajudado a

uma potencia inimiga". Di
retora de uma escola de en

fermagem de Bruxelas, re

cusou-se a fugir quando a

Belgica foi invadida, trans
formando a escola .em hos
pital de feridos. Quando foi
presa, admitiu livremente
ter ajudado 200 soldados
aliados a escapar da Holan
da. Na tarde de sau execu

ção, 12 de outubro de 1915,
disse ela: "Acredito que
apenas patriotismo não é o

bastante. Não devo possuir
ódios nem ressentimentos
contra. qU!1lquer pessoa".

Em julho de 1929, o "St,
Louis Robin" (no ângulo
inferior à direita), estabe-
.leceu um novo record de

duração de vôo para os Es
tados Unidos, permanecendo
no ar 420 horas, 21 minutos
e 30 segundos. Durante 17
dias e meio, ao crusar o Es
tado de Míssour i, os pilo
tos Dale Jackson � Forrest
O' Brien encheram 0l1.. tan
ques de oleo e gasolina por
intermédio de mangueiras
dos aviões de reabasteci-

. mento. Esses vôos estabele-

Em 2 de março de 1939,
63° aniversário de nasci
mento do Cardeal Eugenio
Pacelli, Secretário de Esta
do Papal, foi eleito Papa
pelo Colegio dos Cardeais.
Aparece ele na foto osten
tando a triplice corôa após

a sua coroação no Vaticano
como Pontífice da Igreja
Catolica Romana. Durante
seus 17 anos de reinado,
Pio XII tem sido um dos

mais ativos lideres pela
causa da paz. tendo conde
nado regimes e ideologias
governamentais, que ve-

------------------------------------------------------�-------------'--------------------------

ceram a praticabilidade de
reabastecimento no ar, ope
ração -agora em uso com o

intuito de aumentar o raio
de alcance de alguns tipos
de aviões..

nham a destruir os direitos
individuais e soc�as do ho
mem.

HOJE E AMANHÃ NO PASSADO . I «NO Le�aCUIO)). " __17 DE JUNHO

(
-

B bl M'_�md��:8:'e n:Oj�a�ei�orf����:� �u�:ovel'nador-g.eral om iJ I Ia na ao
Lourenço da Veiga, nomeado por carta-patente DOMINGO, 17 DE JUNHO
de 12 'de abril de 1.577, tendo chegado à Bahia Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Per-
em princípios de 1.578; manecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao ju-
em 1.624, o governador holandês da cidade de g'O de escravidão. Gál. 5:1). Ler João 8:31-36.
Bahia, Coronel Juan van Dorth, foi morto com HOJE, mais que nunca, povos de ilhas e contirien-
um golpe ide espada pelo capitão Franãisco l.('s estão buscando independência e liberdade.
Padilha, quando explorava os arredores da Mas� na busca de direitos e liberdades a humanida-
praça.' de .precisa ser governada pelo espírito de Deus. Fre-
Seu sucessor foi também morto pelo mesmo ca-I qüentemente baseamos nossos atos em doutrinas de -ho
pitão Padilha. �ste morreu no combate de 12 de mens mortais em lugar de baseá-los nos ensinos de Cds-
junho de 1.627;' ltú. Pecamos por causa-de nossa cegueira espiritual. Pa
em 1.831, com a abdicação de D. Pedro I, a 7 de .ra fazer desaparecer estas trevas, temos que invocar a

abril e em virtude da maioridade de 'D. Pedro 'I luz de Cristo.
II, o Brasil passou a ser governado por uma Quando, pela fé, admitimos que o espírito de Cristo
Regência Provisória, sendo a permanente elei- e seus ensinos, penetrem em nosso coração, experimenta
ta nesta data; mos unia mudança de espírito Tornámo-nos puros de
Quando, em 17 de junho de 1831, a Regência coração, libertámo-nos do poder do pecado em nossa vi
Trina tomou posse do Brasil, o país inteiro se da. Entramos na posse de uma nova vida. Uma nova es

convulsionava em grandes movimentos civís e perança nasce em nós e um novo espírito, para governa
militares. Mas na frente do govêrno estava um dor o curso de nossos atos.
general capaz de estabelecer a ordem. Contra-I Ponhamos, em tudo que fizermos, o sinal do espí
dando a vontade de seus- dois companheiros rlto de Cristo. Pelo seu poder, nós nos tomamos pessoas
(José da Costa Carvalho e João Bráulio Mu- (:e boa vontade, trazendo bênçãos aos nossos semelhan
niz) que, não eram homens talhados para o

I

teso Assim ceifaremos a preciosa messe da paz de Deus
momento, o general Lima e Silva chamou para' e conheceremos o gôzo da comunhão cristã.
ministro da Justiça o Padre Diogo Antonio Fei-, O R A ç Ã O
jó, e deu-lhe todo o apôio de que carecia para. Nosso Pai, desejamos ser novas criaturas em- Crtsto
restabelecer a ordem. Quatro partidos políticos e por �le encontrar libertação dos nossos pecados e más
guerreavam encarniçadamente ; o Republicano, cbras, Livra-nos de erros espirituais e de atos-pecamino
o Moderado, o Liberal intransigente e o Res-' sos. Ajuda-nos a receber tua luz. Por Jesus Cristo, nosso,

taurador, apelidado o Caramurú. As tropas do Senhor. Amém.
.

Rio agitadas pelos políticos, estavam POSitiva-I PENSAMENTO PARA'O DIA'
mente indisciplinadas. Só 'havia um remédio: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis li-
sua dissolução. Isso bem compreendeu a Regên- 'vres", (João 8:36),
da, O primeiro Batalhão que se rebelou foi ven-I �OBERT MOHR, Ferroviário (Alemanha)
cido e dissolvido. Assim se procedeu com os

I SEGUNDA·FEIRA, 18 DE JUNHO
demais, com exceção de um que até então se Glorificai a vosso Pai que está nos céus. (Mat.
mantivera com a lei: o Batalhão da Artilharia [1:16). Ler Mat. 5:13-16.
da Marinha, aquartelado na Ilha das Cobras.

I
COMO uma folhinha de grama ou a haste de uma

Afinal êste também se insurgiu/O Padre Feijó flor, nascidas nos meandros da rocha, assim uma alma
procurou imediatamente o chefe da Regência, dedicada pode vencer obstáculos e triunfar. Pode ilumi
general Lima e Silva e expôs o caso: nar a escuridão e transformar as coisas em beleza. Pode
"General a artilharia da Marinha está revoltada .. transformar o ordinário em .algo fora do comum, Pode
Era o último batalhão que tinhamos. Estamos evitar o fracasso e levantar do desespêro o caído.
sem soldados." Encontrei recentemente uma pessoa que tipifica
Inperturbável o general Lima e Silva respon- isto, uma cantora. Nascida em ambiente de grande aus
deu ao seu Ministro:' terldade, esta pessoa. vÍve espalhando luz e virtude, não
"Organiza em batalhões a Guarda Nacional. somente pela sua voz privilegiada, mas exatamente pe
Reprima a revolta e dissolva o batalhão -de Ma- lo que está atrás da sua voz. Recusando contratos vanta-

,

rinha. Cada patriota é um soldado, da Lei". ' josoa com empresas cujo padrão é de nível inferior, es
Criada a guarda nacional e organizada com ta pessoa é ricamente recompensada pela alta aprecia
uma rapidez incrível, a Lei foi respeitada. E ção e reconhecimento que lhe são tributados com entu
assim terminaram no Rio de Janeiro os levantes siasmo da parte do público sensato.
militares, ai se restabelecendo a ordem e o sos- Todos nós temos talentos. Podemos usá-los para fins
sêgo; egoísticos, ou, esquecidos de nós mesmos, usá-los libe-
em 1.841, no Rio de Janeiro, e depois' de haver ra lmente em benefício de outros,
cumprido a prisão de 10 anos, a que foi, senten- ,."....O_O O C·l.....O....O....O....O O O

ciado por participação na Inconfidência Minei- Aguiar;
ra, faleceu o conselheiro .José de Rezende Costa, em 1.711, iniciou-se a chamada Guerra Civil dos
deputado por Minas Gerais na Constituinte; Mascates, em Recife;
em 1.880, o Imperador do Brasil, foi convidado em '1.814, o Principe-regenta assinou decreto de-
para presidir o Tribunal arbitral de Was- claran do abertos a todas as nações os Portos dos
hington, a fim de julgar reclamações apresen- seus Estados;
tadas aos Estados Unidos por algumas potên- em 1.834, o Senado rejeitou a proposição da Câ-
cias européias, cabendo essa elevada missão ao mara dos Deputados proibindo ao ex-impera-
Visconde de Arinos;

,

dor 'D. Pedro I a entrar no Território do Bra-
1.933, embarcaram em Montevidéu, com desti- sil ou a residência em qualquer parte dêle, mes-
no ao Rio de Janeiro, exilados pelo govêrno, os mo como estrangeiro e indivíduo particular;
políticos uruguáios Basílio Munas, Domingos em 1,842, um decreto suspendia as garantias
Busque, Saturno Itureta e José Maria Santos; constitucionais no município neutro e Provín-

18 DE JUNHO cia do Rio de Janeiro, em consequência da In-
em 1.504, Américo Vespucci chegou a Lisbôa surreição dos Liberais em São Paulo e Minas
depois de 77 dias de viagem desde Cabo Frio de 'Gerais; ,

onde partira a 2 de abril; em 1.940, o general Charles de Gaulle dirigiu
em 1.653, o Capitão Paulo Teixeira atacou e aos francêses um veemente apêlo.

.

dispersou os holandêses junto à Estância de André Nilo Tadasco
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Ginásio Oficial
Bafa Joinvile

..

E' elo conhecimento da po
pulaçâo o movimento da U
nião Joinvilense

.

Estudantil
(UJE) que teve início no dia
11 de 111:1io, quando fez cor
rer pela cidade um memorial
que foi entregue a S. Excia.
o Dr. Jorge Lacerda, MD,
Governador do Estado, con

seguindo obter perto de qua
tro mil assinaturas de solida
riedade ·e apoio, entre as

quais destacavam-se das au

toridades locais, como o Dr.
João Colin, Prefeito Munici

pal, Vasco Krof de Carvalho,
Ce!. Comandante do 13 B.C.,
Dr. Norberto de Miranda Ra
-mos e Dr. Euclides de Siquei
ra Cintra, Juizes de Direito,
professores municipais e es

taduais, diretores da impren
sa falada e escrita, indus

triais, comerciantes, bancá

rios e a população em geral.
Nossa reportagem, visitan

do sábado a bem instalada
sede da UJE, conseguiu ou

vir a palavra do Presielente
daquela entidnde, estudante
Hélio Mazzolli, que, aborda-Ido sobre a situação disse-nos,

que a necessid:ld::) da urgen-I'te instalação do Ginásio Es
tadual em nossa cidade foi

I

reconhecida pelo Sr. Gover
nador elo Estado, adiantando
ainda que o .Dr. Jorge Lacer

da virá a Joinvile no dia 13
de julho quándo então trará
patrulha.
a sua decisão à classe estu
dantil e à população Norte
catarínenss. Porem, para que
o assunto não caia no olvi

do, foi criada na União Joín
vílense Estudantil, uma co-I
missão pró Colegio Estadual I

de Joinvile, que terá come fi-Inalidade manter a classe e

a população joinvilerise ín.
formadas no encaminhamen
to do assunto.
Outro ponto tambsm abor

dado pela representação da
UJE em Florianópolis foi que
o Governo estadual crie uma

verba extraordinária de .....

Cr$ 593.600,00,;ta fim de SeI

doada ao Colegto Bom Jesus
•

e à Escola Normal -São Vi
cente de Paulo, para que ês
tes dois educandários mante
nham as taxas cobradas em

1955, as quais sofreram um

aumento, como é do conheci- ;

menta público, de' quase'
30%. Nesta questão, tambem :
ficou o S1'. Governador com
prometido a dar a Sua deci
são em julho vindouro.

("A Notícia" de 5-6-56)

IIIU-........ ·'--...- ......-- ·�

... ..".-'�
_.-._-�

Num Concessionário frigidaire há

luet/ile IJqsoaUJtte/ VIsite om Cohce�ionútl() liifllr/uiteI
,

. .'"'

CONCURSO COMEMORATIVO DO 100.000� REFRIGERADOR
,

'

PROD'UZIDO PELA FRIGIDIIRE EM SÃO CAETANO DO 'SUL

•

','

18 rigidaire (modêlo de �IO)
serão distribuídas
gratuitamente ao' Brasil!

•

Comemorando a produção do lOO.OOQS! refrigerador nacional, a General Moton

do .B�a.�il di,st�ibuirá, através dos Concessionários Frigidaire que a sorte indicar,
18 refrigeradores. Se o seu' nome e -enderêÇ( �st.ivêrem registrados com um -dê-stes

Concessionários contemplados, poderá ser sua, inteiramente grátis, uma mcdernís
sima Frigidairel

(marca registrada)

GENERa[� MOTORS DO BRIS.IL S. I.
CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS EM TODO O PArs

� .

..,. ", >
- \.., i

Ir

.,.;:-'
,

ASSIM SERAO DISTRIBUIDAS'\ ,�,Sf' l8 FR.IGIDA·I'�:�;·. GR:ÁJ:IS�.,_.·- "
. '1

.
� .h;,� .��. I.' -r

� � ...-,l�l�··-�� ,,':.,.':,... '-. �:' "-,,,:.k v
,

I 8 Frigidaire estão destinadas
à distribuição em cada uma das 8 cidades que possuem mais de um Concessionário

Frigidaire: B. Horizonte, Curitiba, P. Alegre, Recife, R. de Janeiro, Salvador, Santos e S. Paulo�
10 Frigidaire serão distribuídas por sorteio entre tôdas as demais cidades do Brasil em

que há 11m Concessionário Frigidaire. "l.

•

r

�" �]i.� -,
..
_

(Continuação dá 2a. Pág.) plicavel. Um jornalista pari-

OS REFRA'TA'R lOS
Suponhamos que Oi Sr. repartição, mas seus fun-

traram um exemplo clássico' siense pôs-se um dia na es-
.

.

Vicente 1('- arra lamentasse cionários estariam nela uns

de metonímia, eu incor-
i

quina de uma rua oferecen-. . a indelica de.,« do municipa- trinta anos -l\_llais para con-

reram numa irreparável
I
do, a vinte centavos cada Iidade. Todos aqueles que .cluír as eventU:.!!-is ditigên-

confusão. as quatro figuras
I
uma, moedas de ouro de nistração que nós nomea- na Suiça. Em Londres tive ção em que os homens c as se apresentassem depois de cias 'em curso.

'1

de retórrica-epanalepse,: vinte francos. Ninguém as
I
mos e que financiamos ad- necessidade de saber o en- mulheres estão ocupados mim 'para prática al1áloga,' Assim se criou a··t.'urocra

epanáfora, epanort�s�,. e . �o:nprou porque e.ram moe- : quiriu superioridade sobre dereço de um espanhol. em fazer trabalhos úteis a deveriam declarar que isen- cia; um caso isoladô; ::.��
epanadiplose. O presidiário nas de ouro de vmte fran- . nós; já não somos patrões Apresentei-me ao departa- si mesmos e à nação. Ima-j tavam a municipalidade de se poderia resolver com um"

'1.
autenticO: que. não idesp�r-' CI s e O· pedestre astuto per-I que pagam o salário a em- menta de estrangeiros na ginemos o que teria acon-I toda responsabí lidade. Su- pouco de inteligência.. dá'

_ tOl� as sl,l�peItas de nm- gUI1.tava a s� me�mQ que ha-
I pregados doceis, mas somos municipalidade, e disse: tecido em outro país, em' punhamos que o Sr. Ybarra origem ao documento, à re-

guem nos vingou a todos, os veria de mister-ioso em tU-.:t!; vítimas de sua prepo- - Onde mora o senhor um desses países em .que
'

o I.' ..
partição, .!aos fun8ionários

contribuintes, que somos do aquilo. Era simplesrnen- ! tencia, e seus "souffre- Vicente Ybarra? : Estado deve' e�t�belec:r �e< I tivesse �I,do v!Ce-co�ls�ll .. ou que deverão resolver e pre
vítimas da estampilha do te um jornalista que fazia douleurs", as vítimas sobre' O empregado dirigiu-se corosamente varres milhões l'Conselhell o meteorológico venir outros casos como a

documento, da firma, do re-- um estudo sobre a estupi-: os quais esses sádicos fun- a um armário, abriu uma de inúteis de ambos os se- IOU adido rt;.:tafísico de qual. queles e que, provavelmen
conhecimento da firma, de dez humana. cionários desabafam sua pequena caixa, voltou com xos. Teria tido que encher

I
quer embaixada, e seu go- te, não' se tornarão a apre-

todas aquelas medidas que Os home�ls'---orga�izando-: inut�l .crueldade de. vi�i�- : uma ficha, e antes de lê-la um forrnulár.io em três vias, vêrn� fizesse· �l'ot�sto�. di- sentar nunca.
a sociedade toma contra o se, escolheram empregados,' aeccíonístas, para justifi- me disse: I apresentar-me com meu plomátíeos, Ter-se-ia criado

.

indivíduo. para se defender arquivistas, administr.a.do- : cal' O· salál'�o, a repartição I - São cinquenta centa-! atestado de b.oa conduta, _de-I um novo documen�o: n_o I O vel:dadeiro presi,d!á�'io
contra a falsidade e o abu- r'2S, quando estes morrem com calefacao, os gastos de vos. . clarar sob Juramento, na .qual o postulante garanti- do Brasil e o falso médico
SOo 'vêm outros, ê as�;m se Vão: r9A9UIolnn

.

o a nWBA!.lOsa! Paguei. E êle leu:
I

)
presença de duas testemu-I' ;:ia_

que a pe�soa yr�cul'ada : de Portugal quiseram de-
Ninguém o Julgara um formando contm.u�men�e I

na porta. I - Mora no Hotel de la' rihas, que a razão pela qual ��� pertencia a diploma- I monst�'ar que aquele compli-
pres.idiário, porqu: ., e�tava .p.lll'a que as repartições n�o j Apenas num país vi um Plage, em Ouchv. I desejava saber o endereço I c:a. Suponhamos que eu

i c�do ll1S�l'llmento .de precl
vestido de presídiáno. A f'iquem desprovidas jamais. caso inteligente de simpli-j E tudo terminou aí. Mas elo Sr. Ybarra não era COI1-

I
tivesse assassmado o Sr. sao, que e a or'gan.iznção so-

coisa é psicologicamente ex-, Mas esta vastissima admi-' plicidade 8.idministrativa: estamos na Suíça, numa na- Ilrário às leis. !
Ybarra: ter-se-ia extinto a: cial, não funciona,
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fNôe·s�tã·"se�õiaJe··1 No Tribunal RegioDat�>�1�itori!l .....���I Asunclon ./.. � Despedida do. seu Presídente. D:;:�OsmunJdà�Won-
Othond'Eça J f�.� derley da Nobrega, ontem. Ho�e�agen�

Esgotando-se, 'ontem, _ o :Regional. Novamente com a ma e a admiração dos que ti-j da� dos runcíonartos deste
I
vou, na oca�lao, seus malho-

30°
prazo previsto em lei, de palavra, o Des. Wanderley da veram a honra de colaborar 'I'ríbunal.. com os voto�. que .r�s a�radeclmen1;ios ao fun-

. .' quatro anos de exercício, Nóbrega, visivelmente como- com V. Excia.
_

formulamos pela íelícldade cínnaltsmo do T.R.E., p�ssan-18 de março] _Dommgo. _ Regular _a minha VIda nes-
despediu-se do egrégio Tri-' vida, expressou seus agrade- Receba, assim, sr, des. Os- pessoal de v. exc�a." I do .a receber os cumprimen-

ta abrasada capital do Paraguáí, tao regular como
bunal Regional o ilustrado 'Cimentos às homenagens de mundo Nóbrega, as despedi- O sr. des. Presfdente reno- tos de todos Os presentes.

Um��debo�que�ro�n�,l@�ernq���, , - W�·����
. I Des. Osmundo Wanderley da que fora alvo. � .

uma es�rada h�a. .,. . . Nóbrega, seu preclaro Presi- A seguir, no gabinete da "Nu
..
nca tive rela-HOJe, domingo, fui a mI�s�; vadiei um pouco, e�· dente. Presidencia, foi S. Exa. ho-

companhia de um rapaz brasílelro, �e S
..
Paulo _ J.

vel�, Aberta a sessão, S. Excia
..
msnageado por todos os fun_- co-es com funcle-ga _ pelo imenso largo da Catedral, relí a placa que la

fez um relatório das suas a- cionários do 1'ribunal,' in-
,menta e explica, depois que se fez a paz, crayada num

I' tívídades no cargo e mi pre- terpretados pelo chefe da Se- I

A
I f'

tanque bohVlan� � a gu�rra do ohaco, onde ha uII_l !un-. sidência, concluindo por ma- cretaria, sr. Solon Neves, que nérios rgentmosdo mar de petróleo; d.e�cI a calle Estrella' com lentl.dao e
nítestar seus agradecimentos o saudou com as seguintes

t I dILA PAZ, 16 (UP) _ A em-pachorra e me reco.lhl ao Ho e, p.ara escan.sar o muscu. o I ao's srs, juízes, aos srs. Pro- palavras, vivamente aplaudi-
d d t baixada argentina declarou,e ouvir o dr. CorreI_a _ um médíco e. Aquí auana mui o

curadores e ao funcionalismo das'. Elorianõpolis, Domingo, �7 de Junho ele 1956
h d E não estar implicada em quaI-c�ljo e palmilhador de �odos os camm �os a ,�r.opa -.

da Casa. Sua exposição cau- "Exmo. sr.' Des. Osmundo
quer movimento para derru-

GOdissertar, numa voz erudita e pausada, sôbre as dlfe�en- sou viva impressão pela elo- NÓbrega: bar o governo boliviano e VI FESTA NACIONAL DO TRI E IIcíações prosódícas" entre o tupi do Brasil e o guaram do
quente simplicidade com que No momento em que v. ex- desmentiu a acusação feita

-

Paraguai...
_ foi feita. cía. se afasta dêste Tribunal, nes sssentído por dois oficiais EXPOSICA-O AGRO-INDUSTRIAL.As onze subi para o meu quarto, ao banho reparador Falaram a seguir os srs. depois de lhe haver prestado do exercito nacíonafAo mes- .,

com muita espuma, muíta água e nenhuma prosódia, an- D AI P d A 4 d' t· ãveís er CACHOEIRA DO SUL (V O" lt T lti lt .
_ es. ves e rosa e rno anos e mes imav S.-

mo tempo, o embaixador Jor- , . rlZICU ores e ri lCU ores,
tes do costumado almôço de meio dia: _ sôpa de Iegu- hll" d T

.

runcíoné d S \ N di 20 21 22 d 40 V' P id t J
-

G- Hoesc ,os juizes rs,

rom-lvlços,
os uncionanos a, .e- ge Escalante publicou uma A.1 - os las , e ,e ice- resi en e, oao .

mes e massas fiambres 'de antepassados insuspeitos, pólio 1
.

t 1 t d
.

l

bl
powski Taulois, Clarno Ga - cretaria, por meu m ermec 1.0, carta de Eduardo Messutí, outubro do corrente ano de- santos Presiden e a Associa-

frito, arroz "con mínudeneías. de aves" e, por fim, um i-
I tt· Ald Avíl d L' .

t Ih u s de" 'I' C h
-

R 1St" Gal'e 1 e o VI a a uz, o vem razer- ie as s a �-
em que o acusado diz: "Sob vera rea izar-se, em ac 0- çao urai: acre ano er·.

te gôrdo e chiando, com batatas grelha.das.
. d P d N" 1 Se díd .

d S I VI F t N
.

L' P h ly; Tes ureíror. rocura ar ieo au - pe I as. palavra de honra declaro que eira ou, a es a acio- UlZ ac a, ,
. o ,

_ Isto acaba, meu .amígo, isto enerva a própria 1'0- veriano de Oliveira, e os de- Na�magistratura catarinen-
nunca tive relações com fun- nal do Trigo juntamente com Ivan Duarte Tavares.

tina! , . . legados drs. Rubens de Arru- se, onde militam as mais al- cíonáríos argentinos ou com a. II ,E,xposíção Agro-Indus-! Parale.lam_ente _
ao t.rabalh,oAlI'a's eu estava merecendo um pouco de lonjura, um d- R' d p' S D P- 1 t

-

d lt a ju t 1 d C E ta amos, o .. . e au o as expressoes a cu UI' -

oficiais do seu exercito". na . a omissao xecu rva, va-
, cantinho de fogão estrangeiro, a paz delícíosa do anônimo Blase, da U.D.N., todos exal- rídica da .nossa terra, v. ex- O escritório central dêsse rias Comissões vêm desenvol-..................._,._._......................

Ie do deserto. tando a figura austera do : cia., pela sua sólida cultura, C f " I

d certame rvem iuncionando, vendo esforços, nas mais va-
Florianópolis está agóra transformada numa arínga Des. Wanderley da Nóbrega I pela sua inteligência e inte- on erencla O regularmente, à Rua 7 de riadas atividades, para asse-

barulhenta e sórdida: _ muito foguête, muita chalaça, mui- e a sua atuação exemplar à gridade e Pelo aprimorada
P f E d d

Setembro n. 1.175, atendido I' gurar o completo brilhantis-
to bródio cívico e muita gente lambendo o novo govêrno frente do -colsndo Tribunal tir?cínio de magistrad�, con-I; ro I U oro e pela seguinte Comissão Exe- mo do conclave. São as se-
pelas esquinas! .-_•••••••_._._._ _. qmstou lugar de especial re- cutíva: guíntes as Comissões já ror-

Vi hoje de manhã, na alta vitrina duma livraria em

Reatamento das lêvo. Aqui, neste Pretória, v. Souza Presidente, Arnoldo Paulo 'I madas: de Finanças, deliquidação, aqui na calle Estrella talvez em processo de fa-
excia., mais uma vez,

. de-l : , . Fürstenau, Prefeito Muníci-] Construção dos Pavilhões, de
lência, a tradução espanhola de alguns livros de Eça de

Relaco-es monstrou essas qualidades, I
Dando mlCl? a. seu progl:a-I pai; 10 Vice-Presidente, Dr.!ExPOSiÇão de Máquinas Agrí-

QU.eiroz: _ A Ilustre Casa de Ramires, Os Maias, a Corres-
) quer como juiz, quer como

I
ma de. conf,e1'enclas par� es-

i Mário Ilha Filho, Presidente I colas, de Desfile,' de Rece-p-
.pondência de Fradique Mendes e O Mandarim.

WASHINGTON, 16 (UP) seu Presidente. Neste cargo, te ano, fara a .�ecretan� de da Câmara de Vereadores; ição, de Hospedagem, ç1e Em-
Com certeza não os p()derei comprar: a livraria está sob al-

O Departamento de Estado v. excia. foi o digno conti- 'Cultura da Umao Catarmen- 20 Vice-Presidente, Rudolfo belezamento, de PrBpaganda,
çada judicial e para se chegar até lá deve haver, por cer-

continua estudando a ques- nuador da trajetória magní-' se de Estudantes Secundários Kampf Presidente da ASSO-' de Festas de Exposição da
to, muito papel: muito selo, muito praxismo... tão do reatamento' de suas fica dos eminentes juízes que': realiza:r sábado, dia 16 às 20 ciacão 'do Comércio e Indus-

I
dustrial, de Saúde e Organi-

O dr. Arruda e ,o Ricardo darão informes m.ais segu-
relações diplomáticas com a o antecederam" �antendo i

horas, na nov.a casa da �a- tri�; .30 Vice�Pre�idente, Di�-ILavoura, de Exposição In-
ros: vou esperar. Bulgária, rompidas em 1950, bem alto o presnglO que o, cul�ad� Catannense de Fllo- mantmo Flguelredo, Presl-' zadora do VI Congresso Na-

• depois de o Governo de Bu-' Tribunal Eleitoral conquistou, sofla, a Praça Laur� Mu!ler, dente da União Ceritr�l do' cional de Triticultura.'
carest ter declarado o Minis- junto aos partidos e junot ao' n. 2, uma confer.enCla sobre

tro Americano Donald Heath povo, resguardando, inviola-
I Arqueologia Grega, pronun

"persona non grata". da e inviolável, a confiança
I ciada pelo prof.•Eudoro de

• t ti' � ., : ! �
.. :�:!,r:�� Funcionarias do Departa- até entã� -

depositada na Souza, catedrático de Letras

Eça de Queiroz em espanhol! mento desmentiram as no- justiça eleitoral de Santa ?a- ; Clássicas da citada Faculda-
Terão perdido o seu estilo, levadas por outros a outra ticias de que os Estados Uni- tarina. Revelou-se, tambem, de.

língua, algumas daquelas qualidades naturais de forma e
dos tinham rejeitado a ofer- no desempenho dessas fun-I Ficam c0nvidados a com

sentimimto, de graça amena e tranquila doçura, de reali-
ta húngara em favor do res- ções, chefe compreensivo" parecer Os estu.dantes, assim

dade e fôrça, que tornaram OS livros do incomparável es- tabelecimento das relacões' ainda que enérgico, gran- como todos Os mteressados.
critor destacados' e 'altós na literatura portuguêsa? entre o§ dois países.

•

I geando, ,dessa forma, a ,esti-' _-�-.,.�
Na verdade o espanhol é também um idioma ductil, '

i D� �,.",,,,,, .,.J� n�"",
erob_ora alguns dps seus acentos bárbaros e ásperos, e se _ �_ �� �_._. IJOllOytill1 ue rOlll'

pres�a:,soa;'��rt��:�::v;:��:: com toda aquela vasta e Ya- °IX:CÕMS·ÃlENTES A·GRADECEM Ã J. K. pulha
riada soma de mar.ayilhas e coloridos que ele criou -

RIO" 16 (VA) ,_ O Conse- c'ento ao ano, com o prazo de, RIO/ 16 (VA) _ Informam
não pode ser transferido ou transpassado a nenhuma lho_ NaCional dos' Ex-Comba- 20 anos, Q que corresponde à' de Belo Horizonte que os en

outra língua v�v'a' da terra:- tentes compareceu ontem in- prestação 'mensal de mil e genheiros Carlos Goulart e

E se fôsse passiveI, por um milag-re da paciência e corporado ao Catete em com- cem cruzeiros. Falando aos' Silvio Barbosa afirmam que
da filologia, levá-lo ao mundo ant�go e -às línguas que panhia do ministro do '1;ra- representantes do Conselho,' o rompimento da barragem
chàmamos "mortas" _ ele caberia dentro do velho jô- balho, do marechal Mascare- o presidente Juscelino Ku:- 'da Pampulha pOderá repro
nio épico de Homero e dó grego leve: cantante e ao nhas de Morais e do presi- bitschek disse que havia de-' duzir-se provavelmente em

mesmo tempo satírico de Hesiodo. -

dente da Fundação da Casa terminado tambem a todos menor tempo e maior ampli-
Eça de .Queiroz, aliás, ficou sõzinho, como um roble Popular: Ôs membros do os ministérios a instituição tude .se for executado o pro-

solitário, na iloresta em que avultavam, nas suas copas Conselho foram agradecer aO jeto do Departamento Na
altas e cheias de florescências, Ramalho, Antero, Oli- presidente da República o d,e prioridade para nomeação cionaI de àbras C�ntra as

"eira Martins, Guerra Junqueira! ato determinando a constru- dos ex-combatentes,· como Secas, para sua reconstrução.
Como os verbos portuguêses do ciclo do Mar-Oceano, cão de 320 apartamentos pa- exceção ios termos das cir- Consideram que a barragem

que não encontraram hemisférios bastantes às suas qui- ;a os antigos pracinhas, aqui, culares da presid�ncia da projetada, além de dispen
lhas e aos seus aventureiros - Eça de Queiroz também ja- para venda a preços oscilan- Répública, a estabelecerem diosa, não oferece segurança
mais encontrou Estilo, Motivos e Belezas que pudessem do entre 150 e 160 mil cru- normas para o ingresso no técnica.
servir, definitivamente e com nitidez, a sua Arte, de. in- zeiros, a juros de seis por serviço público: ._ __ .

tens��rn::s�z:�v�u�:�o: ceon��!:et:sa:s�empre renovada re-
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�.......L Eden irá a Paris
estruturação do seu pensamento e da sua ação, de que PARIS, 16 (UP) - Anun,cia-
sempre procurou tirar novas realidades e contornos dife- Vende-se 3 lotes para construção, situados a Av. se que o governo frances es-

rentes. '. Rio Branco, medindo 14 metros de frente por 12 de fun- tá inclinado a convidar o

O que pareceu insegurança, contradição ou versatili- dos, ou a área total com 42 metros de frente. Informa- primeiro ministro da Ingla'-I
,de à rotina de alguns dos seus críticos portuguêses .- çôes com o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Visconde de Ouro térra, sir Anthony Eden, pa

la maturação normal do seu espírito, que o tempo, a al- Preto 123. Ou Pelo fone 3559. ra uma visita a esta capital,

:�:��E��.:��:��:�:�:��;�:; l��� fNs�LHAi>õiillGAâ-· ::�:l���'E�:2:"�:�:��:
��:!� que vivia _ permitiram, aguçaram e fortale- CHOS NO SAlARIO DE Cr$ 3.400,00 :�n::' d�e�:��h�;���' ����:=

Rio 16 (VA) _ Não agra- Indústria de Construção Ci- rou que há assuntos de im.,

dou à' classe dos empregados' vil, a rua Voluntários da Pá- portância a serem discutidos
os novos niveis ae salário on-

I

tria, varias dirigentes sinâi- entre os dois países. O ne

tem votados pela Comiss�o
I
cais a fim de estudarem p�o- contra, nestas condições, te,

de Salario Millimo,' que os' videncias tendentes a impedir rá lugar depois das conversa

estipulou em Cr$ 2.700,00 ell a homologação, Pelo Mini's- ções que manterá nos Esta

Cr $2.500,00, respectivamente I
tério do Trabalho, dos novos dos Unidos, o ministrlo do Ex

para a capital e para o int,e- níveis. terior, sr. Christian Pineua,
rior. I Conforme. é do cOl:heci- terior,. s�. Christan Pine�u
Aliás, essa discordância foi

f
mento público, pelo avia0 �a I que. pm��u e D�lles _ fa:-ao

manifestada na reunião que, carreira seguiu para ORlO 1:lma reVlsao da sltuaçao m

votou aquela tabela através a: de Janeiro uma comissã:o que, ternacio�a1, e,specÍ.almente
pala.vra do sr. Dalimar Severo' junto aO ministro. parsifal. �a_ ���s.t!� .d.a. �:;:!.':.��.............
presidente e representant.e Barroso e ao preSIdente da �••••• n••••

da Federação dos Trabalha- ,República, defenderá a ap�o-' Ano record para o
dores nas Indústrias de vação da tabela, que preve o

Construção Civil e Mo'biliário. salario mínimo de , COme'rCI"O Interna�Ontem a noite, estiveram Cr$ 3.400,00 aprovado na as-

reunidos na sede da Federa-
'

sembléia dos empregadas, I
I

I���.��_;::�.������:;.�....�!-;.::�;.��;:��..�..��S?:�:��;.� I GENEBR�,°l��UP) A

Aos Produtores de organi�ação do Acôr�o Geral,
.' de Tanfas ,e ComerCIO (GAT

S I Calarl·na T) informa que o .Iv'alor to-
.' an a tal do comercio internacio-

ORGANIZÁ'ÇÃO /IMPORTADORA E EXPORTA-", nal, em 1955, foi de 83 bi

nORA IDóNEA, SEDIADA NO-RIO DE JANEIRO, COM lhõe.s de dolares _ aproxima
]-'ILIAIS NA AMÉRlCA DO -NORTE E FRANÇA. DE- 'daménte 13 por cento maior
SEJA REPRES�NTAçõE� -OU CONTA PROPRIA DE do que em 1951, ano record

PRODUTOS DESTE ESTADO.' 'anterior. Em volume, houve

ENDEREÇO _. IMPORTADORA LT�A. AV. CO- um aumento de uma quinta
PACABANA, 71 4 D. FEDERAL.

.

parte.
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Ele mesl1lo confessou: _ "alguns anos passaram. Tra
balhei, viajei. 'Melhor fui conhecendo os homens e as rea

lidades das cou�s; pérdi a idolatria pa Forma, nj.o tor
nei a ler Baudela';.1,'e."

De resto tudo assim, foi, como nas histórias de fadas,
menos ,aquela, idolatri,a da Forma e da Frase: _ ,as folhas
de revisão continUaram a revelar esse culto, os agudos
tormentos do artista insatisf.eito e a sofreguidão do lapi-
dário incansáJVel. )

POdia ter jogado prara sempre, numa cesta de papeis
usados, as Flôres de/ Mal e o seu satanismo artificial

.

e

pêco; trocado Baudellaire por Flaubebrt e Claud Bernard;
, r esquecido Gautl):.Ier como se esquece uma paisagem en-

I ,V trevista rapi�Cmente do comboio; aberto o seu coração às

� r�jadas so�.üs, épicas e, -poderosas do GERMINAL e de
, L ASS2�IR; abrandado a sua hugolatria, tran�forman-

l d97se, pelas evidências do naturalismo, num dlssecador

Jij�s sentimentos, dos Carateres e das Instituiç?e� humanas;
:J adquirido, emfim, as qualidades mestras do chmco que des-

("� cobre, pela força conjugada da observação e da Ciência, a

I chaga 'e a mostra ao mundo atravez de um, estilo ROVO,

precioso e: duétil que consegue apanhar, num flagrante
i milagroso, a côr, a palp�taçã() mesma da vida.

Mas a sua pena, temperada por uma opulenta e quen

te fantasia, jamaiS se transformou num escalpelo para

estirpar tumores, abrir cadáveres ou ,explorar, com vagar

e volupia,- as exérecências e os estrumes sociais.

Foi, antes de tudo, um buris recortand�, çom a�te e

imaginação, os Fato� e os Motivos, �ue ele surpreendI� ou

observava na vida e no mundo em torno e dos quais t}rou,
com vigorosa originalidade, emoçõés ,profundas e ritmos

�erfeitos .
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. No "Diário de' um l'eporter", do ,Diário Carioca, do
Rio, leio o seguinte:

.

O PRIMEIRO QUE NÃO VEIO PEDIR
DINHEIRO

O sr. Jor,ge Lacerda, de Santa Catarina, é
o primeiro Governador que chegou ao Rio' sem
vir pedir dinheiro ao Govêrno Federal.

_ A situação no meu Estado _ disse - é
ótima. Não vim atrlÍ>s de dinheiro. Estou ven-

dendo leite a 4 cruzeiros o litro e financiando
o agricultor de' trigo na base de 100 cruzeiros
por saca de semente plantada.

O �r. Jorge Lacerda, que aqui está para
enfrentar os recurs�s eleitorais do PSD, que
espera derrubá-lo do Govêrno, acrescenta que
o ambiente em Santa Catarina é de perfeita
calma.

_ Movimento popular não vai adiante.
Qualquer coisa que haja na� ruas, eu adiro

-logo.
Decididamente o Govêrno catarinense vive em

estado Permanente de mentira.
Várias delas afloram da nota a'Cima.

Assim, não é verdade que a situação do Estado se

ja ótima. Não é nem boa. E' má! Tão má que o govêr
no não pode instalar um dos poderes em casa pró
pria. Para isso teve que pedir dinheiro ao Govêrno Fe
deral.

Outra pataca lacerdeana, tipo mentira carioca, é a

enfática declaração de estar vendendo litro de leite a

4 cruzeiros.
O Presidente Juscelino ha-de ter observado:
- Esse moço ou é um demagogo vulgar ou não

.

está com a cabeça no lugar, pois enquanto vende l-eite
a Cr$ 4;00 e declara que a situação de seu Estado é óti
ma e que não veio atrás de dinheiro, - manda_tele
gramas 'aflitos e emissários �o Catete pedir 30 mi-.
lhões para instalar um dos poderes constitucionais.

Na ;v'erdade, lá está no Rio o Trio de Ouro - Pauli
nho _ Volnei-- Renato - tratando de arranjar di
nheiro para_p Palácio que o Estado não pode COllS-'

truir .

Quando' rlaqui
tratar de energia
informando que a

terêsses eleitorais.

saiu, <! sr. Lacerda declarou q'ue b
elétrica. Contestamos essa potoca,
sua viagem era para tratar de in-

A nota do Diário Carioca confirma que acertamos.
Mas, a mais grave das declaraçÕes é a última, pela -

.

qual se vê a finalidade insincera
\
das adesões do Go

vernador aos movimentos populares. I

Aí se revela o demagogo ppr inteiro, que adere aos

movimentos para êles não irem adiante!
Aí está a confissão de que as suas adesões não tsm'

sentido nem conteúdo, mas são apenas gestos de es

tudado utilitarismo.
Explica-se agora a presença do Governador cata

rinense na churrascada da Palhoça - mo'vime,u.to 1>0-

pular de agradecimento ao Govêrno por haver-dobra

do, em menos de um ano, o prêço das passagens dos
onibuS!

)
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