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Dentro em breve o Rio de da; dez bolsas de oito mil

Janeiro hospedará-um grupo eruzeíros lOIS 8_GOO,oo); ...

I doe ilustres cientistas, que vi- � quinze bolsas de seis mil cru-

- RESU·lT-A.DOS D''O TRAQUE I rão participar do XVIII Con- �zeiros <cr$ 6.00,00) cada.
-

_. .

."", gresso Internacional de Geo- As do primeiro tipo, para_ ca-

O [ounal que, eut.re .nós, nunca manteve, não mano
I grafia, a realizal'-se nesta tsdrátícos: as do - segunda,

I' érn e nunca manter] lfgações par+Idârfns com. " a opo- Capital.'
,

I
para assistent-es; as do têr-

�.,� U D N O Centro de Pesquisas de caíre, para instrutores. As

ii

-
•

�p f' O
- C h

sição, veio ontem querer provar que a L. , • venceu

C f reAnCI8 do� re eíto smar _

uo a em hri-Ihantéfi1�lite o �l-e�to de �Braço elo Norte e que ali, no ?eografia do Brasil, l!_o dese- despesas de viagem, em qual

OD e _,
' I dia 30 de junho ulhmo_, nao houve um protesto contra JO de aproveitar ,�presença quer dos casos, correm por

e
- °b T b l'h d' 'Rura.·s Novos dl·S- lo indecoroso CONDICIONADO. Os números dizem o [de re�omad9s geógrafos es- conta dos bolsistas.

urítí a. ra a a ores. _. .

Il'(mtrário, pormais que o jornal desltgado procure, com Itra�geHOS, entre Os quais �e O curso terá a duração de

, ; .. d S
i -, C d t' d (.!es, fazer fantasias à Malba 'I'ahan Isahenta� ?S profes;sore� Or- seis semanas.

frito-s do MUD1ClplO e' eara�'. 00 u a e I A brilhante vit§ria nesse pleito não foi da U. n, N,,_!land� �Ibelro 1 (�mVerSI��e Entre os .�I'ofess�r�s visí-

_.... "mas do Tesouro dI):. Estado, que, à custa de mais de 41de �IS oa) , � erre ,Mon e�g tant�s que ja ,a�eitaram ,;0

d t d O t S assuntos I 'lh� gado d d.
.,

t di t' l'
(SoIbonrte), lJarl,TrGll (Um-lconvIte para mírrístrar o pri-

epu a O U ..o
'

nu oes empre UI ii! e oa os sem [l en imen o as eIS . .-
'

. -,
-', .

•
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t
versídade de Bonn), ErwIn . melro curso dessa espécie no

,_

,'. e mesmo cetn -rarlal1t o-as ron -a e cnmmosamen e -
. .,

- I
.' ,

-

, -10 fol rea 'I
O deputado Olice Caldusmando o aoontscímento, e.; '1 ·0' "1

. de
-

t I I t dorl
Raisz (Untveraídada de Clark Brasíl ríguram:

MaIS uma sess<
-

'.
_.

,neles na lll ... um o o quan um l e (uas aposen"a onas, I . .
- , .

I
. .

t t ln i>exta (PTB) tratou da questao re- adIantando - que renovara o
I

• bê -, f'" id t
. - .

t
André Caílleux ü.aboratórío 1) Orlando RIbeiro, que de-

,lizada aln
s-on e '-epl'e�e�- lativa'à ;ituação dos -nosso� projeto afim de introduzir, cast qua,IS, Udtna] �l"e llclarat 'Od

canal a o O�osJçtlOm� ade! de GeomorfoIogia de Paris) e senvolverá o· tema "O Médi-

feira ne os nossos r '" �

I
' ..,

- =
. .. ,on 1'a o seu e egfllllo'(é par-lo

- consegmu aTaves e i. ', lversíd
,�-

,

. -

d

, ,

duai 'a fun- ,kabalhadores rurais os -qUalS modíücacoes. J!j aSSIm, ncou i, .

t
.: �

'd d' f t' PS' D I PIerre ,Bll-ot (Uníversí
ade de terraneo e a orgamzaçao o

tantes esta mllS agol
- c , ';

. ,1lln raque, na eXpiI'essao o governa 01', fi as 'ar o ,.. .

-

.

-,
, ...'

. '. D.' Nereu [propulsores do nosso progres- p'atenteaclo, que. a pressa dQ_: I -, t' i" I ParIs),'
lllteressou-se em 01'- Mundo TropIcal" onde a geo-

clOnando· a rua 1, ..,
,

-

I'
.

t
(a COllllJe Iça0.

,-
'.

-

, acham as so viver à margem da assist- deputado ue enIS a 'Ü

pegou,'
.

d' -::", ' .? ,. .' ""
- ganlzar um ctus'Ü para pro- grafIa, na fase da expansao

Ramos, onde s_e 1 A �_ tência social'. Pediu o encan1Í- 'mais uma vez em conttadi-
Mas, que lz;n.

Os nume.r�. P,II a prefeJt�, �m 19,)4, fessores universitáTios bra- marítima lusitana, lIgá ....s<.' à

no::as lns�alla;.oes
c asse

nhamento aO Presidente da ção, como sempre acontece,! (juan�o de fa� o : 17h�ve eleu,;ao, dOJ 4,217 votaram 3.169 I.sileiros, qU'ê, assim, diret.a- história, economia e ,sociolo-

biela L_egls a lva,
República' e ao sr,. Ministro dando marg,em ao mal estar ou sejam. maIS

e 5?o..
,

_

.•
'
mente, se beneficiariam com gia, sob o moderno conceito

do Trabalho de um memorial ela bancada governista já I Agota, sendo (} eleItotado de 4�O_33, o. �]e�t? obteve o contàcto e a orientação de de geografia, que não consi

dos' trabalhadotes rurais- ca- cansada de se ver assim apa_ll.661
contra

�
Ó 'Jotb.S .qU�.o seu. conc�rl'ent� fOI a.fasta- figuras exponêllciais da geo-' del:a essa ciência

_

úm depar-

tarinenses solici-tando' pro vi- 1 nhada em flagrante.
do pela hargall a assm� a pelo.governa.dol. �e obtivesse grafia mundial. ,tamento estanque'.

dências a respeito. '

Nova ses�;ão foi marcadn

I
apenas .1 �oto, dO seud, �lDtda ,aSSim estaria eleIto pela de- A Fundação Rockefeller; 2) Pierre Deffontaines, já

O primeiro orador da hó- -

para segunda-feira. -mocra.cIa, .acer o-u. en.Is I:l - antes defensora extrema concedeu um auxílio para .� ,muito conhecido �ntre nós,

ra do expediente, roi o de-
Projeto- renovado RIO, (Argus-PI;ess) _ N,8 ,la prIn�IplO da ,maIorla, ab,soluta, pela qual qtrem, de pagamento_ dos professores e não só por seus trabalhos em

putádo Antonio Gomes. de primeiro trimestre deste. ano, 14,033 el�ltol'�S o�t.end� _somente 1,661 votos, ou sejam, estadia no Rio de Janeiro de su� pátria, mas,-tambem, pe-

Almeida (PSD) que ocupou
O dePutado Sebas�ião Nc- o Brasil exportou

- 13.287.530 11%, nao estana. ele'lto. oito dos grandes mestres que lo papel que de:sempenhou no

fi. tribuna para dar con��c.i- ves encaminhou projeto que' quilos de mate, sup�rando a -

.

Mas, pelos m!�eros .

da Ga�eta te��s que dos 4:033 participarão do Congresso e impulsionar nova orientação

mento à Casa de um oflelO
"

h vI'a dado entrada antes I exportação do mesmo períoC\o '2leltores 1.661 votaram o candIdato umco. Os 794 vo- a CAPES decidiu conceder ao ensino de 'geografia em

a- Ja a 1
- - b ' f' 'd d' I I

nos termol! que seguem do sinistro ocorrido ,com o dc 1955, que foi de, 11.074.000 I t�s e� fanco Ica-ram esquecI os o Jorna, que ne es trinta e cinco bolsas para I)S nossas universidades. O Prof.

baixo, do Diretor do Depar- edifício da nossa Assembléia
I
quilos. O consumo inte·rno, dq, na9 V!Il protesto algum, S.omados os 1.661 votos do can- interessados no curso. "Nele Deffontaines discorrerá, sô

,tamento de Al?sistencia
e relativo à aposentadorla' janeiro a marçq último, ,a-: f�idato do Tesouro com os 794 votos em branc_o, de prQ- se poderão inscrever quais- bre 'a geografia pastoral da

Técnica dos Municípios do
dos funcionarios da Peniten- presentou a cifra de 5-.420.1<t3j-!esto

ostensivo, _temos- 2.,455, Ide compare�im,ento. Para
I
quel' professores universitá- América do SuL

Paraná, 'Dr. Ayrton Cornel- cim:i� Estadual Em a'part�, o q�i-los. Segund� dados f�rne- .:L033 faltâm 1.548, a_usent�s, de protesto., _Esses �",548 so° : rio� de geografia. (inclusive 3) Carl Troll, da _universi

sen e a respeito da brilhan- deputada Antonio AlmeIda cldos pelo Instituto NaclOnal mados aos
�

794, perfazem 2.�42 c�ntra a negOCIata do ,aSSIstentes e Instrutores), dade de Bonn, propoe'-se a a

te conferencia que ó Dr. estrail:hou o fat'b, já qúe por, do Matê, a exportação para ,traq�e! E esses 2.343 votos sao mais do que. 52% do elei-, sendo as bolsas de três ti- bordar um campo até agora
�

Osmar Cunha pronunciou ocasião' do incendio acirra os- vários mercados mundiais torado. ,pos: qez bolsas de dez- mil, relativamente pouco des�n-

na Capital daquele Est;:Ldo; r'eferído o 'deputado udenisb � acusa uma difereaça, para Com maís vag�lr voltaremos ao. caso, ! crtlzeiros (Cr$ 10,000,(0) ca-I volvido no Brasil, al;!esar da

há poucas semanas: declarara, por emissora 10-'mais, de 2.213.535 quilos. ns 3 %WWMty- i-- '-z--:;:; especial importânci3L que tem

, , cal, _ como "ac-ontocimentü" �
para nós - o das relações

ES'I'ADO DO PARANA importante 'e "histórico" �,O Paraná em primeiro lug'ar

F d'
entre çlima e botânica._Seu

não., destruição, pelas chuma�1
' I raU' 'e:' a

'

·

"t
estudo versará sobre "Zonas

Secretaria do Palácio d� rdaqupl:a, proposição! ' Aindà de acordo com o '_ '.
,

'_ V'I S··· .

a climato-botânicas do mundo

Go;verno _

I O dep. Sebastião. Neves, I.N.M" do tot.al da exportaçfLO, _

e par'ticulal'mente, dos trópi-

1 - A'
.

t·
ti'

." _ disse, entao que o sr. n- -,no prmlell'O nmes r�, ..
'
.... l

'

�
COlj'., ,:,'

DepaI-tamento de AS�l�t�n- tônio -Almeida faltava- cOI\l 7.890.743 q\iiro;:; -!coulM�'irlll ao_, 1
'

.

CQ1[é1u�3 _ ,:i�\l:<aç�(} dg Jí�titO _�e .19�O .:_ no qual, C�ll1 o atrazo de seIs 4) Erwin :Raisz, cujo pro-

.

cia Técnica aos MtmlClplOS a verdade e, êste .deu ares-- Par!l,l1a: A exportação" oe'
. 'J11�S, mn' ��'tteljlOrk'Hlo .3 Ga�t(L descoJj�in: lratlllés,·.f}.- ofu-es.roe.',-- Jl re}lOr- g'ràma ,de 'tr:ãbalhos prático.;;

N. 1.212 - Curitiba, em 28 posta devida, conforme se :Santa Catarina foi ele ""'_! I tf,�m q,}s.t�Jol'llal, a'4 de _rlOvembro daquelc/a'ilO, éonsegu�a, entrevistar o e'xmo. d� carto-g1':{íla"'IhClui o pre- <

ele -junho 4e 19_56
. I pode ver àdian�e, nas. "Ex- '2.800.880 quilos, enquanto que: �r. Des, -�ent'jra Bastos, ent(io Pre�idente do egrég'io T�ibunal Regional Elei'" paro. de mapas tipológicos de

Nobre Deputado.
.

pLicações PessoaIS". _ IMato Grosso vendeu ,t tóral. Indagado de como decorrer;;t,o pleito, s. ex-a. -respondeu: terreno {('te 'iua inv-encão) e

A visita que as auto�'ld�-I' 2.595.912-. I
"Da melIÍol" forma: possível, porque livre 'e sem o· me- ,o' uso de areofotografi�.

des municipais de Flol'lano- Novos Disti'itos do Município'
. ,nor incidente, f! .que �'evela :a alta cOmpreensão, cívica di) 5) 'Pierre Birot, da Univ: r-

polis realizaram ao nossO de Seára ConsumO interno i
nosso povo e comprova ó _

modo êlevado e - digno
-

pOrque,', -si<llade 'de Paris, especialista

Estado, constituindo uma
,I

presidiu o pleito, como v"erdad,(jro rpaglsti-ado, o Gov,er- em metod:ologia morfológica,

luzidia comitiva da qual Na �9ra destinada à 01'- Do ·total tle 5.420,143 qUilos,1 'naclór Aderbal Ramos da Silva".
•

-

"

'_ a t)argu'tl9: qual ficarão os

participou V. Exa. e tendo dem do Dia, ocup'�ou a tribuna' consumidos no país, durante'
'

N'a, verdade, para assim ,se exprimir.,. tinha o nosso ilustre (inh'evistado. as ': estuqos sobre e!:osão 'e, es-

à
_

testa a figul'a ilustre do lo lideI' udenista Laert Rq.-:": o trimestre, o Rio Grando do, razões irretol'quívejs do conhecimento de causà, em função doo, cargo. 'pecialmente; sobre o proble-

.

Dr. Osmar Cunha, Prefeito
I

mos para se opór à cÚação' Sul' absorveu 4.058.0�1 qui- t
As eleições haviam-se processado tranquilas c: democ;áticas, _ o�deiras e

I mâ� de erosão ,diferencial das

Municipal, deixou-nos a' a- dos novos- distritos de Ca-- i los, índice demcins.trí:1,tivo ele livres, assegm'::J.14 a todos os cidadãos a plepitude das ,garantias �onstitucionais.. 'ro.chas cristalinas.

gradável certeza de que os 'raíba, -Xavantin� � Novfl. Te':l- I que'
o Estado sulino, ern)Jora: 1\0 c�lendo 'l'.R.E;' nenhuma medida fôra ,solicitada para' garantir. a lisura I 6) Pierre Monbeig" da ,Sõr-

laços entre os dois' Estaclos,_, tqnia, no _Municíp�? _de se�-, não fig.ure en�re OS eXP��'L:l- e a libC1'dade das urnas. Não fôra feita uma só réquisjção 'de forca fed-�râI. ,'bonne, focalizará a geografia

tradicionalmente renovados ra,. com argumentaçao _

eVI- dores, e o malOr consumIdor o- GovE:,rnador Adel'bal R. da Silva_não sa,i.u do Palácio �ro di� sequei, para' ; agríCola nos países�-t'r;óplcais.

pela mocidade nos nossos' dentemente polític�, já que 'nacional. 1 aliciar votos. Ficou equidistante. da -campanha e dela -afaêtou, em I;econi�nda- I 7) André Cameux" �o La-

bancos acadêm-icos, vem'sen':do' ponto, de vista legal não',1 I
,são exprpssa (los seus seeretari�s, as autoridadeEi ponciais e as elo, fisco.

-

,,'
I
boratório de GeomorfolJgia

do cónsolida,dos' pelos' ho- há impedimentos que possam
••••_.........�a�w_·�-.�.JY'�·u....�.l'......• - .lá os pleitos seguinte&, sob govêrno udenista" foram o 'que se' sabe: a má- de Paris, -quê se encarr�gará

mens públicos que conhecém contrariar aquela iniciativa.
quina oficial I intcira, a servi,ço do udenismo. E quando ela ainda foi insu'-

1
dE;! desenvolver a prática de

a proPrla responsabilidade, I -Mas, o deputado EstivaIet

O'
, '

ficicnte e, até o poder cconômico não resolveu, che-gamos aos arrombamentos novos metodos de- estudo de

no esfol'co de uniãó_nacio-c.Pires (PSD) retrucoú o pon7

U-S'ca�'es
-

de Turvo. I-areias.e
seixos.

'

naI.
>

, I to d� v�sta do deputa?o si-
'Com o sr. Jorge Lacel'da no poder _renovaram-se urnas em Curitibanos e Alem desses, estuda-se a

2) Aliás,,. a 'brilhante i tuaclOmsta, _

com bnlha�te
• -

Canoinhas e hóuve o pleito de Braço do Norte, Para as secções de Canoinhas- foi ,possibilidade de contar com

conferencia p,roferida pelo argumentaça'Ü de ordem JU- _

_

mister a garantia da Força Federal. Más lá andou, mascateando votos em com-

j.
a coopera'ção do Prof. Helmut

Dr. Osmar Cunha, so.b o te- :rídica e constitucioI_lal, de- panhia' da -Sl�a entourage, o chefe do Executivo; lá estavam, sob snas vistas,
i Jusatz, de Heidelberg, que

ma MUNICIPALISMO, . no monstrando, sem' qualquer, O g_overnador barriga- mais de duas dezen,as, de carros ofiêiais; ali se conceIltJ;aram vários fiscais da ! daria um curso sobre matéria

salão nobre da nossa Uni- contestação possível, a falt.,a,'
verde - c'onfessou-nos Fazenda, cm cabala e 'coacção eleitoral; para lá seguiram elementos da policia

i
nova: geog-rafia médica.

versidade, evidenciou êste de base em que se es,cuda a
um ex-integralista, llU- de choque. ' >, I Levando :em conta o inedi-

aspecto de incentivar o me-
bancada governamenta:l pã-I -tre o desejo de ficar, mais Em Braç,?_ do Norté foi pior" O governador, com sua assinatura, condicionou

,tismo- da iniciativa; �s temas

IhoI' conhecl'mento dos nos-
ra não ver criadQs. aqueles conhecido no mundo do ' -

·t'
.

I originais e Opol·tu·nos·, a auto-
a VI ona sem conconente do candidato- da U.D.N. a diversos auxilios e a várias

sos irmãos de outros municí-
nOVOs .di,stritos, fato norma.l)'

que a coca-cola. Daí a�

1
subvenções ao município e a entidades réligiosas e .educacionais, além de apo-

tidade dos professores qu;:!

ot d ano no tI'aba'Ih sua irritação, ao topar t

'
.. '"

-
'

f

pios brasileiros, sob a égide e qu 1 1 S
_

os -sen adorias ao c�ndidato adversário e 00 delegado do pal'tido' oposicionista. Na
mlms�rarao o curso; e as a-

,daqueles princípios de ci- da nOllsa Assembléia. Posto i �om (, retrato do sr. Iri- concessão 'dos'primeiros, por sôbre a fraude e a coacção eleitorais, ,prodigalizou
cilidades que a Fundação Ro:-

t ;; f' I neu Bornhausen em vez
k f 11 CAPES

'

vismo, que norteiam o pro-
em vo açc.o, 01, aque � pro-

dinheiros ptlblico-s 'sem obediência a exigências legais. e sem a imperativa audi-
c e e er e a , com 'a

grama administrativó e po-
jeto, aprovadn em primeira do seu, na "Revista da ência legislativa; no compromisso das segundas praticou crime de subôrno, ao

- colàboi'ação do Centro de

d·
- Semana" à venda alino'

P
.

d G f'

lítico da revohlção munici-
lscussao..,

comprai' consciências, a trôco dI) benefícios pessoais sem base legàl, repetindo o • esqUlsas �. eogra la do

p�lista.

Beck. Vendo· o. seu nome uso. crilninoso do Tesouro. _

Brasil, oferecem aos bolsis-

,
Conduta de Deputado sob o clichê do seu ante- C

- .

d
tas, e'II'cI·to prever' -o m"I's,

3) Sentiram os parana-
c

orno se esses m ecorosos exenlplo!'il lhe parecess�m P,oucos, o sr. Jorge
.

.,

cessor, o governador ficou
" c I t

.

·t d f t C

'enses, principalmente os O u'nl'co oI'ad'''r da h-ora
Lacerda, de regresso dO Rio, falando ,à noite na séde da U. D. N., redobruu omp e o eXl o 'O' u uro ur-

,
v realmente condicionado à

'
. d Al:t E t d

'

I d
suas ousadias, assentando-as, pO,r certo, na impunibilid,ade do J'uiz Varela. Em

so e os s u Ó3 Geogr:l.-

que po�_su.em.. parce a ,e ,- destinada
às "Explicações tremendâ taiva.T O interes-

.

b I d d G
-,

tom estertóreo, de fuhel'"r em crise �pilétiéa, sustentotu ali que o sr. Heriberto ficos, que certamente poderá

responsa lIa e no over- Pessoais", foi o deputado An- sante é que, tambem um

D O C I
Hulse, candidato até agora ,derrotado à 'vice-gove·rnança do Est"do, J'á se podia

'eXercer benéfica
- influência

no, que o r.· smar unha_, tônio Almeida (PSD) para udenista ol',todoxo fico!l

.,

quoer como Prefeito da .Ca:,' resp-onder à leviand'ade de danado da vida com a

considerar eleito, que êle, govel'nador, iria para a campanha ue mangas arre-
no ensino d_a greografia nas

t I d S
gaçadas e lhe daria todo o seu apôio.

-universidadés brasileiras.

pI a e anta. Catoa.nna, I deputado Sebastião Neves troca feita pel'l populaI" I
q er co l-t I
te,

Dar apôio, no dicionário lacerdeal1o, é expressão a que o doloroso CONDI-

u mo po 1 ICO mI 1 ante I que afirmara não serem v-er- re' t r' E I'

V m dand 1 d· I
VIS -a ca loca. exp 1- CIONADO- de Braço do Norte dá 'a nece3saria e suficiente intelige�ncl·a. I

e. .�,.

o exemp o
.
Ign_O d� I

dadeiras as assertivas do cava�'- "O-JOI'g-e não é

SeI s�g�ld?, de dedlcaçao a deputadO pessedista: no que seu Irineu, Nunca! Seu
Mas, como que caindo em si é comp_r{'e21dendo '3 intensidade das suas inten- NOVAS BASES NO

,c,ausa publlca, .d.e trabalho di-I se referia ao ca��o do projeto Irineu é inteligente!!!
ções e ameaças, o sr. Jorge Lacerda procurou atenuá-las, aleg�ndo que iria

hgel1te e plamflcado e de e- que concede aposentadoria
para o comando da campanha eleitoral com o mesmo direito que usal'a o sr. I FINANCIAMENTO

ducação pessoa,I e política: I aos funcionários da nossa x

Nel'êu Ramos, quando Vice-Presidente da República.
.

I DO CAFÉ

4) Tenho, pOIS, a hanra de

IP,enitenciária.
.

O ,governador não sabe, mas sabe-o a Justiça Eleitoral que o sr. Nel'êu Ra-
'-_

t V E
.

x x mos, em 1950, sÓ,mente veio ao Estado depois qu_e O S.T.E. em 20 de J'unh'o da-
SÃO PAULO, (V. A.)

apr.esen ar a,. . xa. e. seus Disse o· deputado Almeida

.

. C f

t
. I t"

quele ano, no processo nO.�-2.023, do qual foi relator o sr, Ministro A. M. Rl'bel,'ro
onfo1'me oi noticiado, a

pares, ex enSlV:O ao Legls a 1- que Sua conduta sempre fôra Um J'ornalista da "Tri-
G t' d C 'd't A

'

M
..

I d C'd I d,a Costa, I'es,pondendo a uma consulta, declarou

-

ar eIra e ,re I o gnco-

vo umCl�a e _vp-ssa I a-
I
a mesIl!a, nunca fugira ao, buna de Imprensa" ironi-

I d B d B

dc, a mamfestaçao do nosso seus compromissos e deveras'l
"não existir incompatibilidade para o Vice-Pl'eside-nte �

a o ancó o rasil vem

1
' zando o fato de o gover-

' de conceder' b

ag�'adecimento pelos momen- de representante popular pa-
da Repúbl�ca candidatar-se, no exercício do cargo, ã de- I

• novas. ases pa-

I
nadoi Jorge Làcerda

-

I'a f'
.

t d t'

t
-. ,. t·· t

> putado ou senador, desde ·que na-o tenha �ercido " Pre-
o mancmmen o es 111a-

os mesqueclvels que vos pro- ra a mgIr, gra uitamente um' pousar para o fotóg'l'afo'
"''''. '"

porcionaram, a par das re- adversário p"'lítico. Demons-
'

sidência nos tres meses anteriores ao pleito".
' ,do ao café beneficiado. A

y ao lado do ator Anse,lmo
.

pr
-

"t d t

n
-

d
- I

L
Podendo cand,itlatar-se, evideJ1te e implícito estava que poderia' fazer cam-

OPOS! o o assun o, o Sr.

ovaçoes as expressoes d''1 trou, sem qua quer resquício Duarte, escreveu que por
�

,

J
.

minha alta estima e admil'a-
I
d'e dúvida, de como o deputa-

panha eleitOl'aI. Só ocorreria proibiç-ão no caso de o Vice haver deixado -suas I osé _'\mél'ico Sampaio afir-

sob o retrat.o cabia esta

' " '

f

çã"
,. d

funções nOl'maiS'de presidir o Senado,- função parlamentar - para assumir
mau que e um inancia-

'v,.
•

I
do Sebast�ao Neves, . e' fato, explicação:- "O ,artiSta

.

AtenclOsamente declarara, numa emissora' 10- � o JOI'ge Lacerda".
a Presidência - fllnçãwexecutiva. E é precisamente no exercício executivo que

mento baixo � alimentando

(a.) Dr. 'AYRTON CORNEL-
i
cal qué se�- projet'o havia,. es- E tem razão. Grande,

o s!:: Jo�ge Lacerda _promete eleger ,o sr. Hel'iberto Hulse, nas próximas urnas
. tende1icia baixista esse do

SEN D' t'
I -

rellovadas!
7

Banco do Brasil". Frisou

< - Ire 01'. I capado
às chamas! Então, universal artista se co-

A0 Exmo, sr. DePutado An- não pOdendo iugir_ ao que to mo naquela históri� do
tônio de Almeida .

I dos sabem ser públlco e notó- passageiro cla_ndestino

L
.

I t·
I

'

eglS a IVO Estadual - Flo- rio, o depl,ltado Neves pro- que queria -iI' para Vargi-

�
, �lwrou�Mc�m� �ffi- ���T�m���br! h••••�.�••••�••�••5�-••••••71�••••••••U.�••�

,�" """'__���,._�""..".".",��_;__

"�i.

<Jr$ 1,00

----�-
---- --

.. � �-_._ _,_
------.---,.---

_-

aSSEMBLEIA LEGISrATlva

Conferencia do Prefeito de

Florianópolis em Curitiba

- ,. -----I

Fosse promessa de trabalho em prol de Santa Catarina, a palavra

V'ernadol' po(Üa ser es{}ueci{}a.

Mas, fia sua boca, pi'omessa de; fraude eleitoral é fraude à vistil.

do go-
não acreditar que; nessas

bases, possa o financiamen

to aü'nder às dificuldades

presentes dos produtores.
M,

�;.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por águas tranqüilas ou mar encapelado é a mão
de Jesus que nos conduz.

FLORENCE -FEREBEE HASLER (Virgínia)
-.-:0:

SEGUNDA·FEIRA, 9 DE JULHO
Em paz também me deitarei e' dormirei, porque só

tu Senhor, me fazes habitar em 'segurança. (Salmos
4:8). Iseía Salmos 4 ou Marcos 4:35-41.

O NOSSO ministro africano estava de pé a meu
lado enquanto contemplávamos o' cenário que se des-,
..ortlnava aos nossos olhos: o largo rio com 'suas mar
gens extensas e arenosas; as árvores grotescas ao lon
go da praia, entremeadas de graciosas palmeiras, e ao
fundo rochas estranhas em equilíbrio.

Estávamos embrenhados no interior do país dos
animais selvagens. Há no rio .um canal com unia cor
renteza muito forte. �Úts há, tambem, ao longo de suas
margens, poços deleitáveis ,pelas suas águas tranqüilas.

- Nestas águas embosca-se-o crocodilo mortífero - rápido
e firme, nunca perdendo a sua presa. Se os vaqueiros

�:am�árt�e�:rer7�e�. ��� ���ofa�::.:�� �����i�:�sdO-�u���� A REPRESA DE JUIZ DE FORA - I Explosão duma ·'(ncontro COm as MI·sse's'i.uma rez se desvia e entra no' rio ? perguntei. O vaquei- .

I \'·0 respond.eu, revelando as .base� profundas_de s�a fé:

I AMEACADA DE RUPTURA . "
. " Florianópolis conhecerá, dentro' de mais alguns

"�les confiam em Deus, e ailenciosamente vao atrásde-'
I Super bomba - oias, tôdas as lindas e graciosas senhoritas que concor-

la, Isto faz parte do trabalho." - RIO, 6 (V. A.). � Cientifi- dente da R.ep.ública determi-
.

,

-

I "M'

a

leram ao títu o ISS Santa Catarina, 1956". Vêm elas
Como no casa dos vaqueiros, Deus mostra que, até c�do. pelo pref�l�o e pel.a �ou �o Mmlst�o da Viação" dos mais diferentes recantos da terra catarinense, tôdas

-
mesmo nas cor'rentezas desta vida onde há traição ou Cama.ra MumcIP.al .

de JUIZ Imediatas provídêncías para '"

P 'f' f e d .

b I id d Ih d

'

d F d t I uranlo no aCI ICO I·I:a� � o consigo a e eza e a n:')CI a e que es eu
morte escondida' podemos habitar em segurança. Expe-

e ora e es ar imínents
_

a evitar aquele acidente.

Tec-1
' Ivitôría e fama.

,.'

ruptura da represa "Dr Joa níc pecl r d "riências como estas ajudam-nos ,a desenvolver uma fé . o I.OS es ecia IZ� os ua se-
Serão as "Misses" apresenta.las à nossa sociedade'profunda e permanente em seu poder eterno.

Penído"
.

e I

-

I gUlr:m p�ra JUIZ �e Fora fi- TOQUIO, 6 (U. P.) - O ")11 magnífica soirêe que está sendo carinhosamente pre-
o.' _r sponsavs pe o can o assim atendido o aps- Instituto de Estudos Me- parada pelo Lira Tenis Clube, e que será realizada em

abastecimento d'água daque- lo dos poderes municipais I t r>i" 'f
. .'..' eerosogrcos in armou que 14 de Julho próximo.

.

.

la adiantada Cidade de MI- da "Manchester Brasileira" di 13 d J h d
, c _ • no Ia e un o passa o Conhecemos, assim, Edith Donin, a maravilhosa e

nas GeraiS e grande centro industrial do país, o presi- 19S Estados Unidos fizeram meiga "Miss �Santa Catarina, 1956", bem comõ as demaisexplodir uma "super-bom- :Jeiezas do nosso Estado: Edla Rupp, de Blumenau ;ba" de uran ío no �acifico. Anelise Bachmann, de Joinville; Ilda Silva, de Itajaí;Marília Peterrnann, de BI:usque; Elizabeth Cavinati, deTubarão e Rita Mahota, de Ibirama. Mais ainda: terenos o agradável prazer de rever as encantadoras senhor.tas Lorena Haveroth (Miss Rio do SlJl, que já esteve
C()�OSCo no fabuloso Baile de São João, no Lira), e a lin-

daA�_fF'
Pfl O�F�f�:�'i.:�1-'--

INCOMPATIBILIDADE DE DEPUTADO I
COM OUTRA FUNÇÃO

.i ';0.

RIO, 6 (VA) - Os Gover- plenário não prevê prazo
nadores de Santa Catarina, para a desincompatibiliza
Mato Grosso e Alagoas, bem ção que, desta forma, se re

como o Prefeito de Pôrto duzirá apenas ao tempo ne

Alegre, perderão seus man- essarro a .publicação _no
datas de' deputados federais, "Diário do Congresso". Os

� assim que fôr publicada ré- ,deputados atingidos pela
solução adotada ontem pela resolução são, respectiva
Câmara, declarando incom- mente, os srs, Jorge Lacer
patfvel com o mandato de da, Ponce de Arruda, Muniz
deputado féderal o exercício Falcão e Leonel Brizola.
de qualquer função eletiva N.R. - Em nosso Estado
da União, dos Estados e dos atinge o sr. Afonso Ghizzo,
Municípios. deputado e prefeito de A-
A decisão adotada pelo raranguá."

.....................""_ _
- - -

GANHE MUITO DINHEIRO

Comprando e revendendo as nossas lindas joias de
fantasia. Remetemos pelo sistema' de Reembolso um be
'o mostruário com as mais recentes novidades em brin
cos, anéis, broches, pulseiras, colares, etc. Preços Cr$ ..
1.500.00 e mais o porte. Aceitamos em devolução as
amostras que não interessam.

NOVIDADES RIO D'OURO - Caixa Postal 4206 -
RIO DE JANEIRO.

.._

«Np tenBculo»
Cóm a Biblia na Mão

�b,l '
-

__

,_ ..

DOMINGO, 8 DE JULHO
As águas gastam. as pedras; as. cheias afogam o pó

da terra. (Jõ 14:19). Ler Salmos I ou Mat. 7;24-27.
_

NOSSA CASA: fica situada num terreno que forma
um bôjo para as águas tranqüilas de uma baía interior.
Não somõs atingidos pela. elevação e queda das ondas,
mas únicamente pelo que chamamos "ondas de vento".

São 'os furacões que nos causam terror. Eles açoi
Iam com tôda a fúria o nosso paredão de pedra, enro
lando-se. furiosamente pelo solo atrás dêle, devastando
o nosso prado plantado cuidadosamente, e fazendo co
• as na argila amontoada com dificuldade.

Juntamente com as pedras protetoras, a relva pan
tanosa e suas inúmeras radículas ajuda a manter o solo
contra o bater das ondas.

A relva que pende com a vento e com a água, am

_:Jara o' choque e diminui o poder destruidor das tempes
rndes.

Se. quisermos resistir- �s aperturas da vida e às f'ôr
�8S do mal que investem centra nós para nos destruir,
precisamos fortificar-nos com coragem e fé, paciência e
amor. São estas coisas que nos ligam a Deus.

ORAÇÃO

Ajuda-nos ó Deus a construir um baluarte ao redor
de nossas vidas. Ajuda-nos a fazê-lo tão firme que quan
do as tempestades da vida se desencadearem sôbre nós,
sejamos capazes de dizer, como o salmista, que a nossa
confiança está em ti. Suplicamos-te em nome do Mestre.
Amém.

�

PENSAMENTO PARA O DIA

ORAÇÃO
/ ,

'Ó Deus. nosso P&1, gostaríamos de aprender a liçãoda felicidade, diante da experiência e desenvolver a fé
confiante que conquista todo temor. Nós sabemos queIsto é possível somente quando seguirmos o nosso que:
I Ido Mestre, em nome do qual suplicamos, Amém.

.

,PENSAMENTO PARA O DIA

A minha fé no Senhor faz-me habitar em segurança.,

MARCIA MARY BALL (Rodésia Meridional)

.�\
Residência, VeDde-�e"�<'

Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loíde, 47Coqueiros. (Seguir atê o fim da Rua). Informações àr.lla Conselheiro Mafra, 24...

Florianópolis, Domingo, 8 de Julho de 1956

Mais alguns dias •••

e18
,.",

serao distribuídcs

selsuol•••

Visfte um

Conce.ssionário Frigidaire,
deixe seu nome e enderêço •••

e boa sorte'

Não perca tempo! Sua visita é aguardáda até o dia 14 de Julho!
�_ <l-omem9(tndo, a

.

produção do 100.000':' refriqerodor nacional, a General
'Motors do Brasil distribuirá 18 refrigeradores Frigjdaire, através dós Conces
sionários Fr.igidaire que a sorte indicar. Se o seu nome e enderêço estiverem
registrados com um dêstes concessionários conternplodos. poderá ser sua, in
teiramente grÓtis, uma moderníssima Frigidaire!

, .:.

IIttetlits IJ(Jsaa .!O/Is 1 Vtsi/� rim COh���i(!ntíti() hl!Jlt/uite /
CONCURSO COMEMORATIVO �DO 100.000ª REFRIGERADOR.... '. #

PRODUZIDO PELA FRIGIDalRE EM SÃO CAETANO DO SUL
(marca registrada)

-GENERI·L MOIORS DO B'RDSIL 'S. a,.
ASSIM SERÃO DISTRIBUíDAS AS 18 FRIGIDAIRE GRÁTIS:

..

.

18 .Friqidcire estao destina-das à distribuição em cedo uma das 8 cidades que possuem mais de umConcessionário Frigidaire: Belo Horizonte, Curitiba, Pôrto Alegre, Recife,Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Paulo.
10 Frigidaire serão distribuídas por sorteio entre tôdas as demais cidades'do Brasil em que há um Concessionário Frigidaire. -

, ,

. -

PRISAO VENTRE Disse o Instituto que fun
damenta sua informação na
analise de uma chuva radio
ativa caída em 'I'oquío de :ú
a 23 de Junho, pelo que, sem
lugar a duvidas, a explosão

. teve lugar mesmo dia 13., ,

ESTOMAGO - FIGADO - IN1'ESTINOS

PILUlAS DO tBRADE MOSS
Agem directamente sobre o op-

-pcrelho digestiVO, evitando a pri
são de ventre, Pr'?pOrclo:ram bem
estar geral, lacilitam a digcslãq,
descongestionam o HGADO, r e.

gulaflzam as íunceões digestivas.
fi lazem descpparecer 'as enler,
llIidildes do E S r o M A G O.
fIG,ADO e IN TESTIN-QS.

Outras entidades Iaprme
sas já haviam comunicado
explosões em notas de 18 de
Maio, 26 ele Junho e segun
da-feira passada. A Comissão
de Energia Atomica dos ES-Itados, Il�idos_ não n�go.u, nem .

desmsntíu "'as notícias. ,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IlSTADO
3

Sociais
Is te silêncio é Jeito de aDoDja�

MARIO QUINTANA

Este silêncio é feito de agoniàs
E de luas enormes, irreais,

-

Dessas que espiam pelas gradarias
Nos longos dormitórios de hospitais

De encontro à lua, as hirtas palhartas
Estão paradas como nos 'vitrais

•

E o luar decalca nas paredes frias

Misteriosas janelas fantasmais ...

.

Ó ,silêncio de"quando, em alto mar,

Pálida, vaga aparição lunar,
Como um sonho vem vindo essa Fragata ...

Estranha Nau que não demanda os portos!
Com mastros de marfim, velas de prata,
Toda apinhada de meninos mortos ...

...

PREVALECERAM OS INTERESSES DO POVO,.,

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

É com 0 concurso das multidões, é com o concurso

elo povo, representado em todas as suas variadas classes

sociais, que se consegue triunfar. 'I'anto na politica, nas
)l'ofissões liberais como, ainda, no comercio ou na in- I
rlústria ... , IÊ, 'portanto, uma méra retribuição quando entre os

interesses isolados e os interêsses gerais êstes passam i
I

I
I

I
I

I
.1
I
I

1- ara o primeiro plano,
Todos sabem ainda, que os invernos, começados, pe

lo calendario. oficial, a 22 de junho, prolonga-se sempre
Ué fins de setembro e as vezes (como nos ultimos anos),
r.t

é

fins de outubro, Portanto, a venda por preços nor

mais dos artigos da estação logicamente, deve proces-,
Bar-se até lá ...

, Mas .. , entre o interêsse de prolongar as vendas,
.

com a normal margem de lucros, até ,outubro e a preo

cupação de proporcionar uma certa e' va liósa econômia,
através uma violenta redíição de preços, prevalece os

ínterêsses. do povo. Daí porque "A Modelar" vai iniciar,
já agora, no dia 9 de julho uma das Puas programadas
liquidações de estação.

i /":. ,

Em se tratando de uma liquidação de estação, todas
as mercadorias de inverno serão realmente liquidadas.
.Com lucro exíguo algumas, sem lucro algum outras, se

r ão os artigos de lã,'malhas, pêles, mariteaux, ternos, so

bretudos, capas, etc. etc., vendidos p.Q� preços impres-,
rionantemente baixos, Será uma granae, uma val iôsís
s ima e possivelmente a maxima oportunidade econômica

ANIVERSARIOS 'I hraçam-no
efusivamente,

Fazem anos hoje augurando votos de felicida-

sta, Maria Aparecida' des.
Caminha

'

CEL. PEDRO LOPES

_ "r. Edmundo Silveira VIEIRA

de Souza Júnior Transcorre amanhã o an í-

_ sta. Elsa Nunes versârio natalício do CeI.;
� sr. Procópio Our íques Pedro Lopes Vieira, da Re

_ sta, Antonieta Maria serva Remunerada da Po-

dos Passos lícia Militar deste Estado e

,_ sgto. Romeu Ferreira pessoa que goza de merecido

de Souza) da Marinha de conceito na sociedade local,
contando com vasto círculo
de amizades e de admirado-

Guerra
- jovem Jair Fontes.

MENINA SOLANGE M.

FURTADO
Anivers?�ria-se na data de

hoje a galante- menina So

lange Maria Furtado, dile

ta filhinha- do sr. Sinésio

José Furtado, funcionário
do Departamento de Estra

das de Rodagem e de sua

exma. esposa d. Maria de

Lourdes Furtado.
FARÃO ANOS 'AMANHÁ
SR. EDUARDO ROSA

res,

O ESTADO se associando
às inúmeras homenagens

que lhe serão tributadas

nesta data, formula os me

lhores votos de felicidades.
-v-r- major Honório de Cas

tro, da Reserva Remunerada
da P�lícia MiJi.tar
- sr. Ruben Lira, funcio

nário do Ministério da Fa-

zenda
'- sra. Aliete Dutra

A data de amanhã assina- mone, viuvá do saudoso con

la o aniversário natalício teJ;râneo sr. Edmundo 'Si
do nosso prezado amigo e mane

distinto conterrâneo, sr .
_:_ sra. Maria Ada Mar-

E-duardo Rosa, comerciá-; Uns
rio em nossa Capital e sra. Elza G. da Silva

suplente de Vereador na eta. Zica Luz

Câmara Municipal pela le- dr. "Djalma Marques
gerida do P.T.B. Telemberg
Oramdemente relacionado - sr. Tamarino Silva, fun

em nossa Capital, onde goza cionário do D.S.P.

de merecido conceito na so-! - sra. Nair Pereira, viu

ciedadc local por suas ele�' va do saudoso conterrâneo

vadas qualidades de carater sr. Jornalista Batista Pe

e de coração, será na data reira

de hoje, estamos certos vi-: - jovem Osni Nunes, fi

'vameute cumprimentado, lho do sr. Pedro' Nunes e de

por seus inúmeros amigos e 'sua exma. esposa d. Alice

admiradores. ,Nunes.,
. Os de O ESTADO que o _- jovem Artemio José de

tem em grande conceito, a� Souza.
.-.............-.-.-.-..-��...................�-�.......-.-_....--.............�

PARTICIPACAO
José Rosa Cherem Silvio Neves Bleyer .

:e: :e:

Zalfa Cherem Henriqueta Thibes Bleyer
Participam aos parentes Participam aos parentes

e pessôas de suas relações, e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de lO contrato de casamento de
seu filho Dib Cherem com

i
sua filha Mara com o dr.

a prendada- 'sr'ta. Mara Thi� II Dib Cherem.

,bes Bleyer. .

Florianópolis Campos Novos

PARTICIPACÃO
, ,

ELIANE,
,

feilha de Luiz Vieira e Ivete Campos Vieira, parti-'
cipa aos parentes é pessoas de suas relações, o nasci,
ment'o de seu irmãozinho, que na pia batismal recebe
rá o nome de LUIZ, ocorrido dia 4 do corrente, na Ma�
ternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Fpolis., 5-7-56.

'PARTICIPAÇAO
JEDIÉL BORGES

:e:

MAR�I PIAZZA BORGES

participam aos parentes e pessôas de suas r:'açóes, o

nascimento de ,um robusto menino que na pia batismal
recebeu o 'nome de SERGIO, ocorrido dia 2 do corrente na

MateJ'nidade "Dr. Carlos "Corrêa".

Florianópolis, 4 de Julho de' 1956. '

Vende�s'e
Uma chácara, situada em São José, cortada pela

fstrada que, s-egue a São Pedro, distánte 600 metros da
JJraia Compl'ida, com a área de 7.940 m2. Compõe-se de
terras para plantações, bananeiras, cafeeiros, parreira,
(livérsas qualidades ,de laranjeiras, além de outras árvo
I'H; frutíferas e de um orquidário em, comêço. Tem luz.
Prêço: Cr$ 160,000,00 ..Melhores informações na Secre

o ,C;ofégio Ci1ta).'in�pse.

Especial para aiinulher

si-

Graciela Elizalde
, Da Globe Press

NOVAYORK -::- Os novos

equipamentos compactos e

embutidos para cozinhas
constituem um dos indícios
mais notáveis da tendencia

que Sé observa nos Estados
Unidos para a modernização
das coz inhas domésticas.
Essa surpreendente decla

ração está contida numa

carta que acabo de receber
de Míss Helen Kirtlan d, di-
retora do Instituto Hotpoint,
de Chicago, e que, natural

mente, acompanha com mui
to cuidado essa ten dencia

l}lIe so observa no país, do'
mesmo modo que a acompa
nham os homens encarrega
dos da manufatura e venda
dos aparelhos elétricos Hot
point. Não precisam, para
isso, de se louvar nas infor

mações publicadas por jor
nais e revistas, pois os co

merciantes de todas as loca-

•
lidades norte-americanas

I mantem registros sobre os
�'_""�""••'-'_.J".j"J ",. -

Cf

Iminuto
com

KOLYNOS
lhe dá

essa protecão ext�
contra as cárie&'

'

essa. sensa,ão�
def'rescor '

, J'

._ agora lam"bém
em tamanho, GIG�I\jrE • FAMíLIA

compradores de aparelhos
Hotpoint.

Segundo. Miss _./KÍ{tland,
suas proprias conversas com

muita" mulheres, ao lado de
informações sobre vendas,
convenceram-na de que os

aparelhos mais populares
são o forno de parede, o .re

frigeradol- e, as unidades de
cozinha instaladas em bal
cões.

"As donas de caSfi - diz
ela - imaginam logo esses

aparelhos em suas cozinhas

e "vendem" com facilidade,
aos maridos, a idésa de me

canizar a '�ozinha completa
mente. E, frequentemente, a

mecanização inê'lui o que se

poderia chamar do departa
mento xi limpeza, p��.� -na

cozinha' que-a família insta

la a maquina de lavar louça
Hofpoint 195('i, o eliminador
de detr-itos e, algumas vezes;
'uma instalação completa de
lavanderia" !

Segundo Miss Kirtland, o

uso desses aparelhos efi
cientes e belos dá inspiração
nova às donas de casa para
o preparo de pratos interes
santes, Eis uma sugestão
que apresenta:

Jall,ta r Cáril
Pel'LI ao cáril
Arruz - Condimentos
Banana assada com bacon
Salada Mista

palavras �
E.E.U.U.

.

ganhe

Sorvete
o prato ao cáril pode ser

não só peru, como galinha,
carneiro ou lagosta .. ,A car

ne deve ser cozida e cort2-

da em pedaços grandes. Pa
ra ,um quarto de peru ou a

quan tidade correspon dente
de carne, deve-se fazer o RC'

guínt«: I

Molho caril
� xícaras de cebola pica

da

l/2 ,xícara de manteiga
100 g+amas de presunto pi

cado

'I'cmpêro (salsa,
tro, etc.)

1 xícara de creme

coen-

de lei-
t,�

1 litro de �aldo (de peru

g:dinha ou vitela)
2' c:1lheres de pó cáril

4 c lheres de farinha dr

trigo
xícara de côco ralado

dl peru cozido, cortado.
Frita-se as cebolas na

manteiga até dourar, ajun
te-se c' presunto, tempero e

caldo de carne e deixa-se em

fogo brando, durante meia

escreva 30
•

viagem' aosuma

Atenção, passagei'ros da Real!
Encerra-se a 31 de julho o prazo para recebimento das respostas
do Grande Concurso * em que a Real distribuirá como prêmios 5

viagensgaos EE.UU. (ida e volta para 2 pessoas). Esta é a suà última
chance. Candidate-se o quanto antes, dizendo porque prefere voar

pela Real-Aerovias.

Aproveite a suá experiência!
Use a linguagem simples da sinceridade e 'conte-nos, por exemplo,
de que forma a emprêsa lhe foi útil em determinada situacão .

sua

experiência pessoal como passageíro ; um acontecimento de sua 'vida
a que a Real possa estar ligada; conte algo, enfim, que tenha repre
sentado muito para você e que se realizou somente devido às faci
lidades que os serviços aéreos podem pr o p o r c

í

c n ar" Contar uma
história é fácil.... Escreva-nos, portanto, e poderá ser um dos 5 feli
zardos, Poderá realizar, de graça e de avião, o grande sonho de
sua vida: uma, viagem- de ida e volta à América, com passagens e

estada, grátis para você e sua espôsa, ou um acompanhante,
.Feçe apenas isto:

1 - Desenv2,lva o temã: "Por que- prefiro voar pela Real�Aerovias"
Escreva um mínimo de 30 palavras ... um máximo de 200.
2 - Junte à sua resposta. um' bilhete usado de uma de suas viagens
pela Reai-Aerouias. '

3 - Envie imeiiiaunnenie sua resposta, com seu nome e enderêço a

qualquer agência da Companhia ou à Rádio Nacional do Rio de Janeiro
mencionando no envelope a frase "Concurso Brasil�gÉ.UU.1J

•

• Carta patente IU'. 221 da Rádio Nacional, 'Rio: Programa «Nas Asas da Canção» ."'l

-

. E�L:-t!_;�()UI#S' ,

,

'

�
� '!.-.;�_.S!v.,� /'

10 anos

de rea' serviço
ao Bras;'

�OCES E TORTAS Preceito do Diahora. Tira-se' o' tempero.
Mistu "'J,-se a farinha cáril,
farínl.a de trigo e creme de
leite {' leva-se a fogo brando Doceira especializada em CAUSAS DA SURDEZ

durante CÍllCO minutos; coa- Pôrto Alegre, aceita enco- Além das moléstias de

se e mexe-se em fogo lento, men das de doces, enfeites, ouvido, existem outras cau

com o côco e o peru ou car- ortas e pudins para casa sas da surdez; obstrução
ne. Torna-se a aquecer, an- mentos, batizados e an íver do nariz, sinusites, inflama

tes de servir. (Este prato sários. Rua FeliCianl ção das amídalas, vegeta�

ficará mais saboroso se fôr Nunes Pires, 12 .

' ções adenóides, infecções
servido no dia seguinte). I' ,

crônicas dos dentes, sífilis,

.'

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

1
tuberculose, diabetes, per-

Condimentos Podem'
. turbações circulatórias e

"r incluídos. al�uns O�l to- Bananas assadas com b� outras.,
do::; dos segumtes cebolas con Descascam-8e as b, Quando sentir perturba-
fritas, ou tostadas, 'passas nana,�, umedecendo-as con, cóes no ouvido consul-

umedecidas em vinha Xerez. r.aldo de limão; env.olve-RP te um especiaJista, mas

quente, 'pi�l1então, noz pica� cada uma fa'tia' de presunto, não estranhe se êle a-

da, tomates verdes fritos, pl'en.dendo-se com um pali- conselhar que procure

ovos cozidos, côco ralado e to. Assa-se até que o pre- médicos de outras, espe-
bacaliJau assado.' sunto fiqUe tostado. cialidades SNES.-

-,-"-,�. �

'::-. ,:"';

T _

,
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'. Os selecionados do Brasil e da Argentina deverão decidir, hoje, em Buenos Aires, a posse da Taça do Atlânti co, num embate que
marcará época nos anais do foot- ball da América do Sul. Ambas as seleções adversárias de hoje levaram de vencida os"scratchs"
do Uruguai e da Itália. O conjunto nacional deverá formar com os mesmo'elemenlos que domingo passado sob brepujaram a azzurra

I
__

����W�(�:���:�;z���ª��Diiº��c� �':�iiiiiº�� CINE SAO JOSE

iiiQi������',,;- em Z;'�"( _��

li Uigantes em choques na tarde de b"oie
Olimpico "versus" Avaí farão as delicias da "hinchada" florianopolitana - O Figueirense em Itajaí frenfe ao

Estiva - Caxias x Palmeiras, em Blumenau; Carlos Renaux x América em Joinville e Marcilio Dias x Pavsandú
em Brusque, os demais jogos de rodada inaugural do certame da divisão especial

. As 2 _ 4 _ 7hs.inicia. Também o Olímpico O "onze" avaiano pos- da _ Cr$ 25,00; V2 arqui-
Oscarito _ Grande OTE-está possuido de um plantel sivelmente alinhará com Ta- bancada _ Cr$ 15,00; Ge-

LO _ John HERBERT em:excelente que hoje terá tú no arco, Waldir e Guida ral _ Cr$ 15,00 e]h ge- - MATAR OU CORRERoportunidade de demonstra1r na zaga, Marréco, Enísio e ral _:_ Cr$ 10,00.
seu valor. Não sabemos co- .

Loló na intermediária e Figueirense x Estiva
mo formará o. quadro blu-I Fernando, Nilson, Rodri- O Figueirense, duas ve-

menauense para enfrentar gues, Amorim e Jacó ou Na- zes vencido pelo Estiva, es

o Avaí: O que sabemos é! nico. Êste último, segundo tará hoje em Itajaí, para

qu.e o conjunto será consti-! nos infon;naram, já es!á uma desforra. Seguem os

tuído pouco antes do con- restabelecido da contusao alvi-negros às primeiras ho
fronto. sofrida num choque contra ras da manhã, com ânimo e

o Figueirense, mas não se confiança nas suas possibi-
••••••••••••••••••••••••"••••••••••QIG sabe se ocupa a extrema es- 'lidades.

querda, de vez que Jacó vem Ise conduzindo com sucesso, Outros encontros I
fazendo recordar seus me-) Os demais encontros da

nas.

'llhorp5 dias quando defensor rodada de abertura, são os
A tradicional prova de putas anteriores. Estão ins-, do Paula Ramos. seguintes:.

I' d
'.

I I' Preços: 18,00 - 10,00.CIC ismo enorninada "9 de critos aproximadamente 500 Na preliminar bater-se- �;m Brusque _ Marcí 10
, Censura até 14 anos .Julho" promovida pela "A ciclistas, entre eles os cam- ão 'I'amandaré e Austria, Dias x Paysandú. \

Gazeta Esportiva", de São peões de Portugal e da Ar- em continuação ao certame Em Joinville _ Carlos' .
"

!..
.

Paulo, se�'á" realizada hoje" gentina .e os representantes I d'l Divisão de �madores: Renaux x América.
.

Iw�_ pj i 11 ;na PaulIcela,. prometen?o de quas� todos os Estados I Preços: Cadeira n� pista Em �lumenau _ CaxIas,� � ::iI _
,superar em brilho as dls-I do BraSIl. ,!

_ Cr$ õü.oo : Arquíbanca- x Palmeiras.

I 30hI A"'!" t I tl{r'��111 As 2,30 _ 4,30 _ 7, s.

_________

< ,,' .'
-

-
�i, "J. Oscarito _ Grande OTE-

ad.;t:!,�i�L:A;JI/,.,. ......y,.., ;

i�.i"'''ib'�IJ��J)fP'ii",,-! a bJjJ ii' "H�.i:l;I/I "',',-,ii ',LO _ John HERBERT em :

Esta[manhã ,a primeira rodada I r��:o���;::;';�E;o,
C.:�do campeonatolde iuvenis!n �

C,n,um atê 10 "''"'

PAULA RAMOS X GUARANI E BOCAIUVA,X ATLÉTICO, OS JOGOS PROGRA- II ,1·,lt1tll
MADOS - ENTRADA FRANCA -,- I 1°) E��OG�h�E SAN-

GUENa manhã de hoje, no pugnas futebolísticas

cOQS-,
Às 8 horas o Paula Rf,' dois jogos ,q�le promett:!:n I 20) OS SINOS DE SANestádio da rua Bocaiuva, mos enfrentará o Guaraní e

l"levnl
ao estndl,o .

da Praia
ANGELOcom entrada franqueada ao tantes da rodada inicia' jlOgo após o Bocaiuva dará de I. é ra um público num' ,-

I 30) MARTE INVADE Apúblico, teremos duas bôas do certame juvenil. combate ao Atlético. Sã" roso,

psn TERRA _ 11/12 Eps,
--------.------ -- -----, --

'f���. _ri I �:����� ��éo 1� a���:
EM BELO HORIZONTE A SELEÇÃO CA� NOVO JOGO ENTRE BRASIL E II A R�LET�3�h1TAL

TARINENSE DE VOLEIBOL ARGENTINA, NO PACAEMBO;. tec�:c:OlO�"effrey Hunter _

I FAN FAN DA TULIPA

EM CASO DE EMPATE ����s�i�:o�o�bl��;.da:
Divulga-se no Rio que, será disputado entre Brasil Cen-sura até 18 anos.

em caso de empate hoje em 'e Argentina, desta vez no
'

Buenos Aires, novo jogo l Pacaembú, em São Paulo. !
\ -,._..

I
Uma casa de madeira na I As _ 2hs.

Rua São Vicente de Paula 10) OS SINOS DE SAN
'no 26 fundos. Informações ANGELO,
na Rua Francisco Tolentino I 2°) MARTE INVADE A
12. Deposito de Roupas Fei- 'TERRA _ 11/12 Eps.
tas.' 3°) O VALE nos CA-
_, NIBAIS

GELADEIRA Preços: 8,00 _ 4,00.
Vende-se uma. Marca Censura até 10 anos.

REGATA EM BOTAFOGO. "Champion", unidade abertn." As _ 8hs.
7 pés cúbicos. A MORTE ESPERA NO 322

Hoje, na enseada do Bo- Tratar neste jornal. I Coni: Fred MacMURRAY

O 'vASCO QUER FERREIRA E CANÁRIO ;;1;:��-i:'u�;� ,:.:!.;:a�: LuGASE� I A ROLET_" F�T�"'1nõ'; 7' (V. A.) _ Segun- I para duas fileiras Os extre- tE'mpor.0da. 'A, - te:hon��oto:ffrey un er' -

d-o fontes bem informadas i m�� panario e' Ferreira, do São �10'1". os páreõs, es- I
CASA _ COQUEIROS No Programa.:do Vasco da Gama, o clube. Amel'lca e que se encontram I bndo !;,qr.r'tos 10 clubes, I Alugo casa à praia da 'Cine Noticiario. Nac

cruzmnltino está vivamen�e; p�,es��,-,do serviços ao, sele-170 barcos, �O timoneiros e, ,Saudade 332. T�atar Mauro: Preços: 8,00 _� 4,00.intel'eMú1db em consegull' ClOnaoo da CBD. 26,l'<'r1adores. I Ramos l?ÓI telef'olle 3489. l C t' 18. _" - ,enSLlr3 a ,e anos.
o

�

--:----�---'--- ,

"O .Estado" Esportivo

Vibrarão na tarde de ho-

HOJE A FAMOSA "9 DE JULHO"

Olímpico x Avaí de Blurnenau, para depois
perder para o Caxias que
acabou sendo campeão do
referido Torneio.

je os aficionados do foot-
ball das cidades de Itajaí, Êste o choque que terá

,

Joinville, Blumenau Brus- por local o estádio da Rua
que e Florianópolis, com a Bocauiva,
pi-i-neira rodada do .gigan- Duas vezes os dois clu
tesco I Campeonato da Dí-. .bes se defrontaram, no

visão Especial de Prof is- corrente ano. Primeiro foi
s ionaís,

. i nesta Capital, sendo a pele-
São cinco pelejas de alta ja, u.na das melhores que

qualidade que os amantes
I
já apreciamos, terminado

do popular esporte inglês
I
com um empate de dois 'ten

;tio. deverão deixar de pre-
I

tos. Depois foi em Itajaí,
seuciar. São cinco confron- I na disputa do "initium",
tr.s de envergaduna, destina- 'domingo passado, tendo o

dos a agradar até aos mais' clube de Celso Ramos Filho
exigentes expectadores. , eliminado o forte "onze"

Graças ao seu infatigá
vel maioral, o Avaí está ou

tro. Possui agora o alví-ce
leste um conjunto com cre

deuC'ia!s para brilhar no

Campeonato, que hoje se

COMENTA-SE NO RIO A PARTICIPA·
-CAO DO ALDO LUZ NA REGATA INTER··
, /

NACIONAL DO DIA 22
RIO, (V. A.) _ Noticia' do confronto com.o grande

um jornal daqui :
'

I "oito" britânico de Cam-
"Está em seus últimos: bridge há também a expec-

preparativos o "oito" cata- ! tatíva pela revanche, ape
rinenee do ,IAldo Luz" para sal' da competição interna
a Regata Internacional com cional do dia 22 não ser

Cambridge, devendo che- lançado 'em jôgo o prestígio
gar ao Rio no próximo dia de entidades, mas sim o

15, a fim de melhor treina- confronto de clubes; mas de
rem nas águas da Lagoa. qualquer modo serve para

Os intensos preparativos uma aquilatação.
para competição que será
realizada no Rio, no próxi- Os meios náuticos cata
mo dia 22, tem também o rinenses estão em perspec
objetivo a um sentido de I tiva na vinda de uma enor
desforra do últímoCampeo- me comitiva a fim de esti
nato Carioca, quando o "oi-Imular os seus -representan
to" de Santa Catarina foi I tes no embate que terão pe-
derrotado pelos cariocas. la frente não só o remo in-

DUPLA LUTA, glês mas os demais
/

centros
Como se vê dupla' é a Iu- do país como SãQ Paulo,

ta que será travada nas Espírito Santo, Rio Grande
águas da Lagoa, pois além do Sul e Distrito Federal.

·HOJE EM TODA PARTE

A seleção catarinense do- o perdedor do jogo Rio
voleibol encontra-se em Be Granoe do Sul e Bahia tam-
lo Horizonte, esperançosa bem constante da prime) I'a
e confiante de brilhar n-. roda .. \r,.

Campeonato Brasileiro .Iu- Iutegr.im a delegação e'�,

venil de Voleibol. ôntem, <' tarinense os se g u in te s

"six" barriga-verde deve ter "ases" do esporte da rêde:
enfrentado a seleção de São Machado, Zé Luiz, Marcip,

O sr. Eurico Hosterno, Paulo, na primeira rodana Af�nso, Ivens, Georg�, Pau-
Presidente do Clube de Re- do certame. Se perdeu a lo, Siridakis, Beto, Nelsi:
gatas "Aldo Luz", �o dar luta hoje medirá forças com, nho, Mauro 'e Wilson. Jogos marcados para ho- Guaraní x Juventus
ontem, conhecimento aos •......."...·_..........w........�.-.-...• ............-.......·.-.·.-.-.......-_........ je, em toda parte: Sãe. Bento x Linense
bravos remadores compo- No Estado No Rio G. Sul
nentcos do "oito", do exito DIA DO PAPAI NO FUTEBOL CARIOC à Capital _' Olímpico x Floriano x Internacio-
da cuftlpanha, recebeu como '

,

'

' 'rs
Avaí (principal) e Taman- nal

resj}(·sta, em unisomo, pelos RIO, 6 (V. A.) _ Simpá- ingresso. No dia 12 de agôs-, daré x' Austria (prelimi: Grl��io x Cruzeiro
bravos atletas, o seguinte: I tic.a ,� digna de. tod? apoio é to, .toda�ia, será di,ferente._ nar), à tarde e Paula Ra- No Paraná
"o nosso agradecimento! a IdeIa de MarIO FIlho, lan- O fIlho e que pagara para o mos x Guáraní e Bocaiuva x

'

. Britânia x, Pâlestra
aos bondosos esportistas II ça�� - pelo ,Sindicato dos pai entrar de graça. Os, Atlético (Juvenis), pela ma-I lia

- doadores dos remos, será L�Jlstas .

como com.emora- i nhã. ' Monte Aleg)"e x Coritiba
Como sempre. acontece, dado com o nosso supremo çao ao dIa do papal. Nor- ,clubes receberam a idéia Joinville ,_ América x Caramurú x Rio, Branco

tão logo os 'esportistas de esforco frente a Cambridge malmente, como se sabe, é com simpatia e vão concre- Cm"los Renaux.
nosSa terra tiveram conhe- - Flélmengo e Vasco, onde o pai que comparece ao': tizi Ju segunda-feira, atra- Blumenau ;_ Caxias
cimento da campanha dos se Deus quiser haveremos campo· de foot.ball acompa- I

vés da sessão do Conselho
REMO�, foi a mesma en- de cumprir otima "perfbr- nhado do filho e paga o seu ArbJt�·al.
cerrada, pois os 10 remos mance", para maior gloria ,-----'------

l1ecessál'ios, foram logo do dtsporto de Santa Cata-
subscritos pelos srs. Eurico riM!. O atendimento dos'
Hosterno, Funcionários dos bondosos esportistas a nos

Correios e Telegrafos, Os- sa causa, não será em vão".
ní Melo, Funcionários 40 Assim, esperamos que
Banco do Brasil, Willy San aconteça, pois conhecemos
\licttor, Arnaldo ;Luz, Or- de sobra a fibra dos valo
lando Carioni, Sidnei Noce- rosos I'emadores do "Aldo
ti, Irmãos Amim e Camara Luz", que tantas e tantas
Municipal de Florianópo.!is, glorias tem dado a Santa
os quais terão os seus no-

I
Catarina e ao Brasil e, es

mes gravados nos remos, tamos certos, que nesta ar

em (lUC, ma'is uma vez, ha- I dua e dificil missão frente
vere�ios de fazer subir ao I ao ingleses de Cambridge,
topo do nfãstro a gloriosa i'hão pelo amor a nossa gen
bandeira cl;ltarinense, na te e ao nosso Estado, pro
competição internacional pOJ'cionar a maior das maio
deste mês e, que constituirá. res vitorias já conseguidas
sem duvida, a maior e a pe!n� cores catarinenses.
mais expressiva vitoria da Fei.icidades, gloriosos ra-

ba1'6ga-verdé'.' l priies ero >'ALDO LUZ"!

VITORIOSA A CAMPANHA DOS DEZ
REMOS PARA O ALDO LUZ'

Foi encerrada com abso
luto exito a campanha en

cetadll. pelo glorioso Clube
de Regatas "Aldo Luz", vi
sando remos novos para in
tervir na regata de 22 do
corrente, com o seu famoso

Hoiti)", na Lagoa Rodrigo de
Fr(�H3S, no Rio de Janeiro,

,

fr�nte a renomada guarni
(;âo ÓE' Cambridge.

tiV3.

OS NORTE�AMERICANOS CONTINUAM, x ���:���ú� Mal'cílio Dias

ESTABELECENDO RECORDES 1 .

pal:e�a�ã; i�u�oe Pira-
cICaba

N. EEDHAM (Massachu-, O l'ecord ofipial mundial I T\tubaté � Portuguesa
setts), 6 (U. P.) _ O atle- pertencia ao russo Mikhail Sani,ista
ta americano Cliff Blair

I
Krivonosov que, / em 1955,

I �oroeRto" x Nacional
batell o record mundial de fêz 64,52 m., e ,cujo record,
lancanlento do martelo, com I aiúJa em fase de homologa-
um 'lance .de 216 pés 4 pole-

'

ção, .
é de 216 pés, 1/2

gadas,3/4 (ou 65,95 m.). ! (65,85 m.).

As _ 10hs.

"Espetacular Matinada"
SHORTS _ DESENHOS

- COMEDIAS
Prece Unico: 5,50.
Cen�ura até 5 anos.

As 1.30 _ 3.45 _ 5 - 7
�

.

_ 9hs.
"Tela Panorâmica"

Oscnrito _ Grande OTE-
LO _ John HERBERT em:

MATAR OU CORRER
N o Programa:
Atual. Warner Pathé. Jor,
Preços: 11,00 _ 5,50.
Censura até 10 anos.

1 ••.•'

No Programa:
Atual. Warner Pathé. J01'.

Preços: 11,00 _ 5,50.
Censura até 10 anos.

As _ 9hs.
'

"CINEMASCOPE"
Victor MATURE

Stephen MAC NALLY _

Richard EGAN __:, Virginia
LEIGH em:

UM SÁBADO VIOLENTO
technicolor de luxo

No Programa:
Desenho Colorido.

-As _ 2hs.
Denuis PRICE em:'

A VALSA ETERNA
technicolor

,

Preços: 10,00 '_ �,oo.
Censura até 5 anos.

As 4 _ 7 _ 9hs.

I Madon BRANDO _ Mary
I MURPHY, em:

Itá- O SELVAGEM
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" ESTADO

-------------------- .;.

0$OISDIVAGACÕES SOBRE UM CAVALO
t

/

.

U�a vez P?r. outra
leio as

I
desr-mhestam. faz,endo os

crÔl1lcas SOCiaIS. Parece-me pobres alunos dar com os

que a vitória de um cavalo
I
burros nágua. E� sobretudo POR: O. G. M. gostamos do lançamento da

no Crande Gremio da "Res-I um cavalo que nao desmon- Long-plavs ,em foco: I Capital, ou seja, um disco

sacada do Jockey Clube" ta a ninguém, sem relinchos "CARLINHOS E SEU A- ,gravado .pelo espetacular

(sic!) é 11m acontecimen- nem piafés, pois é uma lin- CORDEÃO", .apreseritando o Ray Antlionv. f:j sua 'famosn I

to ... social, relevante. Es- gua musical, prestando-se a mas novo acordeonista. do

I
orquestra. No }a",do número:

peciahnente para o dono. poesia e lirismo; é fácil de país que grava em dISCOS um, temos I) bonito e har- I

Eé'rec�;tlmente quando o ser domada, obedece "ao Carl inho iniciou sua car-
,
mon ioso fax de Johnnv Mer- i

cavalo recebeu o nome freio, leva-nos aond., que- reira artística aos 15 anos cer., "Sluefoot",
e recomen- I

de ... "Esperanto".
remos ir. de idade na Radio Record damos aos apreciadol'e,s da I

Acontece cada coisa... Alguns comparam-o Espe- de S. Paulo, vindo mais tar-: músic t norte-americana.
No

Esta "aconteceu" em "O Es- ranto 1'.0 avião, pela solidez de para o Rio de Janeiro lado número dois encontra-I
tado" de 28-VI-56. Não sei e velocidade, beleza e

como-,
onde permanece até hoje, � mos a n ão menos beln me- .

s o dono do cavalo já an- d idade.
. gravando para a Columbia. "Iodia "Something's gotta

d�u lendo alguma coisa sô- O dono do cavalo vitorio- E, foi justamente a Colum- � Give" que na .ncssa opinião I
·Íhe. o Esperanto. Ignoro se I so, esperando uma vitória, bia que lançou seu primei- 'supera a nr imeira, Possui,

I

sabe o sentido da palavra I talvez,
ensurdeceu a dental 1'0 LP, que passaremos a uma música suave pois que

ESPERANTO. Não preteri- (influência estrangeira v) e I analizar. i os arranjos f�ram feitos pe

do fazer um cavalo de ba- eis o nosso bucéfalo a aig- Logo à sa ida do LP, Car- 110 notável Ray'
Anthony. Ar-

1 a lha dos serviços que pres- nificar as esperanças na linhos nos mostra' "Maria. tística e técnicamente êste

ta à cultura a língua Espe- desfilada! Escandalcja", com ótimo II disco
justifica nossos aplau-

1':11: to; não serão os bufidos Nas grandes cidades dão arranjo da famosa marcha sos. O coro vocal é feito pe

dos sonípedes e aligerados o nome de ZAMENHOF ou carnavalesca . para tango.] lo "The Skyliners".

baios, alazões, facalvos ou (seu pseudonimo) o de ES- que ganhou um novo colo-I Ambas as música� foram

arminados, ruanos ou pan-
PEJ1ANTO a ruas e praças. rido na interpretação deste. executadas no' musical da

garés, pigarços ou _lobunos Na Ilha dos (O) casos ra- ótimo instrumentista. Em I Fox "Papai_Pernilongo".

-que irão defender, na raia, ros dão-no a corcel a tôda seguida temos "Contigo", LIQUIDAÇAO PREMATU� ,

.

as côres internacionais e a brida! com uma boa adaptação pa- RA PARA AO P�VO SER- Aviso aos Canarículteres Centro Social de

entre elas, a côr verde 'da Mas que a vitória é cer- : ra o ritmo de tango do sem-
VIR MELHOR .

.

Esperança, já que o Espe- ta, lá I�SO é. p�e bonito bolel:o.. "Amor Am�nhã � .nossa
Cidade I ,.',. ,

. 4 R dR 15 tado

ranto é exatamente o nome Sugiro aos ilustres pro- CIgano" da continuidade as sstará praticamente em

I
O centro de criadores de canários de Santa Catarí-

• • ""
• _

daquele sábio polonês que prietártos de parelheiros musrcas, para em seguida' festas. Será uma festa de nn, fará realizar nos
. d�as 22 a 25 de julho do corrente de SIa Ca tariDa

tinha espeTanças na inter- qúé utilizem de algum vIr "Adeus 'Querida" tango. efeitos praticas de efeitos arro, a sua 3_a. Exposição de canários, patrocinada pêla I
•

d

., I
-,

. .' S t " dA" lt
Recebemos e agra ece-

.eompreensão das nações. "dêstes nomes: MOVADO que ja fez sucesso em ven- altamente Interessantes e'
ecre 911a a grrcu ura.

,
'/ No "steeple-chase" da hu- (movimento),

- RAPIDULO dagem do disco. I
impressionantemente econô-:

.

Os senhores sócios que desejarem participar da Ex-.
mos:

"

J •

.

posícão de canár! s d ,- dirí té di
Ploi-ianopolis, 2 de julho

manidade, que mete pernas (ente rápido), VENKANTO Na face B Carllnhos co- I micos.
'

.

.

os, evei ao irrgrr-se a e o la 30 do

ao cavalo do progresso, o!
.

meça com "Beijos nos 0- Os mais finos, .reputados, eorrente. à Secretaria do C. C. C., afjm de promover o
de 1956.

.

t
.

t
Ilmo SI' Diretor do J01'-

Esperanto é um veículo de (vencedor), PREFERATO lhos", bolero bem acornpa- elegantes e sugestivos mode- respec IVO rezis 1'0, sem o qual não poderão figurar
..

nal "O Estado"

idéias', levípede e expedito, (favorito), RAJDEMULO nhado pelo ritmo. "Festa no los para o inverno, os me-.
no concurso. Nesta

da China .a Florianópolis, de
(pronuncia: ráidemúlo Harém", fax muito interes- lhores, artigos em lãs ou pe- Florianópolis, junho de 1956

Tenho Q prazer de comu-

Londres a Malaca, facilitan-
corredor), TERUREGO (ter- sante, mas que, juntamente

les estarão a disposição, por . Walter Morl'tz

(f

nicar a V. S. que, de acôr-

.do os contatos culturais, a ror da zona), FABELA a- com o "Corr-idinho das Es- preços
drasticamente rebai-' Secreta1'1'0 Geral

.

F (raí )

do com os artigos 19 e 20,

Iiterat ura, a qual se torna buloso) ,
ULMO raio e trelas' constituem as faixas xados,

�.
. I outros. Notem que MOVA-

dos Estatutos, foi eleita e

patrímônío umversa ,
as re-

mais fracas deste LP e, ter- A característica mais ím-
� d 30 d

.

h

d
,.

.

f DO e' o nome já adotado pOI'
.

d S

empossa a a e jun o p.

lações e comercio, as In 01'-
mman o encontramos"

am- portante, além dos preços

'_ "h bbi
" fil exce!.. ente relógio e que as b F t t· t'

findo a seguinte Diretoria

maçoes, os o ies', a I a- '"
a an as ICO" que es a extraordinariamente redu-

que regerá os destinos des-

telia, ... até, o xadrez, em palavras em Esperanto são muito bem executado ape- zídos, é a realização dessa
'ta sociedade, no período de

partidas por cõrfespondên- sempre paroxítonas. (Fabé-' zar de ser uma cópia do liquidação ainda em pleno

cia!
la, terurégo ... )

I gravado por Will Walberg e inverno, 'para um melhor é

1956 à 1957:

.

,

Presidente: Bento Agu ido

E' uma língua fácil; não E voltem a nitrir os péga- 'sua orquestra. mais longo aproveitamento

·é dessas que escoicinham e sos na "ressacada". . .

.

O desenho de Carlinhos na dos artigos por pa-rte dos

capa está muito bom' e na compradores.

contracapa encontramos u- Essa li-q"7lid-;-çáo abrange

ma, esplicação alusiva a car- Jo'das as

.!".ecçõ.
es' 'd'ê

me�'ca-Ilt�!ra artística de Carlinhos. darias paj:� o· frio, istp é,

para sefllhn:'ag:·. homens e �

Um 78 RPM em fO'CO: criancas'.'
"

de Rio do Sul; cinco deci-·
-

mos do mesmo bil·hete ao
Nesta semana ouvimos e _�' realmente lima liquida-

.

sr. Erich Lucas, residente
ção pI;-ema1;;l;lj'� par� aO'.p,?vo

Na Séde da Loteria do em Rio do .Sul; Quinze mil
servil' niel.hor!

" ,;
..

�stado, rua Trajano 23, fo- cruzeiros ao sr. Admar
I

ram pagos oS seguintes pre- Bornhausen, residente. em P'1i
mias· maiores: seis deci- Concordia, bilhete 10182 ex

mos ililhete 5334 premiado tração de 22 de maio pp;

com 10 mil cruzeiros em Duzentos e cincoenta mil

29 de maio P!). ao sr. Harol cruzeiros ao sr. Egon Grahl,

Silva, residente em Flo- residente em Blumenau, bi

rianópolis; Quinze mil cru-, lhete 3076 extração de 5

zeiros ao sr. João Crispim, de junho, pp; Quinze' mil

residente em Creciuma, bi- cruzeiros ao sr. Paulo

lhete 8188 de 24 de abril Kloffel, residente em Blu

pp; cinco decimos bilhete menau, bilhete' 6390 extra-

8878 premiado com 250 mil ção de ·5 de junho pp. dois

cruzeiros em 29 de maio decimos bilhete 7949 pre

pp. ao sr. Frederico Bruns, miado com duzentos e cin

residente em Blumenau; coenta mil cruzeiros, em 12

cinco decimos do mesmo bi- de junho pp; ao s_!;. Gueri�o

lhete, premiado com 250 Cecconi residente em Joa

mil cruzeiros ao sr. Horst çaba; Trinta mil cruzeiros

Woesteboff, residente em ao sr. Ariano Buerger resi

Blumena\l; Quinze mil cru- dente em Blumenau bilhete

zeiros ao sr. João Vieira da 2076 extraçãO' de 19 de ju

Silva, bilhete 2309 vendido nho pp; Dez mil cruzeiros

em Joaçaba, extração de 8' ao sr. Arnaldo Milet Bran

de maio pp; Vinte e cinco dão, bilhete 9108 extração

mil cruzeiros, ao sr. Al- de 12 de junho pp; vendido

merido Jorge, residente em pela agencia de Rio do Sul;

Henrique Laje, bilhete 2428 Vinte mil cruzeiros ao sr.

-

extração de 22 de maio pp.
I Agostinho DUl'igon resi- de 29

cinco decimos bilhete 6977
I
dente em Lajes,__bilhete 1280

pr�miado com 15 mi� cru- ; d� 12 d�' Junho; Vinte e

zelros em 29 de maIO pp. CIUCO mll cruzeiros ao' sr.

ao sr. Herman Bremer res1- Nicolau Caradicz, residen

dente em Tabão, municipio te em Videira bilhet 4137
.

•
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MOTORES DIESEL IS HP/ISOO RPM

PARA TODOS OS FINS

• Robustos

• Econômicos

• Fác.iI manê;o
• Grande durabilidade

Em motores desta classe não compre

sem conhecer detalhes do SKODA

tipo 1-S110-R
.

UM MOTOR PARA GRANDES SERVIÇOS!

I Repres�nldnle's exclusivos para o
Brasil:' _ �

I

ij �MATRIZ I RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37 • C. P. 360B - RIO

FiI.lAL: PRAÇA IGUATEM� MARTINS, 13í: SANTOS - S. PAULO

. ENDEREÇO TELEGRAfICO, "A N 5 A L V A S C O
"

--------------------------------�

- UMA ORGANIZAÇÃO COMPLETA _EM MOTORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVIR! -

Secretário Geral': Teodó

sio Maurício Wandel'ley

Sub-Secretário: Jel'ônimo

de pàu[b Oliveira

Vieira
Vice-Presidente: Ari Ca

bral

)liogensb6uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos�

·"LIVOISIER'·', "LOUIS LUMI�RE"\
"CHARLES ·IELlIER" e "lIENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe \

do ·Estado
Rodrigues Pereira

TeS0Ureil'o: Francisco To-

PAGAMENTOS DE

. PREMIOS

mús Peres
Sub-Tes·)u-reiro/: Osv:ddo

Comi�são de Finanças:

Bertino Gregório Pereira,

I·
Fl'ancisco .J tlCin.to I\.1,'cieil'os

e Osva Ido Marques.

Na oportunidade '[ill e se

me depara, apresel�to-lhe os

I
meus protestos de elevada

I consideração e respei to.

I Te(ldósiO' Maudcio \Van

I,
derley - Secretário

Geral�

CAUSAS DA PRISÃO

VENTRE

DE tMtiij!@illtmilii@lrltjij@@iIHfiililillt-
Agentes:

.

Blumenau • Rua 15 de Novembro, 870-5/2

Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39

Joinville - Rua Max CoUin, 639
Também informações em tadas as

agências. de viagens

Alimentação excessiva ou

I
deficiente regime alimentar

monótono, mastigação in

I compieta, il'regu laridade de

;
horário nas refeições, aLu- I

so de' guloseimas, doces,

pastelarias, tudo isso con

corre para a prisão de ven

tre' Este é, pois, na maio

ria dos casos, o rexultado de

I uma alimentação errada.

I Livre-se pa priRãO' de

v'"!ntre procurandO' eli
minar O'U _corrigir as ir

regularidades de seus

hábitO's alimentares

SNES.

RIFALIRA TENIS CLUBE
O CLUBE DA MOCIDADE

DO ACORD�ON SCAN

'DALLI DE 32 BAIXOS, FOI
i
TRANSFERIDA PARA DIA

28 DE AGOSTO.

Bia 8 - Domingo - Soirée

24 hs.

Mignon, das 19 às

Dia 14 - Sábado

às 23 hs.

Soirée das Misses, com início

Allaiatarià
ISanta Catarina
I A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS

Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, salade j L1nho pp; e Y.inte

e cinco mil cruzeiros ao sr.

Lotario Hartman, residente

em Videira relativó

lhete 2109 extração.
de junho pp.

_l/�111A.
,)
�
1

" I}
.I".!

....

•"II!' "'�J.t! i :
Prodtrto � base de anti

bióticos, penicilina,' es
treptQmlCina e sulfatiazol.

Outros PtQd.ut��· Ílertape:
SULFINJ:EX. POl\lASUL
FA e BlmNOL

ao bi- t

de 12
I

",.

PROG,RAMA DO MES
----------

I

I

I

TULHO -

DOMINGO DIA 15 U'r:l'i,lpc; festas nos ter

renos �1 nova Sede Urba

na. Bal'i'.1quinhas. Chu!'-
SANA
MAMA

r a d o r

L I L L a
rasco. Chope. Jogos. Dan-

ças. Show pOl' artistas de

a ar quente

Mais de 30 anos de aperfeiçoamentos e s t
"xtrao d' á' f'

'" .

d
ucesso garan em •

'" r In na e lClenCla o Torrador LILLA A
torra o café em apenas 20 �inutos, prese�and:��Uf�tte.
�gralmente o sabor e o arO'ma e proporcionand

e

economia. Vários modelos e tamanhos. A t �ma grande
c09�e 01:l.6Ieo Diesel. Solicite-nos catâlogos. P��ç�� carVão,i
veIS, faclhdades de pagamento.

acess •

T!,m P I tam � ém :, Moinhol ••Ievador., poro cofé

DlStOl I;'0ro. MOlnho�. Molorel ./élri<ol e oulrol máquina;
para fins industriOU, comerciai.,. ogrícolol e doméat;có••

,

INDÚSTRIA • COMtRao_Ifl!\.
Fundada em 191.

�
Rua Plratininga, 1037 • Caixa Postal 230 - S. Paulo

Oficinal e Fundição em GuarulhOI (5. Paulo)

nossas Rádios., Início às

10 horas.

SÃBA�O DIA 21 - Grandiosn Soirée com iní

cio às 22 horas.

QOMINGO DIA 29 Soirée Juvenil das 22 às

24 horas.

I

I
.!

Cia. L1LLA de Máquinas

-

'-.;: .... , .. :.1.

'"

. �·t*' .;.::.tN;:b;;±rA�;:.":

I

"'!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



H O J [ NO PASSADO
8 DE, JULHO

A data de .hoje recorda-nos que:

em 1706, uma ordem régia mandou fechar pe

quena tipografia estabelecida no Recife, .sequ�s
trar os impressos e admoestar os proprietários
da Tipografia; ,

em 1785. nasceu no Rio de Janeiro Francisco de
Lima e Silva que foi general comandante das

tropas imperiais na, campanha .de Pernambuco
'em 1824, membro da Regência do Império de 7
ele abril de 1834 a 12 de outubro de 1835, e se-

nador do Império. Faleceu a 2 de dezembro de
1853. Genitor do Duque de Caxias;

-

-

em 1869, o general Portínho obrigou os solda
dos de Solano Lopes a abandonarem as mar

gens do Rio. Píraporú. Este general já havia si
do um dos melhores soldados da Revolução Re- Ipublicana dos Farrapos;
em 1875, no Rio Grande do Sul faleceu o dr.
Manuel Pereira da Silva Ubatuba;
em 1933. fundou-se nesta Capital o Centro So
cial de Aposentados e Reformados do Estado de J

Santa Catarina, e que tantos benefícios tem

I'prestado aos herdeiros dos seus associados.

André Nilo Tadasco
I

MISSA - DE 10. ANIVERSA'RIO
O gal. Paulo Vieira da Rosa, Erico Couto e Osní da,

Cama Lobo d'Eça, � passagem do 1'0. 'anlversário do fale
,(;imento do sue saudoso amigo

MARIO NOCETTI
c-onvidam aos parentes e pessoas das relações do extin
to para assistirem à missa que, pelo descanso da sua

boníssíma alma, mandam celebrar na: Igreja São Fran
«isco, às 7 horas da próxima terça-feira, dia 10 do cor

rente.

A AÇÃO DA IGREJA preendimento, êste fabuloso
Há muita gente que cri- I D. Helder Câmara.

tica a Iiireja pela íntromis- As favelas no Rio são
são nos assuntos que pen- problema para o -qual se

sam ser-lhes estranhos. -Po- apontam .as mais desencon
litica-? Não. Necessidade de tradas soluções. 400:000. al
ajudar a resolver certos mas vive� �m pr?mlSCUld�
problemas que ameaçam a \ de, sem h�glene, sem. CO�PI
paz entre os homens. Somos I ções de VIda, a ma1� �I�
dos que mais se': batem pe- 1 ples. Escola de perdição,
la evolução' da Igreja nos I lama �o�a.l da qual. e�:r
métodos de trabalhol. Sem j ge� ml�ena, p.r,oshtUlça�,esta evolução a Igreja se I �rIme, e u,m terreno fertil
atrasa e perde vantagem I

a reso�ta, a desc�ença e a�junto aos seus adeptos. I comunismo. Como, combat�r
A conferência dos Bispos \ esta fonte de mas doutrí

no nordeste, teve grandes! nas? Acabando com, ela.
soluções que serão encamí-] Mas como acabar, se e qua-
nhadas ao govêrno. O Presi- si impossivel ? _

dente compareceu e as-
-

D. Hélder Câmara, êste
sumiu, com este prestigio homem tão franzino, mas

dado ao conclave, compro- feito de aço de, alta têmpe
misso de pensar nestas con- ra - a têmperav: da fé -'

clusões. não acreditou no impossivel
e está construindo - só

No Rio de Janeiro temos Deus sabe com quanto estoi
exemplos concretos da ação cismo - um conjunto resi
da Igreja, em beneficio de dencial que substituirá uma

resolução de problemas sé- das maiores favelas do Rio;
rissimos. Depois daquela Passamos por lá e ficamos
organização magistral de admirados' do tamanho da
xxxvn Congressso

Euca-'I-obra
e sobretudo do signí

ristico Internacional, que ficado. dela. ,A Igreja. mosprojetou o Brasil no mundo tra açao - e que açao!. -inteiro, 'a Igreja está pro- para cimentar sua doutrina,
vando o quanto vale a sua a doutrina da fé. D. Hélder
força, ...baseada no trabalho Câmara acabará com as

e dedicação ae bem estar favelas do Rio. Deus que o

humano. E tem à frente inspirou, 'dar-lhe-á forças
desta obra, uma figura que I para concretizar o seu so
foi destacada naquele em- nho!

VOCE SABIA QUE,

A família de Mário Nocetti convida aos parentes e

r.mígos para assistirem a Missa de 1° aniversário de fa-

CaSa ai'é 6 milIecimento que, por sua boníssima alma, manda rezar no

dia 10 de julho, 3a feira, às 7 horas, na Igreja de São
Francisco, Desde j'á antecipa os seus agradecimentos a Precisa-se alugar casa _ :todas as pessoas que comparecerem a esse ato de fé I zona central - aluguel f,OCIEDADE DOS ATIRADORES DE FLORIANóPOLIScristã. adiantado - base Cr$' .... , ASSEMBLÉIÁ GERAL ORDINARIA

-

6.000,00 - Informações pa- De ordem do sr. Presidente ficam pelo presente con-ra -os telefones 3804, 2048
vocados os senhores sócios para a Assembléia Geral 01'-P A R T I C I P A C Ã O.' ou para Gerente, Caixa Pos-
d inát-ía a realizar-se no próximo dia 29 de julho, com' '.

. ta! 26 - nesta.
início às 15 horas, em nossa séde social, em primeiraRAUL PINHO DE OLI- ,JOSIt ELEOTÉRIO FER-

I
convocação, com a seguinte ordem do dia:VEIRA ' NANDES

Relatório da atual Diretoria:e: :e:

V E N D E S E Eleição da Diretoria e do Conselho Deliberativo.SENHORA
I

SENHORA
.

_ Florianópolis, 8 de julho de 1956.participam aos seus pa- participam aos Sd€eUSslPlaas- ! Ewaldo Mosimann'rentes e "pessoas de suas rentes e pessoas Uma motocicleta marca
, 10 Secretário.relações o contrato de casa- relações o contrato de casa- "Monark" de 6 HP ano

mento de seu filho Otávio mento de sua filha Oneide 1955, com 1.400 quilometros

I
Carlos com a senhorita co_m o sr. ?t�vio Carlos percorridos com sid-car
.Oneide Fernandes. Mi.len de Oliveira.

I de alumínío adaptado ver e
Otávio Carlos e

oneidel
'

tratar na Capitania dos

I
.

Noivos Portos de Florianópolis com

F'lorianópolia, 4/7/56 o 'ful1,;ionário José Lima.

Florianópolis, Domingo, 8 de Julho de 1956
-

-�- �- -�q ...��",!" - <�"""""""'._.,�. - ,�.

o 'ESTA

\

I
<;

Jamais 'se obteve maior
protecão para gY!Lqygr carro
a g�Y!r temperatura!

I

-o NOVO ESSO EXTRA MOTOR ou,
··FAD(A DOURADA"

NãÓ Importa a marca do seu carro, tanto novo como

velho, o motor receberá a maior proteção exclusiva do
, Novo Esso Extra Motor OH, "Faixa Dourada"!- -

Maior proteção porque a lubrificação é instantânea, ao to.

Conserva o mfttor! que do arranque, quer o motor esteja frio ou quente! Maior.,.... fôrça porque, garantindo perfeita com�ressão, assegura �ó
R.du"z O desgaste\.•1 '

\ mo�or sua potência máxima! �lém dis�� sua poderosa aç�o, � ,detergente eonserva 9 motor limpo, ;e;Ylfando a formaçao"

J. , , " de' resíduos que -causam reparos dispendiosos! V. saberá de�aior proteção! _. fató -'como o Novo Esso Extra Motor Oíl, "Faixa Dourada','
lubrifica melhor,' quando começar "a usá-lo no seu carro!

1.· série completa de 6leos de multivíscosídade e HD!"

Não espe,.eIMuae. logo!
..

À vendo

no Seu

Revendedor
Essa\

'<t :.'
.---

� v, _-

litoral --Ministério da Viavão e Obras
Púbicas'

P A R T I C I P A ç Ã O í Núdeos ,no
LAUDARES_ CAPELLA e SENHORA

• 'gauchoparticipam aos parentes e pessôas de suas relações I A) O I tio nascimento de seu filho JOÃO EMIDIO, ocorrido dia RION, 6. (V 1 d -I .

ns .1- DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELE'GRAFOS(3' do corre�te na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa"._
- tuto

11 .a.clOn.a e t�mgrlatçdao O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor-
------------------�--- e Co oruzaçao. .es a vo a o reiós e Telégrafos nêste Estado faz público que a par-

O '·1 B
'

C � 'b
I
para o problema da pesca. til' do dia dois do corrente mês estarão abertas nesta Ca-es 'I e a'DOU - no,,- 'u e Entre outros as��n�os, di�- pital, na séde da Diretoria Regional - Praça ,15 de No-

,
se q-ue. nos mumcipios gau- verübro _ as inscrições para 'provimento em cargos daI chos de São José do Norte.

; lasse inicial 'I" da Carreira de Telegrafista - Quadro15 - de Oulu'bro J Tôrres, São Lourenço e 0- III - Pade Permanente - do Ministerio da Viação eI sório há longas faixas de Obras Públicas.
" i terras sem serven�ia, ond.e -

•

No ato de inscrição o interessado apresentará os
'

DIA 21 DE JULHO - ÀS 22,30 HORAS.
I poderão ser locahzados di- sezuintes documentos:- Grandiosa parada de elegância em beneficio da versos núcleos. Nesse sen-

. _0

a) prova de quitação com o serviço militar, paracampanha pró-monumento a Anita Garibaldi 'I tido, já se dirigiu o institu: candidato do sexo. masculino;"Maravilhoso desfile de Modas Bangú"
I to ao>; prefeitos dos referi- b) certidão de nascimento, para candidato do sexo- Encantadores modêlos apresentados por gentís 'dos municípios pedindo in- feminino;senhoritas da sociedade florianópolitana formações sôbre o vulto das -'

c) titulo de eleitor, salvo quando se tratar de can-Mesa - Cr$ 150,00 glebas disponíveis. Tão. 10- didato do sexo feminino que não exerça funçãoConvite '� Cr$ 100,00 go sejam realizados os ne- lucrativa;Reservas de mesas. na ALFAIATARIA BRITO, a cessários entendimentos, o d)
. atestado de vacinação antivariólica;1 artir de. II do corrente. :' INIC tratará de instalar nú- e) dois exemplares de retrato (3x4) tirado de frente

cleos, abrindo, assim, novos I
e sem chapéu (fisionomia natural) ;horizontes à agricultura e: f) estampilha' federal de Cr$ 10,00 e Cr$ 1,50 de

à l:;e�ca. I Educação e Saude.
,

I As referidas inscríções serão encerradas no dia
tr inta de Agosto do corrente ano.

Florianópolis, 2 de julho de 1956
Antonio Taulois de Mesquita.

Delegado da Escola de Aperfeiçoamento.

Missa de primeiro aniversáriO
MARIO NOCETTI

Residência Vende-�e
Vende-se ótima residência a Rua Juca do Loide. 47

.

Coqueiros. (Seguir até o. fim da Rua). Informações à
Rua Conselheiro Mafra, 24.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 8 de Julho de 1956
,

/

\,

ainda não. viu o que �

Uma· [iqlidaeào de verdade:
DE\lE ir agora até "A MODELAR" para apreciar e dar valor as lmpresaícnantea vantagens que oferecem as.<rmosas Iiquídações semestrais de fim de estação da

.
<

/'\) termo' BARATO tem, NESSAS LIQUIDAÇõES A MAXIMA - À MAIS CORRETA das aplicações

'.8, �õta;-rmla fõtíüTúverTíllllúl,Çãir-'1.1'-

de inverno é realízar a melhor e a mais preciosa das sconomias I

Os mais belos - os !!l_elhores e os mais elegantes aiã sa lhos ou roupas de inverno para senhoras __ homense crianças podem ser compradas, agora, por preços ESPANT.oSAMENTE BARA'TOS!!!

QUEM tiver amor ao seu dinheiro. que

I
_"(I..

Iprovei_fe" tp-ar.a Campla" 110'.

-
.

. ,

na vos�a' -

-

/

...
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SOCiEDADE ESCRI- Penedo e. Antôni� Quadros.
,

_

I O eSCrItor Joao de Bar-
TORES PORTU- ros foi eleito presidente da

GUESES Assembléia geral da nova

sociedade, que rune em seu

Lrn'í:WA" 8 (U. P.) - A seió todos os escritores por

Sociedade de Escritores tugueses sem distinção de

Portugueses, que caba de tendência. SubstituI a anti

ser fundada nesta capital, ga Sociedade de Escritores,
elegeu sua' primeira Mesa,

JdiSsolvida
há uns 30 anos e,

que ficou composta dos se- como esta última, tem por

guintes escritol'e�: �<Iuili- _I pri!_1cipal tarefa à defesa
no Ribeiro, Assis Esperan- dos interêsses materiais e

Alexandre Caqral, Luão morai,:: dos literaJi.os .

. ,

Rumo ás�paisagens
, Escreveu: OASIS HAARLEM DIAS

.. O fóssil estudado por L. I.
Price é o primeiro no gênero
identificado no Brasil e na

América do Sul. Em home

nagem ao cientista Alberto

Lamego, a espécie descober
ta no litoral paraibano foi
denominada "nictossauros
Iamegoi".
Sua' descoberta é, ainda,

Há tanta coisa boa para lher e das crianças, dos rins- sinal de que em idades' geo

conhecer, tanta beleza que de-semana muitas vezes de lógicas recuadas, o litoral

seus olhos ainda não dasco- sol". Lembre-se de que \ a nordestino foi coberto de

briram. estrada está esperando; rumo' mares e lagunas,- onde se

Apesar das facilidades d,o as mil ·e uma paisagens de' encontravam os peixes, ali-
carro, da disposição da mu- nossa terra. I mento dos "dragões do ar".

x X x

Há também hóspedes itinerantes e incertos: - ofi

ciais da Aerolineas Argentinas, da Panair do Brasil ou da

Pan Ameriean; passageiros em trânsito para a Bolívia ou

para o Chile - homens casmurros e atarr'achados, pa

recidos com indonésios; .alguns brasileiros, de Mato

Grôsso, acessíveis e brincalhões, que �êm á Asunción com

prar jumentos, ganhar no câmbio ou operar, sem .cornplí
cações fiscais, com penicilina.

Um deles, há poucos dias, acertou comigo um "nego
cio de patrícios": - trocou por guaraníes, com um peque

no ágio de cinco por cento, essas notas de quinhentos mil

reis que levam o tiusto sêco e banal de Floriano. , .

- E isto _. disse-me êle, ajeitando as notas na car
te ira sovada e prêsa com uma tira imunda de elástico -

isto é por ser para o amigo". Sabe? Não costumo fazer

desses negócios... Minha especialidade é outra",
- Não estão elas circulando no Brasil? Não têm, co

mo sobre-valôr, um clichê colorido e positivo com os di

zeres "quinhentos cruzeiros"? - perguntei eu, dias antes,
ao TesQureiro do Banco do Brasil, sr. Chevalier.

- Certo: Todavia, que adianta trocá-las, meu amigo,

I
'

se o Banco do Paraguái não as aceita? E nós temos que

depositar nesse Banco Os nossos saldos!
E indicou-me um brasileiro que tem duas portas na

Calle Estrella e exibe, nas prateleiras empoeiradas, alguns
carreteis de linha Corrente, duas ou três peças de brim

paulista, já desbotados nas dobras.imelas grossas de algo- Como uma terra de espa-'não foi feito só para roçar

dão outras modestas mercadorias nacionais: - cadarços ços magnificentes, onde o naquele meio fio e entrar

encardidos, entremeios amarelados, sabonete Dorlí, p.e-I belo Se alia ao romântico e o; naquela vaga, e nele cabem

querias latas de talco Ross!... bizarro se confunde com o a mulher, as crianças, os a-

Na volta traria êle, metidos no tôrro, do paletó, para grandioso para formarem um Imigos e a cesta com os san

maior e mais facil segurança
\
e lucro, artigos para a casa: tom harmônico de sublime duiches.

- antibióticos, sulfas, anilinas e anzóes... poesia, não existe um só re-

- Só se o senhor quiser esperar! - disse-me o digno canto da nossa ilha, que não

cavalheiro, .chupando um cigarro argentíno. numa boquilha diga alto em sua m:udez elo-

de bambú.
I
quente o. quanto a natureza

- Impossivel. Muito obrigado. foi, pródiga e caprichosa.
Mas ... o comedor escureceu: Os hóspedes espalharam- Não, amigo leitor! Não ta-

se: - no bar e no salão envernizado os grupos bebem, fu ca apenas isso!

mam ou lêem os jornais de Buenos Aires.
.

Você saí todas as manhãs
Os ônibus rodam, com, estridor; perto, no café na es

quina, as colheres retinem sobre os pires; e na fruteira ilu

minada, as harpas e as guitarras semeiam a música da

terra, cheia das palpitações da alma paraguáía - român
tica, nostálgica, nebulosa e sensual.

DO CENTRO CATARINENSE DO RIO
Despedida de' Dilú Mello. Onde está

Donaro de Oliveira?

DRAGÕES DO AR
NO NORDESTE HÃ
MILHÕES DE ANOS

RIO, 7 (V. A. Há
100 m i I h õ e s de anos,
viviam no Nordeste gran
des répteis voadores, verda
deiros "dragões do ar", que
se alimentavam de peixes,
passando os dias a planar

. -sôbre as águas, à procura

de suas presas.
A existência "de tais an í-:

mais - pterossauros, do

gênero n ictossauros - foi
confirmada pelo paleontó
logo L. L Price, da Divisão

de Geologia do Ministério
da Agricultura, que identi

ficou um ôsso fóssil, encon

trado na fazenda do Con

go, Paraíba, há alguns anos,
como pertecente a um dê
leso

PRIMEIRO DO Gíl:NERO

Florianópolis, Domingo, 8 de Julho de 1956

INSTITUTO POllTECNICO DE FLORIANO
"POllS

Estudando, ontem, documentos necessar ros à

propositura de uma ação judicial, neles encontrei

provas inplicitas e explicitas' do que necessitava de
monstrar. E, na doutrina, sôbre provas, li intucé; ..

sante autor moderno, ainda a respeito das implícitas
e explícitas: nestas, a certeza está na cara, naf]ut'
las está na alma; nas primeiras, a verdade, € "', bo
ra presente, se esconde' atrás da porta; nas segunda'"
se mostra no meio da sala.

'

Deixando o estu_do dêsses assuntos complexos t'

tormentosos e passando para a redação, a rabiscar
êste despretensioso cantinho, lembrei-me dos epi
sódios que vão a segui�
/Há poucos diás na Assembléia, um ilustre orador

_

empregou a expressão deputado vendido. Apartean
do-o, o deputado Osni Regis lembrou que aquelas
palavras eram perigosas, naquele plen.ário.

Encerrada a sessão, ao representante lageano
perguntou o romaúowski, todo envergonhado, com

voz de confessioniírio:
- O sr. viu eu receber (\inheiro?

Aconteceu na Fazenda da Boa-Vista, em La
ges, onde morávamos. Porque, à época do causo, os

jagunços andassem pelo município, no sótão da fa
zenda estavam diversas armas, das boas, para a'

defesa, prontas a serem usada'l pelos peões e taipei
ros que, em regular número, faziam as mangueiras e

potreiros perto da casa.
'

Certo dia, pouco antes do almoço, um tremendo

estampido ribomba no sótão. Papar alcança a esca

da e saltando degraus ganha o sótão, enquanto ma

mãi e uma empregada correm a trancar portas, cui
dando, no susto, fôsse ataque dos fanáticos.

No sótão, o quadro' encontrado era trágico e,
humorístico. De winchester não mão, ainda fumegan
te, o jornalista Jaime Arruda Ramos, em prantos
e soluços, repetia peremptoriamente:

- Não fui eu! Não fui eu! Não fui e�l!
O mano Tim-Thym tinha, então, cinco anos.

-X-

Visitou a sede do Centro
cedo, passa pelas mesmas

Càtarinense, a semana tran- Dona Maria de Lourdes de
ruas, roça oS pneus' no mes- 1

.

f' I sacta, a artista patricia Dilú Oliveira, natura de nUsSO
mo meio- 10, naque a cur�a Mello, que. veio apresentar Estado, esteve na sede de
ipertada, e aquele mesmo SI-

d did t d Centro Catarinense, indagan
nal fecha sempre na horinha' s�as cespe 1 aEs por 'es ar, de

, VIagem para uropa, onue do da possíbiiidade de obter-
em que voce esta �ara atra-

realizará recitais de música mos notícias e 'o endereço de

,x vessar o cruzarnen o.
brasileira. seu genitor DONARO DE

VIVA TITO! - Li hoje, depois do desjejum, em grossas Depois é a procura da vaga, . -

CONVITE 'A REDAÇ-O DE HOMENAGEM AO DE',PUTA-Solicitou-nos ainda trans- OLIVEIRA e de seu irmao l' A _

letras vermelhas, numa das, colunas do alêro do Hotel. 1 manobra do est.at�i�namen- mítissímos ao estimado povo JOSE' DE OLIVEIRA. O ESTADO DO' LEOBERTO LEAL

A moça dos nhandutis, com grandes modas assusta- ;0 e voce no escri ono. , . .

t 'd' Em d C
. -

d D'
.

1
.

catarrnenss por in erme lO nome a omissao os iversos amigos ·e· aemi-

dos, mostrava o VIVA que emporcalhara o pilar do alpen-, Mais tarde há o mesmo ca- .' .

-

.

h d lt _-, desse Jornal, as suas mais a- Informou ainda residir nes- Formados palo Instituto Po- radores do Deputado Leober-

dre e perguntava quem era Tito: mm o e vo a e os anos. - lítécní t
.

··t' t 1 b" .retuosas sautlações e seu a- ta Capital, à Rua dos Invá- 1 ecmco, es eve ,em VISI a a o Lea , su screveram já seus
- Alguno Jefe colorado? .iassam d�pressa, sempre na

I.braco
de despedidas.. lidos n. 70 e que há cerca de nossa r-edação, o Sr. Farma- nomes nas listas para o ban-

COLORADO é, aqui, o partido do Governo, a maíorls mesma COISa. ; f 2'0 d
.

FI" li cêutíco Ildefonso Juvenal, quete que os formados pelo
h d d d O t

'

1
-

f' reít
E o que ora aro em nome anos eIXOU orianopo IS, '1

que faz descer, cheias de graças, as cone as oura as ;.,
,

au ?move nao 0tI, ei o da Dir.etoria do Centro, apre- sem mais 'obter notícias da- 'nosso prezado confrade e Inaj;ituto Politécnico oferece-

balança pública... 30 para ISSO, e voce es a con-
t d 'I t

. '1 t Presidente da referida Co- rão ao referido parlamentar
Para a .muchachíta de olhos de r.ôla e mãos de boneca vidado a parar de ler! I

sen an o ao 1 us. re arrugo
.

e
!
que es seus paren es que, ao

coest duan mmh s m IS tempo moravam em um missão, o qual nos veio con- em a noite de sabado 14, no
- os VIVAS' são berros patrimoniais dos homens estabe- Afaste os olhos- deste [or- .a. o

_

a ai' '·t 1
•

I t Ih f h
cordíaís saudaeões. morro nessa Capí a . vídar para as solenidades co- Clube 12 de Agosto.

Iecídos no poder... na, reCOS e-se me or, cc eI" memorativas dos reconheci- As listas como sabemos,
Expliquei: - Tito es un General muy guapo y muy os ouvidos aos ruidos do sé- _ mentes dos respectivos díplo- encontram-se à disposição

galante como -todos los generales grandes. Mire! Casaca culo XX e escute apenas o

V.d U. -,'
· mas, pelo Governo F·ederal, dos amigos de ss. na Livraria

bordada! quépí agalonado! poncho de vicufta! espolines, farfalhar das folhas das ar-

I -a' nlverSI arla. que .serão realizadas sábado Pedro Xavier, à rua Felipe
y un cinto de ôro del que cólga su espada de empunhadura Olores e o canto .dos pássaros 14 do corrente, (Dia do For- Schmidt e Ourivesaria Ro-
cincelada! Y fajas de todos los colores! y condacoracíónes, Memória em marcha-ré... mado pelo Instituto Politéc- berto Muller, à rua Trajano.
Y ôro, y mucho õro, hasta en los talones de sUS botas de Ante os aspectos de curio-

,

JOSÉ LUIZ' Secretário Geral - Ori-
nico), em a nossa Capital. I Atinge já a oitenta o nú-

charoI! ias formações que apresenta Diariamente apresentare- valdo Lisbôa '

_ Que maravílla, ché! - exclamou ela,."errlevl:1da,�sor- a nossa ilha, ou seja. a nossa mos os últimos aconteci- 10 Secretário _ Pedro Gratos pela gentileza do- mero ds formados pelo Ins-

-
convite; far-nos-emos rcpre- títuto, que participarão das

rindo, de mãos postas! �erra, seja ao sul, seja ao mentes estudandis. Dittrich Junior t solenidades.
- Una maravilla y un regalo para ustedes, las mucha- norte, pode-se ter a certeza, A vida esbudantil em nos- 20 Secretário _ Claudio

sen

__,_ar_'. _

chitas buenas!... mesmo de vislumbre, de que sa Capital cresce dia a dia Aurelio Nocetti

VIVA TITO - ando a ler, aliás, por todas as paredes cada canto da nossa ilha é e precisa empolgar aqueles Tesoureiro Geral - Nil-

todos os muros, todas as calçadas, num gasto excessivo dr um colorido cartão de turis- que ainda permanecem apá- ton Piazza

tintas, de Porto Alegre até aqui. . mo. ticos. Sejamos verdadeiros 10 Tesoureiro - Maria

Os meus queridos comunistas, cuja política não tem Além do proprío encanto estudantes, tenhamos um Regina Campos

pôpa nem prôa, resolveram implicar uns com os outros' natural das paisagens, mui- ideal e lutemos para realí- 2.0 Tesoureiro - Maria do

como 'os burguêses das filarmõnicas ou os grupos rivais do �as vezr s surge a mão do ho- za-lo, Cormo Kowalski

dinheiro... mem a enfeitar ainda mais Os O Brasil confia na moei- Formulamos aos membros

E vivem agóra pelos cantos, pelos corredores, a bota- luadros que a natureza deu dade e mormente nos estu- diretores da novel entidade

rem as linguas de fóra, a rosnar, amuados_,e sombrios, com t nossa i!ha, criando ambien- dantes, façamos algo. e.stud:mtil os nossos votos

os bolsos cheios de pedras e um balde de pixe na mão. ,es em que a beleza e a mag- x�x de uma gestão pontilhada
Chegam uns, pé-ante-pé, aí pela meia noite, á hora nificência se confundem de -De 24 a 30- de Julho r-ea- de realizações em prol da

das c6!'ujas e dos fantasmas, e escrevem: VIVA STALIN! tàl forma que nada se Po- lizar-se na Universidade classe.

Pela madrugada, quando os galos cantam e os ur�búi ie tirar sem que se quebre a
I

Rural do Brasil, no Km 47 xxx

despertam, vêm os outros e, cheios de raiva e azedumef. mfeitiçante majestl:(de desses
I da Estrada

_

Rio-São Paulo Q CJr�ula no meio estudàn-
acumulados, riscam o russo e perpegam por baixo o iugo- luadros encantadores, como I XIX Congresso Brasileiro til o 'jornal "Nossa Folha"

eslavo: VIVA TITO! tcontece com 'a nOSSa ponte de Estudantes. A União Ca- do Centro Cultural Cid Ro-

Certamente o Brasil, a Argentina e o Pa1:aguái nad� "Hercílio Luz". tarinense de Éstudantes es- cha' Amaral, da Escola In-

têm com essas reinações íntimas e esses resmungos dE Lembra-se agora do seu tuda as possibilidades de dusbrial, merece aplausos o

família. . .
sonho, quando você co- levar o maior' número de esforços dêstes colegas.

E' dialético, lógico e corrido que o General e o Gene- meçou a vencer na vida, estudantes, que queiram xxx

raIíssimo através dos Balcans, d'olho rijo e dedos no ar. luando o seu carro Ja era u- trabalhar e não somente Restaurante Universitá-
se chamem de pulhas, tratantes, sórdidos e usem, nas sua8 ma-. possibilidade definitiva?

passear. , rio e Casa dó Estudante são I
linguas e nos seus tapumes, outros adjetivos mais feios e Voce sonhava com ele ver-

xxx \ os anseios d<_> estudante ca-I
mais agudos. _

melho ou creme claro, seis A União Catarinense de tarinense.
Essas .'delicadesas e essas camaradagens tambem sãe canos de descarga, cromados, ·Estudantes Secundarios

aplicadas, sem pixe, entre adversários, no abominave' de Calda lado do capot, 'e'a ca- UCES _ conta com mais
mundo capitalista... _

pota arriada. duas filiadas: União dos, Perdeu- ' eMas, que deixem, por favor, nesta época de tintas ca- Você ao volante, de roupa Estudantes Lagunenses e

I
�

ras e mão de obra curta, as paredes burguesas e os muros esporte, ela, sorridente e á-
União Florianópolitana de Cautela nO 7996 emitida

reacionários com a sua caiação e 'os seus tijolos arruma- vida de distâncias, com um
Estudantes. \ Membros de pela, Caixa Econômica Fe-

dos e-li'mp s !!rande lenço de cores vivas , d Io .
- -

sua diretoria esperam mais

I
era.

Para os usar de jeito imprudente e de modo impró- na cabeça. Uma cesta com
-

d
.

·t d OanduI'ches, a g'arrafa te'rmI'-
duas novas adesõ,es, pois os

, /'
prio - bastam OS caes sem OnO e os SUJeI Os apressa os... -

t d t d J b
- ----

t d es. u �n es .e o)3ça a e
ENCALHADO O VA-�a. E uma es ra a aparecen- ,

Tlmbo se mQ.vlmentam para
do diante do radiador; e a

fundarem seu orgão 1'epre- PO,R "CARMEN" Iestrada esperando para con-'
sentarjvo. LONDRES, 7 (U. P.)juzir você e a sua família às

mil e uma paisagens da nos-
xxx O vapor costarriquenho

sa querida ilha. A primeira diretoria da "Carmen", de 4.500 toIÍela-

O seu carro, hoje, é uma União Florianópolitana de das, eacalhou ao largo do

realidade. Estudantes está assim cons- pôrto de Worington, na

Provavelmente não é ver� tituida: costa oeste da Inglaterra.
I

m�lho, nem tem aqueles ca- Presidente - Luiz Car- O acidente se produziu no

nos niquelados saindo do ca':' los de Mello
'

decorl'er de uma tempes-
pot e entrando no para-lima, 10 Vice Presidente - Ori tade. Os vinte membros da :
e há .0 escritório, ou a repar- Terezinha Lisbôa tripulxção foram evacuados

tição, o horário, oS problemas 2° Vice "Presidente - Ce- por uma embarcação de sal-

OS compromissos. sal' Romero Campos vamento, à espera que o l'}a-

Mas o seu automovel, em_c 3° Vice Presidente'-- On- vio JTossa ser pÔ'lto a flutuar

bora preto e de capota-fixa, elino Doin VieiJ.:a� e seja rep�1l'ado. ...=_
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