
EM· JOSÉ BOITEUX:

aacéu. Intonio Oaroll candidato
pessedista•. �elso, loll e
candidato! do PSD vencerão
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DENTRO DE --UM FOGUETE

ea�1Jitf1r1CU tJ.da
.

. -

� . .,.. '. .
�

leito petõs Estados UnidoS, a
2R de maio último, quando
enviaram dois 'macaocs a
uma altura . de quase 483
km., num VÔO de 2.513 km.
Os russos não índíearam a

altura atingida .pelo, seu ro
guete com os eães e ,Q coe- i José Bolteux, 7 (OE) - Do- tonio Darolt, sendo a escolha re- do Diretório Regional, os srs. Nel-!lho. Todavia, segundo o CQ-

t míngo
último, o partido Social .cebíde com grande entusiasmo, son Abreu e deputado

orlando,-m��icado de Moscou, foi Democrático, em convenção mu- quer, entre correligionários, quer Bertoli. Nomes Celso, Marechal

utílísado um foguete de unta nlclpal, escolheu para seu candl- entre elementos de outros partidos, Lott e candidatos locais contarão
SO etapa, _o que indica q:Uf:l I dato à prefeitura local o sr, An_ :�o grande conclave pessedísta as- v�tórla certa neste novo munlcl_1a altura nao pode ter ultra- -

tiveram presentes, como ,delegados pIO.
passado os 15� km. '�(�(�()""'() ()""()""()---<�()'_'()""_�Q.(�()""()""O""()"
ANO �LVI '- O �S 'A�IGO DIARIO �E S�NTA CA TARIl9:Á'�- ,-N.o 1 3 6 4 O LolI vai à Baía

:.,: '., <-:::»::"":;;: .':

RIO, 7 (v. A.) ;_ O mare-
chal Teixeira Lott será rece

bido oficialmente pelo gc
vernador Juraci Magalhães.
na oportunidade da visita
que fará à Bahia no rím-da
semana.

�O ministro da Guerra pas
sará em Salvador os dias 14

A Rádio Moscou declarou, tudar, entre outras. coisas, a. síderal de dois cães e um e 15 devendo regressar ao

também, que o disparo :rói ionosfera, os mícrometeorí- coelho numa viagem de ida
"

Rio no dja 16. SeguindO uma

feito a 2 do corrente. tos, as velocidades e díre- e volta. Acrescentaram que D�ETOR:'RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: bOMINGOS F. DE AQUINO tradição - da ebnvivência mí-
_u�a��m��oo�es�roITOO���eB���m������--_-__---------_--_---------� I��om����d �

cães e o coelho, foraIn lança- temperatura e composição' menos importante do que o EDIÇA,O DE HOJE: 8 Páginas
..

� Cr$ 3,00 -FLORIANÕP'OLIS 8 DE JULHO DE 1959 continua' na últlmá pagina

dos às "camadas sUl?eriol'es ela atmosfera. , ..---------

e �:rr;��:�r�����Fco '������ nã�op���ufa�:�e�OI��a�us�� �NO PROJETO PARA o MECHOR PREDIO COMERCIAL DE SÃO PAUlO-
��c:�:::0::0:::os:e�·:·:2::1ii:g�����á!ru��� Arq-u" ·Ite'to (atarl·nense obtem o 1° lug'ar-:��:l co�c��ç::fmaf:.fO í'J�' ��:�r�Oid�e�:57,a' �a� �� '.
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Recorda-se que o foguete eue se colocou em órbita o _.

disparado pelos Estados Un1- "Sputnik II", que levava a

dos a 28 de maio com dU3,3 cadela Laika.· O pêso ,
total P dr PI"'S

I

O leu readO' O Voto da Comi oS' - J I dA"·
cados, disse-nos:

�

macaquinhas em seu bôjo dêsse. "Sputnik" erá de pou- e ro au 9 aralva,
,

� - 'rs ao u ga ora' - pOIO_ 11: nossa intenção expor os pro-,

chegou ft altura de quas,e co mais de 508 quílos .. O lia, .
-

"
jet,!)s concorrentes para aprec1a....

483 quilômetros � fofl'!!2up"!- téIite desin�egrou-s.e' quatro de Ins't"ltu'to de A'rqu"ltetos" ção do publico em .um dos nossos

rado com os anímaís saos e meses e melO depoís de lan- salões com urna eerímonía eSl!e-'

sáívos depois de ·uma via-' çado. I
'

_. �IIII11II11'IIII11I11I11III:lIIl1l11l1l[11I1I1:III"'IIII1�"IIIIIIIII"IIIII1I11I11I1!!IIII11IIII11I11I"llllll�lIIllUlI'" I, ren'tes, eongratulandocse com to- timento de todos arquitetos cOn_
cial 'para o lançamento desta rea-

lBem de pouco mais de, 2.4()O O dísparo anunciado � hOJt 5. Com o apolo e a colaboração do Instituto dos os arquitetos peLo brilho que correntes, congratulou_se com a
lização, que realmente. será moti_

,

qun�metros. . p.�re<:e so.me�te uma exp i �d A" 't' t d B '1
.

bili
. I emprestaram. à iniciativa e com Invicta S/A pela iniciativa que

voo de orgulho para São, I"'aulo.

, A emissora russa, ínrormou riencia de reingresso. ii!, e rqul e os O rasl, a e�presa Imo 1 lana; a Invicta S/A, pela maneíra corno adotara, inaugurando entre Jló
(Folha da Manhã de 8,. Paulo}'

que "o lançamento se fêz A Rádio Moscou anunciou, ÍInvícta S A promoveu entre arquitetos pau = promoveu o concurso, Plllo pres- 'um processo de escolha de pro;Ãlo-'
N. R. como já tivemos opoi'1ní_

com normalidade. O sistema além disso, que, durante par- ã •
.

.
.

-

li . tigto que depositou no Instituto tos para empreendimentos parti_
midade de noticiar, a vttorta. 'do

.de recuperação assegurou a te de. sua ascensão, os cães 2distas um concurso para escolha de ante-pro-] de Arquitetos do Brasil, departa., culares do mais alto padrão ar-,
.Eng.. pedro paulo de Melo .Sa-

aterrissagem do seguímen- e o coelho perderam a gra' i
d dif

. .' , , = mento de São Paulo, e pelo aea- quitetonico.
. . � ralv_a constitui orgulho ,par� nós,

to 'e do recipiente com os vidade, como sucedeu as [jeto ,.e um. .e 1 !Cl.0 para escritórios comer.ClalS�_- tamento aos trabalhos dos ar ui... .

pois se t�",de n.osso conterraneo,

'l'nstruTnAntos científicos e os macaquínhas Able e Baker ii
A d P

.

1 t
,q 6uvldo pela reportagem, o sr. nascido aqui 'na capital rnno- do

.
' .•"" 101na venl a au IS a

' . = tetos Julgadores, tornou-se eredo., M' I Pí S b
' .

animais experimentados, quoe ao ser,em. lança.das no togue- = • 'E igue ,Ierrr o rmho, DuetGr- casal Eui'!pedes Satalva,- Au�
,-= � ra -..dos melhor-es, ,elogios. I

se haviam separados do r·)- te "JU�lte!." .'
'. i Concorreram mais de '40 arqu.itetos,' 'emii

" '

.presidente da Invicta S. A. satis-:...j_tlI\ha Saraiva .

guete." . JJ emlSS0�a termlIl�)U di;, - �
,

Por' fim, o arquiteto NesÍlGr' feitissimo Coom o desenrolar dol' Ào Eng. FecÍr�' paUlo e' ,jjIeús
"O estl1do dós animais ca-. :-lendo que com o foguete dOIl i equipes, a'presentando den�ro do p'razo .J4 § Lindenberg -

interpretanct° o sen_ con�1,lrso e dos projet�s classifi_
I progenltor�s nossas fellclt�qe'S:

poiS da deseida é bom" cães se obtiveram valios9S:.
f

.

1 d
. - ii

- : , -'----�-------

�Dfirmou ai Rádio Moscou. dados não só sôJ;>re o espllço ! prOjetos que: oram lU ga os p_or uma comlssao 5 POR' BATER SE' EM UM "DUElO'Acrescentou que o_cão Ir.- como, também; sôbre. a adap- ª_- indicada pelo Instituto de Arquitetos, coilsti-f' -

.

L
t,répido fêz,' com essa prova, I tabilidade dos animais 0.03 -

E
' .

pua terceira ascensão' ,nutn_: vôos
.

espaciais em foguétes., i tuida pelos senhores: J. B. Vilanova Artigas,! XCImu'nga'dO'
� 151,

'

fOÕu�01an:çanlento russo ICOMENTARIO.AMERICANO �Eduardo Corona__..e Osvaldo Bratke. �
.

.

el";'YICe-pre-p.nunciado de um foguete .
_

;;.lIIl1iIIllUIl...II"'''IIII..''''..• ....IIIN'Ul)·''uw'.·.. ·'IIII11!"IIIIIII!''IIDlmWUIDII..."nn'"lAmlllll"!"'"r. '

"

, ,

,

com animais ocorreu há g,-' WASHINGTON, 7 ;_ Fun-
" Na sede do Invicta S. A. ell!

t
Em breves palavras, -O diretor

d t d'
. '

d 1 sessão especial, que ço�pareceram presidente da lfivicta ;;'/A, Sr.

SI eo e' I _'8'groximadamente çm�e mes.;&. 'donarios.. .amertcan.os ec a- .."

a rgen loaNão se l;iabe' se Intrepido to raram hOJe, duvidar de que numerosos concQrréntes e os dil'e- Miguel pierri ·s;obrinho, agradec.eu

•
,

,', , \",,"', :
•
_,

,..mou ,parte nêle. ,
a Rússia .tenha .abe,r�o um tores Ifaquelá empresa, a. comissão iL extraordinária colaborwção dQs

_

-

.

O,li instrumentos l&va4os novo camInho ex:perImenhl j�lgadora anunciou os resultad,oOS lI.rquiteoos paulistas à iniciativa,

pelO fi;>guete -eram' parà 'ao:! ,com o lançamento aO espaç� , ·d.i_zendo que,: tev� ,ela.,\>o!l" o)ljetivo
.

BUENOS AIRES, 7, (UJ\) ,

-,- -O álmirarrlel is.ac. RGfJ'as,' ex_
,

·
\..., _. R" -. ê -

...'
'.

'

... 'escolha de um. ,prõ'Jeto" que se,la f
•

••��--� .� ;
'. �.-� .,., ....' e�r!lssã� .�a<.Jllt:r:,.qp ,�1é�1l"'.é§i,d.el)te dO"g.OVtjf4IW. p�

..

�4tiô: e Q..d.e.p•• "'rJ8.ft�.�'�'�7"'! ;pLt'�$lf.:�'J!J��.. : 1lé -r,,,f:ii.i. ·1 ??�!:t·:: d••=: ::����t�!�:���o'fiP,s�!:m">,..:.,*·.......�.

� "'���'-' _ tos, na realIzação d.() 'Concurso, •

_

• •

'

-.
,

• cujas bases se e,stabeleceram de I
.

OS',�léios católicos desta ·Capital.
"

_

, RENATO BAR-BOSA-
•

pectivo tribunal, sr. Alcin.dO BuenO' 'de � comu� _acor!JC? tendo, em 'Vis� I: O matutino católico d,e Buenos A,I.·re's �i-E'l < Puebln.!" frl'sa I--

'Assis, acaba de constatar inúmeras des- ... dotar �ao, paulo, de um predlo
•

v ,

• Vassoura é utensílio' obsolêto e arc�i- 'pesas excedentes do crédito autorizado, c • CO!1le7Clal que seJa ao me�!!I0 te�-. que a Igreja não admit'C;! o ,duelo e .que 7�ão 'igualmente exco-

I... co. No p'resente ciclo da -industrializaçao, mesmo sem dotação Qrça.mentária algu·· po um exemp�l) da mo�erna .a.rqUl_' .: I"
'

III' substituiu-a O aspirador de pó. Infenso ma. Alem do mais, efetuou paga:ment'ls • tetura, c0l!l0. belez�, �unClonali-. mug�c O:;' OS padrinhos dos d�elistas e todos os ,que: assistirqm '

'

... a partIdos, o sr. Jânio Quadros. é o poli- em excesso em" relaçã-o á requísiçáo re;s- ...
dade e confortO'.. _

.. 1, ,. ",', t"
'

t d t·.
� " "IL· •

III' tico b'rasileirp em quem os pruridos dl- pectiva. Nés§.a sessão, o Miriis�f(),)?-resi- ,'" ..

Em seguida, a, comissã� rellttou • ,paSSJ�dr len ,a roca e Iros, sem tentar por-lUe fIm.
. ••

• tatorial's'espoucam como urticária ou sá- dente sr ,Moura Rezende�cham01:1 a aten- •
os t.ralialhOS realizados p'ara. es.c.o-I ,.p······�··I!'II··d··d··t��. � •••••••••••••8.e••••••

,'. I '. . ,. 'I
'

• '

,,' or uma lroma o es' mo berto Galeano lembra se d d
.

lt
·rampo. Admitindo-se, falsa, porém cons- çãq de seus Pares, para as despesas "N,f.O'

_
�a ,dqJl tre&:. melhores Projetos,

rD'
•

-

•• .' ... _

� , <;Js e sepu ura eclesiásti-;,

• titucionalmente. serem
�.
os partidos po- AUTORIZADAS, FEITAS PELO GOVER- • lVocéd1!h�o o sr. Eduardo Co��pa j",yoJas.

e a .l?rlmelra p�Ison::t e�, RQI?a, que as sançoes I:'S- ��.
'

!

'_ ... líticos a estrutura representativa da lia.-:- NAPOR. JANIO QUADROS,-.� 1958, 1\ leit'ur�ilas l!.tas da� sessões réa- l4iade_pohtl,ca a�gentma ex· pmtuals �J?licadas a todos Oi! I Foi o Papa Pio IX quem;'
... ção, O aloprado ex·governa�oi de São � rrOTAL IMPRESSIONANTE." Nª,o • {izadas, para anunciar os resulta- i comUngada d�POIS d� Percm, que par�lclpa:t.n de um dne- i no século passado, ao-roo"

-

• Paulo nada mais tem fei�, senão abalar a és\'Ou 'inventando coisa alguma. Qbamtti;., dos., Abertas as soDrecartãs lacra-: iuande:> s�dbatIa, FreCISame?, lo (duellstas, _testemunhas, Lgando disposições' anteriores,
Ilse aritmética ,de uIll...sufrágio. univer- a qepôi:, em, minha coluna, o EgregÍo TrJ- " �as, .ldentificp.doras dos projetos �opa:a esmen Ir a acus,,,; esp_ectad�!es), sao a eXCOIDU'- promulgou tais sanções coil-

...._�al in nomine. In norriíne, sim, pOis se o punal de Contãs de São Paulo. Desde, \) � vencedo.fes, verificou-se o seguin- � d
1 Ga�ea�o de q�e e�� nhao reservada à Santa Sé tra o duelo Esta condenação

lII'�frágio é uniY,&rsal, .valorizando-se:> primeiro J,mo da administração do sr.'''' te nsúltado:' 1° lugar, arquiteto um, acalO o peromsmo .' e � pena �'Inf�mia ,furis" qUê foi renov.acÍa pelO. Papa Léi'J
... homem; aritmétIeamente, pelo voto par- Jânio Quadros que essa irregUlalÍdade'" pedro paúlo� de Melo Silraiva; 2° O b' p��va os ql!e sao por ela; atln: XIII �uma carta que dirigiu
� tidário .e não pela expressão sólida, defi·· vínha se verificando. O Tribunàl oficiou ... hígar, arquitet9 Abelard.. /de SOU-

S o servadores acentuam gll o� .�e. todas as di�I]..ldad"ls �os biSPOS' alemães,'
.

numa

• nitiva e conciêrite daS categorias profls· ap góvêrno, intimando-o a verificar essas-,� za; 30 lugàr,_ lÍ,r'lUiteto Gian Ca;-
qu� Rojás, excomungado, er..es�asticas, J:j�neflclos ou epoca (;lm que se generaliza-

• sionais, firmadas na técnica- do moàerno despesas, para o encerramento-dos pro- .... lo Gasperini. n�o pode ocupar a função pensoes. Alem dISSO_! os que vam os duelos, entre 'estu.
Corporativismo, no paralelismo da reali" _, cessos respectivos, .. MaS o chete do Ex�. ,Esses resul.tados foram anun- de. p�esidente d:a..R.eI!úb'tc�1 morrem em duelo sao priya· dantes; .

,

1 i . '.

. pOIS que a Constltulçao ar-
� zação social COln o poder pohtico, (P in O cutivo, na sua auto-suficiência,. fez-se, � clado_! sob VIVOS a_PIaUSOS do� p.re� gentina em vigor exige queIII' Salgado, refletido nas atuais reformas de até hoje, de· desentendido, Daí, haver a ... sentes � e� segmda, o sr. Miguel O presidente seja católico e

• De Gaulle) -, dê-se, 'então, sem procras- alta côrte_ fazendárIa aprovado, COM'�' pierri Sobr�nho entreg:ou aos ,,�n_, Õ excomungado está desliga..

tinações, direito de voto aos analfabéto3: RESTRIÇõES, as contas
�

do' sr. J'�ni'J ... cedores oos cheques corresponden_ aO'da comunidade católica.
• '

Quadros, que gastou dos cofres públicos, � tes aos premios.

... Lançado pelo par.tido Democrata Cris,· 'só em 1958, mas de meio milhão, sem do-'" Com a palavra, o sr:' J. B. Vi":
III' tão, ao assumIr a vereança. em Si<> Pau- tação orçamentária alguma.

"

• Il\rtQva Artigas, ,inemb�o da comi_

... lo, O trefêgo e rancoroso SI,'. Jã,nlb Qua-' � I ssãa juigadora., destacou que to_

... dros timbrou em fazer ouvidos dé merca-
,
A' conduta do estadista d'e àraqJle 'não ... \ dllS os projetós revelaram alto

... dor ás reivindicações de 'seus correligio- surpreende aõS que conhecem São Pau· ..
I padrãó e, dentre eles, o de· menor

... nários. E, assim, continuou na ascensão lo. Na Prefeitura, Jânio se cõnd\lziu tão .. ! é'Wressão ainda é de niv�l melhor
• de sUa meteórica carreira. Esp�rito goen· mal que, por 'causa de contas ,erradas, ".. que a �édia dos pred.i_os c.o-

•
tio, vitimà dO. iluminismo messiân.ico 1Il.te ainda se encontra' sub1udic�; ·mas acal:!� _ i" t
róça em -algl.lmas elem,�ntares defini"ões t I id d

'

i
mel"C aau; .que se, 'enc9n ram' em

t l- .1-.
''J: e ado nas imun a es, - pr meiro, Co, sá!> paulo.

pa O ogicas, O ag}�ado 'homem pÚblic., mo Governador;. e, agora, como deputa·· � . _ "
"

• confabutoú e. conspirou com ,os dQ,utores, do federal. Essa fólga' acabará, .q\lando II!' Na
.

ata
..
da co�ss�o()- f��allora,

...
·barões e cartóla.S da UDN,. ás, vésperas do terminar o manda� parlamentar, abjs:.'� ficou consignado que 'na!)' ;tem

... 11 de novelnbro de '1955 contra as lnsti- coitádo e ainda 'não exercido' pelo'mp,u ... ela .co�o� dest:),c�� a apreciavel

... tuições e o ,regime aos quais lhe cumpria queridO Paraná. _,
� contnbUlçaO de, todos os- conc.or_

... detentAr. Peara decisiva, no tabuleiro de ...
'. _.

... xadrês do golpismo, éfe somente recuou, __
Dos pa·rtidos, Jânio ' quer a légenc!a. c'III' em tempo e horaL diante da atitude pa- Assim procedeu com o PDC. Outra nij,o �

• triótica e c01'àjosa desse 'catarinense ilus, foi sua Gonduta recente, ao articular suª ...
tre, que é o General Olimpio Falconlera candidatura, integrado �o PTH,. que' o ...

-. da Cunha, então com�ndante.da 3a. Ré . salvou do' ostracismo e,' ceÍlsefiuenteme.n1 ....
... '

gião M.ilitar,.sediada: em, São p.aulo. te, de desagradaveis expHcâções. com a �
... justiça, a propósito' de suas contas, na ...

'perNmOangeOnVtêern�ebspanred...etil_rg.aionte.,.'dOS·pripmaOrUtidnOoS P:r;efe�tura de São Paulo .. profe�or. se- •
... .. . cunçiar!o, -moçõ de cla8s� média, nins .

.. que o apoiãvam. Agiu, inconcientemente, dessa parte �a classe, IIJ-�dia gue não oto- •
'lf! em função inexorável do terrí:vel biott., - ma banho, nem se esêova, nao pela PQ-

.... po ... O sr. Jânio Quadros, para: os que breza, m,as, pela porcaria, Jãnio enrique· •
se derem ao trabalho de estudar causas é çeu na polltica. É a única e�pIi.Çação que •• e!eitos de determinados fenomenol! poli� seus amigos, correligionários e meinbro8 ...

.• t�cos, n�s últimQS anos, é um perigo â; do fã:clube devem dar aos: gast,os prlnci- �
Vista, nao só em relação ã tran.qUil� ,co

li' . Qesços Aessa: viltgem que empreende, pm ...
... tlnuidade do regime, éomQ tambem,'

.

compaithia de mãe, esposa e filha. A não ...
III' instintil8. atitude de defesa á lnor�l.li - ser aSsim ,chegariamos á conclusão bas- ...

"

de admrn;'st�ativa. "', tan�e <:hocante: '.-.:, a�de' qUt{ 0$ trusts e o •
.. capltahsmo estrângeiro o estão fiq,an- .iii
III Mas, - dir-se-á -, a despei�;de 1'1" ciando, e o vêm :thlancianqo..• Eú aCl'edi- ...

'

•
do isso, por:que contra' fatos não preVali!;' 'to �a �tima versão, ou, para. -!ler mais �

III' cem argumentos, êle r-eallzou admiravel prl'!Cis?-, aCl:edito nas duas. Ora, co� "'tôda ...

,'8;dnlinistração em São.Paulo. 'Não é vei'- essa ficha, porque quem cabràs- 1)io tem �
dade. Deixou um, déficit, veriflcado em ,e cabritos vende de alguma� pa,rte lhés ...

... 1958, (ie 4 bilhões 395 mIlhoos 476-mil 555 vêm, o ex-governador de São PawQ 'llão.,. ...
III' cruz�lros e 40 centavos. ti passi90 desco· . poderia àeixar de ser amparado, aqui' em "bertô no Estado atingou, astronomica'

.

Santa C,*tarina, pelo INCO, pela máqu1- •mente, a 13 bilhões 1.50 milhões 103 m'e �a administrati'\!a est!l:dl!al e pelo pres-
'

'1 cruz.eiros.·
-

1e 19
. lativa, e·rérl· <fu .",.

• de 500 Uh
.

0IIII process(!)� p
JIII�__ '",_

LONDRES,7 (U.P.) - Dois c��s e um- coelho foram ao

espaço num, foguete lançado pela Rússia e retornaram à Terra

em bom estado, segundo anunciou a Rádio Moscou em irans ...

missão captada nesta Capital.
A informação da emissora russa disse que um foguete, de

grande altura, levando dois cães e um coelho, "aterrisou a sal-

vo" e que' os animais estão ilesos.
.

, Os cães, segundo a emissora, chamam-se Intrépido e Copo
de Neve, enquanto o coelho não tem nome algum.

.

.

A referência à aterrisagem ao foguete indica' que, desta

vez, não se tratou de um satélite artificial, como o 'que levou a

cadela Laika, Parece mais tratar-se de um lançamento iden
tico ao feito pelos Estados Unidos com um foguete que -condu
ziu através do espaço as macaquinhas Able e Baker e voltou à

Terra a salvo.

COMITIVA,

Na' Baía
TERIAM, DE�EMBÃR(ADO·· TRIPUIÀN
TES

.

DO SUBMARINO M-ISTER·IOSO

PA.,..' RIO, 7 (V. A.) ,- Chega'tá

C·U"'II"IBI'�� �l�' ���;ó:��o av?i� ��.
Air France o sr. Nobosukf.l

- �isl}i, primeiro ministro do
'. ' j', "apao." _

.

�. ,',' Após 'desembarcar nesta

=rF5?f!>. cidac,le o sr. Nobosuke Kishl.
....

- vtará o presidenté Kubits
chek; seguindo nO dia se·

gl.\inte para, B�asília...

R�Q� 7 (V. A.) - Nçtícias de Salvador adiantq.m que
a polzcia de Ilhéus, "na Bahia, informou haver e.ncontra
do 'um barco de borracha que, segundo parece, foi usad'o
por 'tripulantes do submarino não)dentifwado q'lte fO,i ô/).
servado na. semana passada 'em frente da éosta ora�aeira.

.

, Segundo, a polícia, um marinheiro ,disse que tinhá Vis,
to vários homens abandonarem o barco e intetnarim-S-6
no matO' vizinho à praia. ·sobrevoaram o local a fIm
Correm versões de que;, o de surpreender o submárln:.,

submarino encalhou, peno vistado pelas· fôrças' da "Ta
de Ilhéus enquanto prOCUl'a- .réfa.12". -

va escapar dos navi!)s", de .:..eorr�m ainda not.Íéiâs náo'
guen.:a brasileiros que o per- confirmádas de flue, 0- sub..: .

seguiam. ,marino não identificado. fo!:'
A políci':t" disse que se es-, interceptado pela Marinhu,

tá pro,eurando os ttipulant9s de Gulrra..
do barco.

.

-
---''"-''-----'-'----

ci:�� s��rf���\n�o�:s��
.

-Professor Huberlo
,Rio- de J�peiro que. solicitou "

'

.

�.o d�, Relações. Exterio�es Rohdenque pergunte a todas as :NR-
ções amigas se podem iden·· Viájando pelo "CO VAm'"
tificar O submarino como .

O sr. Nobosuke chegará ao
TAC-CRUZEIRO DO SUL �

.
seu. gar_á I:!oje; dia 8, a J;).ossa. Capfta'tRio acompanhado. ' dos s!'s. �

o professor HUB.'ERTO ROHDEN,
• :

Shuniche Matsumo�, vice- TENTARAM �DQUIRIR
chete do. gabinete e n;lémbro VIVERES, "

figura de grande. de�taque nos

da Câmãl'a dos Deputados;. '.
meios culturais de São paulo.

bem como três outros demt.. SALV1\.POR, Bahia, 7 O Ilustre hóm'em de Tetras
�

(lue

tadós, O chefe do Departa': Os tripulantes 40 barco de realizou vá{IOI'l' cursos nos 'Estados

TAC mento dos :t{egócios Amerh eorraeha q1.Je ter�� aportado UnldQS e atualmente leclfma FI-

e,RUZEfRO' do SUL' canos do Ministério do E_!(-- na ptaia d� .AlcObar procu- losofia em São Paulo. discorrerá
. . terior e .0 chefe da DiYisao raram adqUIrir viveres, 011 Sôbr,e!;) Importante tema "AUTO

,

• E'éonômica do mesmo Minis·
.....

seja alimentos .enlatados. As REALIZAÇÃO". sendo. que suas

agênCIa: tério. inJormâções·· cllegadas dão conferências serão réalt.zadas • no

No dia'. de ,sua chegada, à3 margem a acreditar-se qu� Teatro Alvaro de oarve.o, hoje,
17 hotas, O sr. NobosnlQ se tratam. de tripulantes do amanhã e depois de amanhã. -

'"6,r,<uou'.':

cQn en ..?����� }d��.����$.ei� ���:���f;:;�:;:�,,��e
t-•. ::(:O', .....

-

VATICANO; 7 (U. P.) -

Por motivQ do duelo travado,
em 1311eÍlos. Airês entre o·al
mkante Isaac ROjas, antIgo
vice-presidente do govêrDo
prOVisório e·o deputado Ro-

.

I
.

.

SANÇÕES DE ROMA

� -
-.,

Premier Japonês
, 'no;Rio
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ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

NÃO HÁ BEM QUE DURE SEMPRE...

Fidelis.

OSVALDO MELO
QUE ESTÁ SE PASSANDO COM A CARNE VERDE'!

A Caj,oital• .vem, desde 'algumas, semanas, sofrendo, nova

mente, da _"doença endêmica" da falta de carne.

Is to. já,se tornou parte da precária vida.-, financeira
ria cidade. POi'; essa' época, os· açougues' vivem vazios, da
carne e freguêzes.,

No Mercado Municipal, nos Mercadinhos, Açougues e

Fiambrerias, a carne foi escasseando e agora; torna-se m.I,
lagre, l/.- compra de um quilo do produto, mesmo ás :Jri
meiras horas da manhã.

Os protestos são unisonos.
Os açougueiros,' queixando-se amargamente que seus

fornecedores não lhes enviam' a quantidade necessária para
II venda e atendimento de sua freguesia.

, Os ganchos nos açougues, vasios.

,
Já' pela manhã muito cêdo Ílem um pedaço de bofe

para cachorr9, quanto mais; carne para gente.
Essa coisa de mfúdos, assim chamados, como fígado

língua, rins, etc. nem sombra ...
Tudo isso faz crer na repetição da sórdida mano'Jff\

40 ;programa dos insaciaveis altistas.
A ronda sinistra e criminosa começou.

Pri,meiro, o desaparecimen�o da carne em todo os

lugares onde é vendida.
Depois, as reclamações" e -até perigosas ameaças ...
A situação- torna-se incontrolavel.
E' necessário, uina providência enérgica, para solução

,'"> •

do problema.
E ª provid�ncia to_!ios saôem qual s�ja .•.
Mais um aUmento no preço, que subiu ãté quanV

já podia ter ·subido.'
As autoridades cedem diante do facão do �ôrtj! do

magnata!>.
Aumentam o preço ou se sujeitam ás exigências au·

toritari.as do grupo que realmente manda e desmanda •.
E o povo, si não quizer morrer ·de fome, paga.
Paga e não bufa.,
E assim vai.
Até quando, não 'se- sabe... ..

NeEsa coisa toda, nós, os maiores sacrificados, nós,
lntcliz�s, servidores do Estado, aposeritados p�la
H:ia Legislativa, sem direito a aumentos nem mesmo ao

último abono concedido a toda a Classe de funcionário.,
osehtados do Estado, -gritando pela clamorosa e crimiLlo

�a alt .

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 8 DE JULHO DE 1959
\
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: RCOnn:ClmeltTOS _,.11 j_Bd• Nos salões do Querencia palace Hotel O' prefe1to Maria Nunes, Jane Maria Nicolazzi, Maria Saleto'
Gonzaga, Maria Terezlnha P.rudênclo, M"arla Fi-' P E R D' A- OIomeno Neves, Marcia Balsini, Marlene Benedet'lIIII :
Nali Bossle, Regina Davis Carvalho, Sandra Fa-.'" Que me' perdôe o sr. JâIiio Quadros, que me
raeo, Tânia Balsini, Talita Janete Cap.aral, .va!e�, perdoem os seus admiradores; mas, que- as suas
ria Balsine e Vera Regi,n.a. ,DelPizzo. • declarações na Europa estão engraçadíssimas, níu-

.

"géml'oderá negar, nem você Luiz Augusto Wolff,
nem -nenhum dos componentes dos Comitês Pró

.) Jâaio, espalhados por esse Brasil.
Belém _ Brasília, _no entender do vosso can

uidato.vhá três mêses atrás era "caminho de 011

ças", frase essa que lhe acarretou inumeros cum

,;primentos por parte dos beletrístas da U.D.N., que
por seu lado ficaram um pouco pesarosos de não
terem .pensado antes em dito tão espirituoso.

Brasília, por sua vêz era a pirâmide inexequi
vel do .Ramsézinho do século XX, o sr. Juscelino
Kubitschek. A estatização do petróleo era o prin
cipal motivo da desordem e do regresso do país,
e a sua exploração por grupos estrangeiros pare
cia-lhe a solução ideal para o problema. E isso
tudo ditó e repisado em letra de fôrma _ não ea

tou chutando, não!
Mas, o que um homem pensa é muitas vêzes

-rdíferente. daquiló que o povo quer. E, se êsseho
mem é candidato à Presidente, urge modificar as

cpiniões, iáz�rl�s caminhar paralelas corno as c{.}

povo, mesrao contrariando seus princípios ante
. tiormente .afirmados.

.. dr. Dib Cherem recebeu para um almoço o.mil!is�
• t�o pedfoO CalmQn, Deputado Ulisses Guimarães,

• DepuJado Haroldo Carvalho, e outros parlamenta..

I =
srta. El�1lo Nunes

II1II res. O .Governador Heriberto Hulse também com..

sr. procópio Ourlques ... pareceu- ao almoço.
'_ sr. Jair Fontão • __ : : : _

_ srtllo. Velma Rlchter
II1II Com a srta, _Maria Tereza Moura Fllrro marcou A Coluna Social felicita a sra. Dr, waldir'

. Faz anos hoje o menino WADIH _ srte, Antoníeta Maria dos pas- '... casamento o sr. Slnval Bello, A Coluna Social (Alba) Busch pela passagem' de seu aniversário"
TRILHA, aplicado aluno do Co- sos. -I' associa-se ao acontecimento desejando fellclda- no dia seis.

__
...

III
léglo São José, de Lajes, É filho _ srta, Verllo Lúcia Esplndola II1II des aos noivos e dignas famílias, - ...
do Dr. E, Azevedo Trilha; promo- _ sr. Ed�undo Silveira �e sOu-I·... __ -, , ,__ Nelson Gonçalves deu bolo,.- mas virá em data'
tor publico de Lajes e de' Da, za Ju'nlor ,II1II

.

ba
' ""' t íament m rcad II1II... rela Real Aerovias víajou para joaea a o rena or previamen e a a.

...Maria L. Trilha. _ .sra.. Maria ApareCida caminha,. deste matutino, acadêmico Flávio Alberto Amo� -- ...--

_ srta, Consuelo. Caminha.
II1II rim. Gom a presença do Ministro da Educaç� Reitor'

---------'--------------- ...
__ ...

__ pedro Calmon, Representante do presidente da'• A noite de domíngo., no Lux Hotel, foi de Rock República, Sr., Juscelino Kubitschek, deputado II1II

• and ROll, com a presença da Caravana de Es- UlIss'es Guimarães e outros parlamentares, reall-'"

tudantes da cldàde de porto Alegre, zaram-se no último' sábado'as solenidades da'Antes houvesse algo de bom que fosse permanente na • __
. , ,__ Inauguração do Busto do saudoso deputado Le<hlllll

vida. Antes houvesse, mas não há. A mutação é lei ínexo-
• A diretoria do, Clube 7 de Julho está de para- berto Leal. ...

rável.,
•

bens pela elegante festa de aniversário do Clube, Compareceu o mundo social e politico, .destacan_'
Também no próximo dia 10 vai terminar algo de bom,

B II1IIquando foram apresentadas àquela Sociedade do-se também' a exma. Sra, Ivone ruggmann
...Algo que' foi de. grande valia para a população, espectar- • quatorze senhoritas que faziam o "Debu". Ivone Leal.

.

, II1II,mente para os que são fregueses de A Modelar.
__ _ ,__- ....

Dia 10 será derínítívamente encerrada a grande venda

INSTITUTO DO AfUCAR' E DO A'LCO-OLcomemorativa com a sua característícae valiosa vallta... '",
_

, FORRO s:

gem de 35 em cada 135.
Nao há na memória da Cidade lembrança de um em- ·Deleg·acia Regional do! Paraná IRMAos BITENCOUR'T

preendímento comercial que tão profunda impressão dei. �
(AI� 8AO""0 _ 'ONf 111)7

xasse. Jamais houve uma promoção de vendas que tão E D I T'A L ANTIGO OH'O:>�IT,) OAM!AN.

lealmente, tão sinceramente servisse aos ínterêsses
'

da. '., ,-

população. Dia 10 está perto. Os'35 em cada 135 deíxarão A Delegacia Regional do Instituto do Açucar e do RÁDIO' GUARUJAsaudades., AlcooI em Curitiba leva' ao conhecimento dos interessa·,' .

O� Estabelecimentos A Modelar se compõem de 3 lojas, dos os preços a serem pagos pelas, usin�s de açucar ;do DE FLORI'�NO'�nOLIS'
.

situadas no melhor centro comercial dé Florianóp:l!is. ÉstadJ de Santa Catarina aos' seus fornecedores de canas,
' ,

JI r
Divididas em departamentos reunem, nó .conjunto, o maia por ton��da fornecida, d�r�nte a sa�ra :'.��f)/60" ,de con,

selecionado' estoque para vé'stuário e para'o là,r, QO J1:stJdc, .formida�. com aI'Resoluçao 'no 1 380-, \d� ;.�j-5:59>Í da Co

Nas comemorações do seu 35° anivJrsárfo;' aJêm -da disil"l- missão Executiva dêste Insllituto. (PllANO DE DEFlt�SA

buição de magnificos presentes á freguezia ofertaram a DA SAFRA.) �
, . '

popUlação vários "shows" gratis. Participou do último' U S I N ft. S'
"'show." diante de enorme massa popular e renomado Zé

ADELAIDE _ alto teor _ � 45,00 _ 445,18.5
PEDREIRAS _ médio teor�- 42,:75 ..;... 422,92.6
SAO PEDRO _ I1.!.édio teor \" 42,'l5 =- 422,92.6
TIJUCAS ._ baixo' teor _ 40,50 - 400,66,6 \

Curitiba, 26 de junho ,çle 1959

EVE:ij.ALDO VOLPON BERGONZINI _:_

Delegado Regional
LAURO DE SOUSA LOPES

"Contaqor Regional"

, 1)9 RIO PARA vocÊ·.. Interessa a todos •.•
-,P,a.rticulares,< Com,ércio e Indústria.
Utilidades 'domésticas, remédios, veículos ou máqui
nas, '8cess6rios, de todas as esPécies, discos ou o que

.

você precisar'. Firma que serve, há 30 anos a im.prensa
·brasileira, criou um departamento de vendas para o

Interior, estando apta a atender o séU pedido. Escre
va para I

Ond&:média:
:(5 KW)cn1428'kcs.
Onda turta:
{�O;jKYn�S9JS,kcs.
COiiKHEIRA- -
(rS�2.000,00,'

Repre�entações A. S. Lata Ltda.
. Rua Senador Dan tas, 40 - 5.0 andar - Rio

PlRJ�Dí�: lRABALHISTA BRASILEIRO
�'omissão Executiva _' Municipal

NOTA ()FICIAL
A Comissão Executiva Municipal do Partido Traba-Illlista Brasileiro, comunica ao povo em geral que o comlcjo

programadO para quarta' feira, dia 8, no .Largo do Fa�un·
des, foi 'transferidO para data a ser préviamente marc�r�a.,
em vi.:l�a de se encontrarem na Capital da República, re

presentantes dêste Partido na Assembléia Legislativa e

outras.- altas personalidades que alí permanecem aguar-'
dando a chegada do Vic.e-Presidente da República. '.

João Goulart.

Precisa-se de uma bôa co:zi·
'nheira. Tratar à rua EmIr

Rosa, 127 (antiga Saldanha
MarinhO).

Florianópolis, 7 de julho de 1959
NALDY SILVEIRA - Secretário Geral

I
E. isso � o que acontece com êsse excelentls "

símo senhor Jânio Quadros, que do estrangeiro,
.ronde peregrina com respeitável comitiva, paga

, .nínguémcsabe com o dinheiro de quem - será com

os -lUCi'OS da trust-dos Laboratórios .Fontoura? -

',em de$dizMldo tudo o que disse, anteriormente
< guinda_ndQ�e. � defensor-:-:Qlér ,de '"Brasília, _ ,"A

integr�ção/' do� oeJSte· n:ô' inif.tlSO tôrrão brasileic.')
Jânio, 59) _ e pr[}clamand<fse-�,pJrta -'e8t&dar

. te do nacionalismo, e mai�' áinda, o seu precur-
"

spr.(.1.!)
Perdão, mil perdões, mas êsse vosso Jânio não

é--cle nada. Eleitor�lmente, o é, atestando que-ii
demagogia apita ainda e muito, nas eleições dês
se nosso Brasil. Mas, moralmente, Jânio é de rir,
€o de caus,ar dó;-�r"

-

Perdão; ,é o meu pensamento, não há como

mudar.
�SS·S*,SiSSi' %*%%<, ''':$%SS%%%$SS%SSSSS%SSSi

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

·O'RLANDO. ü\�,NDRE'11 O
,

.

(Agrade�imento e Missa)
Sua família, reconhecida aos demais parentes e ami

gos que a conformaram no doloroso transe que acabam de

passar, e aos que enviaram flôres, cartões' e telegrama:�,
e acompanharam' 'O seu inequeeivel .espôso, pai, genro,

sográ E avô QRLANDO �NDREZ�O l1-.té a sua última mo';
radá; vem também, de público, externar sua imorredoura

gratidão aos bondosOs.'-fb.n:cionários.da· Diretoria de Estr.a
das de Rodagem, 'especialmente aos seus dignos Diretor
Dr. F.e-lix SChmige}ow, ao sr. Waldemar: Chodrem, pelol;
auxiliol>:"financeiros prestados durante..a. enfermidade do

QueridO ente e, ai:t;lda 'cústeando Ê?s funerais. Este agrade
cimento, é extensivo" aÓ_ abalizado" e humanitário clínIco
Dr. Wilson Mendonça, e ,as virtuosas . Irmãos da Divi na
Pro�idenci� e enfermeiros do Hospital de CarIdade, pf;lo
desvelo "e carinho com que trataram seu saudoso Chefe.

Qutrossim, convida aos parentes e amigos para a

Santa Missa de 7� dia que, em intenção à sua alma, mano
da -celebrar dia 9, quinta feira, às 7' horas, na Igreja do

senhor dos Passos, antecipando agradecimentos aos q'}e
co.mparecerem a esse ato de fé cristã.

( t U B E
PROGRAMA DO ,MES DE JULHO

Dia 11 _ sátiadQ _', BUATE DA COLINA, com inicio
àS 23 horas. Não haverá reservas de mesas.

Di-t 25 _ sábado � SOIRÉE-SHOW com ,a particip,l-.'
ção da mais quedira e famosa cantora do Brasil:

, A Internacional. LENY .EVERSONG! LENY a atração..--
I mãx�ma dos palcos de Nova York, Paris, Buenos Airf!s (ii

\Londrcs, �gora n�' LIRA,_ em. not��el. a.presentaç�o.
. Mêsa a venda:..na Joalhena Ml!ller.

" ,

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

CASA ,ALUGA-SE aveldllras:�· di
.

Zé Meta
<l)J����..

I

Centro Rua Alvaro dp
Carvalho' - Aluguel Cr$ ....

6.500,00 --,- Exige-se éontrato
com fiador -:- Tratar com (J

FORes: 3501 .

...

f.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, T_

Edital ,de'Citáção (om Q prazo de'trinta (301 di:a�
.

O Doutor Ary Pereíra

I
I - 1. O requerente e 'J ce- I rados na sua conta e que a

.

D�SPA<?:S:� DE FLS. 47 - C'ftr�ório e procurei à rua Jd' ra o juiz não poder negar. Se da Ramos. advogago.
-

Oliveira, .Juiz de Direí- querido, 'em. data de 29' de nenhum.dêles contestou den- Deflro.a lUIClaI. Expeça-sp. o rommo-Coelh? n.O �6, o. Sr.. � certo .que_a )ei assim fac1-1 DESPACHO DE FLS. 50: _.
to da 3.a Varà desta abríl de- 1949, assinaram um tro do prazo estipulado no competente mandado. �m Raul M. Pereíra nao -O en-, Iíta a citação por edital, e se J., sim. Em 16/6159. Ary Pe�
capíta; no 'exerCíCiO. do \cnntra,to

de

ab.ertu.7:a
de cré- contrato' - cláusula 5 rec�l- 23,:5/?9. (.ASS.). Ar:'( �eremt. centrando,

sendO.
ínrormado isso pode,' em alguns cas.(ls, .

reira Oliveira, Juiz,

d.e
Dirp.l

cargo de �uiz de Dírvt- dito em conta-corrente ga-· l'?lecendo, assim, a exatidao Oltveíra, Juiz de Díreíto.
_ relo seu. encar�e�ado que o degenerar em abuso, todavía, : to .. E, para que chegue ao co

to da 1.a Vara-da; COe ranuaa . especialmente p01' do global era reclamado. 8 -- CERTIDAO' DE FLS..48�. mesm,! tínha vI.aJaC!0 para o quando tal acontecer; pronto. nhecímento de todos, man
marca de Flot:_ianjpeo- eteiiçs comerciais _ doc. n.e Tal prova, que auto�izarta.:; - CERTIFICO que .sal de Parana. _o refepdc;> e yerdad! re!llédio se depara na prõoría .' dou expedir o presente edita!
Iís, Estado de� Santa 2. 2. �sse instrumento, por procedimento executivo, �a'�- .� dou fe. Florlanopolls, � de leí, ao estabelecer pena seve- : citação que será afixado no

- Catadna, na rorm i da súcessívos aditivos, de U·7- se, entretanto, desnecessãna RADIO G'UARUJA '\
Jun�o de 195�; (Ass.). �dISf)tl 'ra, no art. 17.9,_ ao Infrator lugar de costume e publica ..

lei,' 52, 13-10':.52, 5-12-52, 11-8--54 à vista do solene e expresso �ere.lra da snva, Ofícíal ue dcloso" na llçao dQ preces- 'I do na forma da lei. Dado e
FAZ s.asER aos que o p.:..l' e 4-7-54, docs. 3, 4, 5, 6. 7 -- ! reeonhecímento do extrato' ,,' JustIç.a._ sualísta Francisco Raítaní, de citação que será afixado
sente edital de citação co. \T o foi modificado no tocante aos de conta-corrente; ao fin'\l

D'E FLORIANO'POLIf Pettçao f}e fls. �O: � ExmiJ. in �"prátic
..

a do Processo Gi. -

I

no lugar de costume e puhlíea
prazo ,d'6"< trinta, (30� qitl,� vi- furos e aos limites de crédtro do doc. n.O 1: III - Requer, .

J Sr. Dr. JUlz de DIreito da l.fo. vil pág. 82, 4.a edição. - UI ; Catarina, aos 20 dias do mês
rem ou·d:lle, conhecimento ti' concedído, sem. novar s-ias pclo exposto, com funda- Vltra._.-O BANCO DO !IRASIL ,-- A' vista. do exposto, requer '! de- junho do ano de mil 110-

v�re�.·que por, êste m.etonea .demaís cláusulas, que sempre mento no-c!t�do art. 298,,�.O �/A" por s�u advogado, nO.3 o B_anco do �rasil S/A.! a l',,- ',' vecentos e cinquenta P. novs.
c,yadOI o _ �. �l1L � p�.. permaneceram em pleno vi- XIV, do códígo de Proceno

. 2l!tOS da açao executiva que, tação, por edítal do executa- Eu, (ass.) Carlos SaldaabJ.,
FEIRAr na Ação Executiva de goro 3., Como o requerido dpj- Civil, se digne V. �cia .. de __.-..... nesse Juízo, 'move contra do RauLM..Pereíra, observa-

.

:Ef.crivão, o subscrevo. -
n.� 12.686, que lhe move o . xaese de 'cumprir as ob'rigll- mandar citar (). retendo d�- _--- ;::.... RAUL M PEREIRA, ve� ex- das as formalidades leg3Ís, e I (Ass.) Ary Pereira Oliveira,
BANCO DO BRASIL S/A e ções contratuais, em -1 de, vedor Raul M. Pf3reira' pd.r}t, / [pôr e requerer a V. Excla. o junta esta, aos autos. �ê'l1�s Juiz de Direito.
euías, inicial, petições � de'l-- maio de 1956 por carta re�i3.

- no prazo d.e
. vinte e qu�tro {/(A��. 7.:::-....__ seguinte: I - 1. O executíl,· T.êrmos,� Pede deferimentc, I Confere com o original.

- PP.chos são os seguintes: trada - docs. 8 e 9 o _req1.lC- horas, paga� . a 'quantia_já f( Y r do, pôsto de endereço ne3t�'l. ,I<'lorianépolis, 1� de junho de .

- Carlos Salãanh:z
�NICIAL: -'r- Exmo. Sr. n.'. rente considerou vencidJ o c'l!press�, de' 'Cr$ fj4fL:249;50 "'-- _ -_./�) )'" cidade, nê1e não é encont,p- 1959. (Ass.) Rubens.1e Arru-

/

.

Escrivão.
JUlZ de Direito-da 1.a V&r� contrato,' de acôrdo com a (quinhentos .e· quar�nta -e ...__ � /_'l!-, do há meses. 2. Essa aUSflll'

piz o BANOO DO BRAl:ilL fa-culdade estabelecida 'peh seis mil, duzentos e quarent:'1 _. A cia, assim prolongada, qu::m- ,__I' ....._�
S/A., com, s�de -na Capital 'ma c1áu.mla segunda. 4. D:ti e nove cruzeiros e c�!_l9.ue.':1t� A<&<1" do em juízo residem �iver<;l)s ;.,
Federal' e Agencias,nesta; Pia v.tf agora ve_m o requerente centavos), cllsta-s e Juros o.e �",)"F- credores, c1>m procedrment.os. . DO R.IO, PARA VOCE -Interessa a todos •.•
ça, pe!o .seu bastao.te, PllOfU- é!l-forçando-se para que o s."'u mora"sob pena de não. o fa- executivos, vale dizer sumá-
re,dor ut jnstrumento junto devedor �;alde seus comuto-' z.endo, proceder-se' a penho� rios, tem finalidade espee(-
_ .. que é credor...cIé Sr. RAUL missos, sem lograr éxito.!l. ra em tantos de'seus bens fica de �ugir às necessárh�
1\�. PEREIRA, brasileivCiI, ·'a· M'Onta a dívida, como foI di- (:mantos bastem para liq\,J_-. . citações. e denúncias, de logo
llado, industrial, ,ªstabe�ecido to, em Cr$ 546.249,50 .(quI d<tção da dívida e acessórioJ, e inequívocaiilen.te, a má ·lá
pf'�a cidade, com escri.t0 "(! nhentos e quarenta e seis n:ül 'ficando desde logo cit�,do, '., do executado. 3. ,Nos 'autfJs
a rua Jerônimo -Coelha n.'" d,lzentos e quarenta e no\:e br-m como sua mulher se a

. f.''!tá-certifieado que,o oficial
36, -da· llUPQrtâncta de Cr$ .. ,C1�uzeiros e cinquenta centa- penhora recair em bens imó-' de justiça não conseguiu d-
546.249,50 (quinhelltos e oua- vos). coino demonstra o c,x- veis, para todos os têrmos da tá-lo. - II - 4. A citação.
rp.n�a e gis mJl, duzeI!'o� e trato da respectiva conta- tt,ção. até final, tudo sob pena por edital, nosl casos çomo .�

quarenta e nove cruzeiros -e ccrrente !,:econhecida e cnn..:. de revelia. Protesta'-se, deo,d.) presente, encontra apoio no·

cinquenta 'Centavos),
.

:.Jffi(, fe�sada pelo devedor - df)C. já, por to20s os meios de que estabelece o art. 177 10
prova a inclusa- coríta-c,:'l' ·no 1. II -, A presente a�ã,o

.

prova, inclusive depoimento Código de Processo. 5. "�e1.J
rente devidalnente recollhe- . de cobrança é processada p€.- I do devedor, testemunhas, etc

.

sistema r-tual, jánão há mi�·
cidQ. - doc. p.o_l. O requ.'!- lfl forma executiva, ex-vi do

�.
Têrmos em que, D. e A. >eat:t, ter de justificação de igno-

l'�·nte. tendo esgotado tbiós art. 298 'do Código de Pro- com os documentos. juntos. rância ou incerteza de lug':lo',
"\� meios e esforços para.·'}'- cesso Civil, que, no's�u :n;�. em número de dez (lO), C')U1 em que se--'encóntra a pai·te
cc�� amigàvelmente seu. �V, assim ,o determina nos o talão da taxa judiclârla, contrária, como exigia o dl-

critedlto :quer agora cobrá-1o .0al"Os �e_ conta·cotrent�e rc- ; p::lga sôbre. o valor d� ação, reit? ax:tefior" �ara fazer-se

:-=v.� .;r��•.;,!�� ..�.:lf�:�..u$..
::;Err���ii

..

·

.. .-., ...I,.L.,i�::!�::r:n��io 'l�ri�91�: ;� '��!:�r:r.�.:i..�..�.·r.i:';�� 1""\"..........".
,

todos osl:aI1çamentosw�a7� mps�·a
..... n;:do0odlgO

'.J<"' \'c';- �'-:'�::.;:,,')!,;:'�.;. -'!;:g��i:C;< " � f�\
i",;.� �:t.;· ;:�,�:i:-:'{:rr2.:L;i;;;

,,':' 'A

Rua Senador Dàntas, 40 - 5.'0 alJiÍar - Rio-

,.

\

Utilidade!i domésticas, r.emédios, vefculos OU( mAqui-
nas, acessórios de todas as espécies, discos ou o que
você precisar. Firma que serve hA 30 anos a imprensa
brasileira, eriou um departamento de vendas para O

. Interior, .e�tendo apta: a atender o seu pedido. Escre-

Particul��es, -Comérci� él�dústria.

va para a

Representações A. S� Lara Ltda.

Q u a- r tos
"05ald
as-ug

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BESTAU'BANTE LUX BOTEL�
ii:L ,�""t,(*�'" "i'�':'''''�t��(A'·Melhot' Mesa da- Cídnde} ".� .... (�f,..�;.'.�· ��-�' \01

4L' -��I�"f�mlií�IBI�ltl�.�IMIN��� JINTII 11N;INU ��M��IBINO �"�� �ONJ�NTI
DOMINGO DIA 12. ÀS 20 HORAS NO TEATRO AlVARO DE CARVALHO E ,AS 23 HORAS NO JANTAR DANÇANTE DO LUX ��TEL SEN
SACIONAL AepRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DÉ ROBERTO FER'RI E O FAMOSO CONJUNTO MELODICO "GAROTAS PAULISTAS

G�NJ BO�G�� nu ��B��
_.-----,-

� "Dis(,oS Populares'·
Ulnn INfjNTlt 6 GOEE �n;NAEIR o

O gênero de teatro
infantil exige não ape
nas do autor, como do
diretor e dos intérpre
tes, grande plastíclda
de de ímagínaçãn e

senso de atuação; es

pecialmente q u a n d o

êles têm pela frente
uma platéia diferente
que lhes exige larga
responsabilidade, por-

, que é a literatura e os

espetáculos dos que Lo
je vestem calças curtas
e amanhã serão mes

tres profissionais e go
vernarão povos.
Êsse 'espírito didáti-

co, essa forma pedagó
gica de se levar arte ao mundo infanto-juvenil, nesta épo
ca que é coisa difícil darmos as nossas crianças díversão
sadia e realmente alegre, despertando nelas o ínterêsse
pela arte, chamando sua atenção para os bons costumes
incitando-as à prática do bem; isto porque tôdas as peças
de teatro dedicadas à petizada, são cheias de exemplos de
prêmios à virtude .e reprovação à maldade.

O Teatro bem compreendido é uma verdadeira escola,
onde a mocidade estudiosa e desejosa de saber pode apren
der, de par com o cultivo dos nobres sentimentos implan
tados no lar e preconizados pela própria razão' natural, a

usar,na palavra ralada, como na imprensa, pode aperfeiçoar
a palavra escrita.

Victor Hugo dizia que o Teatro "é uma casa que ensina
e civil.Jza", já antes, dêle ensinava Voltaire que o Teatro
"instrue mais que um grande livro".

O nosso teatro até agora de representações de hábitos,
usos e costumes pilhérias e sem intenções além de distrair,
'se integra na: sua alta missão educativa, como ratôr prínct-
pal de civilização.

,_

,

sempre pensamos no teatro como um ato de amor, tra ..

balho f' desprendímento, É_ êste o motivo que nos leva a-

-oferec4r � nosso melhor esfôrço no sentido d'e nu.h'ea pro
curarmos. o caminho mais fácil e sim aquêle que exigir

IIsempre uma dose multo grande de pacíêncía, perseveran-
ça, humildade e sacrifício. ''""''---

Geny _Borges. I
Ixxx

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

AUTOMOYEL
VENDE-SE um carro AUSTIN
tipo A-40, o melh05 da cidade
Tratar rua Bento Gonçal-

..._---......--- ... ves, 13.

João Moritz· S.G.

"A SOREHA.',\" I'HAC-\ 15 DE NovE,Mono - ESQUI�A
aUA FELIPE SCBMIDT

l'I!.tAL "A SAREnANA" DISTRITO DO ESTREITO CA�TO

EXCELENTES
,

ARMAR'IOS
EMBUTIDOS ..

É simples aproveitar uma parede ... DURATEX
é o malerial adequado para fazer armários

embutidos, ràpidamente, com maior econo

mio e os melhores resultados!

• DURATEX é muito mais barata que qual
quer outra moteriól!
• Fócil de trabalhar - muito leve - muito
duróvel!
• Mesmo sem pintura te'm bonito óspecto I
• É o material ideal para armários, porque
sua superfkie lisa nõo apresenta farpas.

PRONTA ENTREGA I

E S T R'E I TO

PROGRAM1, DO MÉ8 DE JULHO

DIA 12 _ domingo _ Tarde dansante [u
venil com início às 15 horas.

DIA 18 _ sábado _ Grandiosa Soirée da
mocidade, dedicada a classe estudan
til.

DIA 26 .;:_ domingo _'Tarde dançante ju-�

venil, ocasião em que será entregue a
faixa a Miss Brotinho -1959, Srta. DIo-
ne Silva.

'

N O TA: ,Para todas as 'festas exige-se
a apresentação da carteira soeíal e do
talão do mês. �

G R A T I F I C A - S, E -B.E M
GGRATIFICA-SE quem encontrar uma pulseira de

ouro, contendo o nome e a data 7-6-52·,
Telefonar para 30-62 ou 20-73

Mária· Ignácio' Coelho

\ .

Com o presente número de
"O ESTADO" estamos ini
ciando a pUbÍlcação de "DIS
COS POPULARES," uma se!

ção que colocará os leitores
dêste matutino ao par das
atividades fonográficas, no

país e no exterior, no que se

retere ao setor popular.
\Estando permanentemente
em contato com as principaIs
gravadoras nacionais, pode
mos oferecer um trabalho
baseado em fatos eoncretos,
orientando aos Interessados
e aquêles que acompanham
tudo o que se relaciona: com
a música em conserva.'

--':0:--
NOTAS

§ 'Na visita que fizemos re
centemente aos bem apare-,
lhados estúdios da RéA vw-

1 TOR, na Capital da RepúbH-

'.ca, por gentííesa do Chefe de

Divulgação, Ramalho Net'J,
pudemos ouvir em prímelra
mão, na fita, algumas faixas
do próximo LP de Zacariás e

S/Orquestra '(estilo Ray eon
l.iff). Será, não temos dúvi
das, um excelente Iançamea
to da etiq'U�a do cachorri
nho, levando-se em conta o

'>
-

d
'

'icuidado na seleçao as mus -

cal' a serem apresentadas e

a técnica incomparável do.
"mestre" Alberto Soluri.

, .

-::;:;'-,

"".�,.-.,��"""",.., iii,-,..-1
,PROG,RAMA DO MES

J ti 'L 'lI O

'\ -

r

DIA 19 _ Domingo: Encontro dos Brotinhos.
Início às 19 horas.

��l
DIA 26 _ Domingo: � Os Brotos se Despedem das,

Férias"":' Inicio às ts-hcras, '

possuí bom público em nossa

Capital, uma vez que em três
oportunidades atuou .na Rá-

§ Brevemente nesta
-

praça dio Guarujá, aliás com intdi-'
9S primeiros lançamentos da ; 1'0 agrado.
nova etiquêta Díscobras, em § SegundO o cronista AI·
LPS. de- 12" e alguns 78 ro- berto Rêgo (Diário Carioca),
tacões. Anisio Silva recebeu na ODE.�

§ Aproveitando o sucesso ON importância superior a

de "Jambalaya" e "Dynarni- 600 mil cruzeiros, referentes '

te" a DECCA acaba de edl- a direitos artísticos e auto
tar' oprimeiro LP de Brenda . raís de suas gravações para a

Lee (9 anos), montado,' ao marca do "templo".
que parece, com amostras de 1- -°-:0:--

45 rpm avulsos. Além das mú., "OS CINCO MAIS"
,

.

sicas citadas, constam dêste Relação dos cinco LPS mais
longa duração: "lUng-phone vendidos em Florianópolis,
.:_ Little 'Jonah ._ Ain '''t I

na semana passada, no ,"Sa

th,at lO,ve
_ One teenagec to II Ião Record" e na "A Musi··

another � Bigelow 6-200 - cal": '

Bill B�ilêy won't yoti please ,

come home _ Hummin the I 1.0 _ ÉX7'A�E _. Nelson
blues over you - Fairyland Gonçalves (RCA Victor)
- One step at a time _ Lo· I 2.° _ TEA FOR TWO _

ve you till i .díe. ,Enoch Light e s/orq, (Mas-
§ Alcançando grande êxito terpiece)

.

em' Florianópolis a pnmeíra] 3.0 _ BOLEROS _ Dalva
gravação de Carlos Nobre pa- I de Oliveira (ODEON)'

,

ra a ROA, o samba canção '4.° - É DISCO
-

QUE EU
ele Adelino Moreira; "CICLO- : GOSTO _ Simonetti 'e s/
NE", figurando tambem nas. orq, '(RGE),
'raradas" de todo O Brasil'l 5.° _ SEGRÊDO _ J_a,b'o
Cnrlos Nobre" ressalte-se, AIHliar (Copacabana).

A LETRA DA SEMANA

"O MAIOR SAMBA 'DO �UNDO" _ Samba'

Herivelto Martin!! ..:.. Dayid :Nasser
Grav. RCA Victor..:) canJa:' ',YNDA'BATISTA .:.

r Se eu tivesse o famoso
Piano do A,ry Barrosc

'

E Noel' lá no céu me escutasse
E o Viol�o me �l)1prestasse

"

�.:
.

Se eu conseguiSse um dia
A pena maravilhosa
Merg_!llhava nos astros
O Velho Orestes Barbosa

Ah! s� eu tivesse, meninos
O vozeirão paternal
Com que o Nelson Gonçalves
'Canta a lua um madrigal

E o sentimento do cabocllnho querido
Que vê Um mundo de sonhos
Onde só vejo um vestido
E O Chico Alves
Voz de pássaro cantor
O maior samba do mundo
Eu faria pro meu amôr.

vende-se LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE, PREPARA UM BOM

CAFÉZITCI Um terreno, situado na
Rua José Boiteux, nesta cí
dade, Tratar com Cl1mérl0
Camargo, rua

Fe,lipe SChmld�"1r7.

'erreno - Vende-se�' LEIA
PanoramaAlguns' lotes na nova 'Av. Osmar

Cunha entre . Av. Rio Branco e
.

Ipresidente Coutinho. Tratar à rua

Esteves J�nlor. 85 das 16 horas
f

I

A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas
em diante.

DURATEX é três vêzes mais resistente que o,

madeira comum. Não racha, é ,mais durável e

menos atacável pelo cupim.

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipo.
,

Revendedor: ::_ M E Y E R & OIA.

r:

FAZ MECHOR E MAIS SARA-TO I

- liso; filet�do 'e perfurado.

EX.

COSINHEIRA -
,CrS '2.000,00

1 Batelão com 19 palmos
de comprimento, por 3 d�

, largura. Em perfeito es
tado de conservação.
Tratar na casa 114.
Rua 13 de Maio
(Prainha)

\

CASA � ALUGA-SE
c'entro- - Rua Alvaro de

Carvalho - Aluguel Cr$ ....

6.500,00 _ Exige-se contrato
com fiador - Tratar com (J

sr. Alvaro - Fones: 3501 _

2933�
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NEUSA.. SILVEIRA GANHOU
E�EITA RAINHA DO CHARME POR 59 VÓTOS'

Pelo -processo .da cédula
, única de votação- (ínédíto em

competições dessa naturezat ,

,foi_ eleita sábado últímo Rai
nha do Charme 1959, a Se
nhorita NEUSA SILVEIRA
(16 anos, 1m65 de altura e

ólhos castanhos)'.
-

"

Após o desfile das candl-
datas ao título senhoritas

, ,

Eliane Elias, Mágui Píazza,
Iara Maria Senna, Elizabeth
Elias, Maria Aparecida Cer

queira Lima, Léa Schmidt.
Cenir Vieira, Maria oentüe
ta Cerqueira Lima, Regíne
Rosa e Neusa Silveira, todos
os presentes votaraDl quase
secretamente, depositando
suas cédulas numa urna que
correu todo o salão.

Apurados os .yótos pelos se

nhores Aécio Cabral Néves

e Norivaldo de Freitas, veri
ficou-se o .seguínte resultado,
para as três primeiras coloca

ções:

1.0 _:_ Neusa Silveira -
59 vótos

Sôbre O assunto apresentou projeto de lei
o deputado [oinvillense 'Jota Gonçalves ,:'

para que o Estado continue ainda
-

hoje locupl-etando-se de emolu.,
mentos que recaem sôbre veíeu.,
los não motorizados, cujo contrõ-.

le sempre foi da alçada dos mu

nicípios.
Submeto, pois, à alta conside

ração dos meus Nobres. par,es o

presente, projeto de lei que, es

pero, merecerg inteiro acolhí.,

2.0 _ Mágui Piazza -
30 votos

�s "Não Ganha"
(10 de uma série)

S. SURI

Ingrata e dura, muito dura é a missão da polícia. A
3.0 _ Mari� Aparecida Cer- tarefa do "pega o bandido", gera ódio nos assassinos e

queira Lima _ 27 võtos ladrões perseguidos, e gera tem-ores e raivas impotentes
nos assassinos e ladrões não perseguidos porque nada fi-

Proclamado o resultado, o zeram, mas 'Que o são em potencial. Esses ressentimentos
Prefeito Municipal de Floria. exteriorizam-se em manifesta antipatia pelos servídores

nópolis, Dr. Dib Cherem :�o- I da lei e como represália cumula os polícíaís com uma sé

locou na Srta. Neusa Silveira I �'ie. de ap:l�dos. pejorativo.s, muitos del:s .

já
- consagrados

a faixa de Rainha do Chi'l-r.- ate nos dícíonáríos da Iíngua- mater, tais como: ma tu.

me, sob demorados aplausos ] cachorro, c(2beça-sêca, tira, gafonha, cachimbo, caianqo,
do público. carango, guita, maenga, galo-enfeitado" morcéço e ME-

A vencedora foram entré- GANhA, constituindo êste último a razão desta série.

gues lembranças orerecídas Mcganha.- .. pódeser ... mas não para a nossa des

por Jane Módas, Drogaria presada, abandonada e até villpendida (enquanto subsís

Catarinense e Módas Olíper, tir nela um grave tumor) Polícia Militar. de Santa Cata-

Todo o desfile, foi filmad? rína, que deve ser "NAO GANHA" em vez de meganha
pela Produções Carreirão. ,Isso porque, na verdade, quem não gan41l- nada (! ela. Não

_ I ganham ,as p�aças nem _p�ra � subsi�t�:ncia, já que �t� o

-----:,----...::.---� cabo esta abaixo do salárío mínimo; l1�o�_ganha o ofICIaI,

ALUGA-SE nem para uma representação condigna ante -os demais
militares .de iguais postos '(incl:usive dás P,M. de outros

Estados), 'já que os nossos oficiais estão com vencímentvs
abaixo dos de sargentos.

-O deputado J. Gonçalves subme-.

,teu à apreciação de seus pares,
na Assemblé�a Legislativa do Es

tado, o seguinte projeto .de lei.

ART, 10 - O· registro ,e em

placamento de biclclftas, regulado
pela Lei n. 372, de ís de dezem

bro de 1949, passará ',a ser feito

J. GONÇALVES - Deputado
JUSTIFI€AÇÁO

O registro e emplacamento' dos
veículos- não motorízados sempre
foi feito nas prefeitur� _Munici_
pais, com exceção das bicicletas,

mento".
,

J. GONÇALVES ::_ Deputado
No meu entender essa exceção

nas prefeituras Municipais. não se justifica. Daí o presente
ART. 2° - Os prefeitos Munl- projeto de lei visando entregar

cípaís, na cônformidade da l-egis.: aos municípios uIfl serviço que, de

lação municipal, baixarão ínstru-, direito lhes competia executar.

ções fixando as normas . para Além dísso, 'dentro do princípio
cobrança das respectivas taxas I de que o poder Público (leve ror..

e emolumentos, respeitada a lei necer às unidades que o compgem
n. 1,015, de 11 de aezembro de os melas necessários ao seu de-

1953, que estabelece critério es- senvolvlmento, não vejo motteos

pecial para o registro e �mpla_
camento das bicicletas de operá-

EXTRAVIO

Extraviou-se a carteira da
Caixa Econômica Federal do
Estado c/c n.o 773 ? 3.a séríe
iicando a mesma sem ereít».

rios. Ipartamentos
Alugo dois amplos apartamentos a rua santos Dumont

"
'

S aptos N. 1 e 6 aluguel Cr$ a.ooo.oo e Cr$ 7.000,00
respectivamente. Tratar pelos 'l'elefones: 3115 ou 3424
Chacara da Espanha.

ART. 3° - Esta lei entrará em

vigor' a. 10 de janeiro de 1960, re

vogadas as disposições em contrá
rio.

Salas das Sessões, 15 de Junho
de 1959.

Novo, pequeno" apartamento
com ou sem móveis.
Tratar à Rua Duarte Schu

tel, 34.
------------------------�'--------------

I

18 DKW - Vemag 59
- o corro do atualidade brcsllelrc l

Você
-

tem viajado pela Real?- iE-stá -:Juard.ando seus cupões nume

rados para o Grande Concurso Real? Pois não se esqueça:

você pode concorrer com um, com dois, com muitos cupões,,;
Você concorrerá cada vez que viajar pela Real até 10 de [ulhoí
Sim, porque cad:) vez que você embarca.r na sua Real, voei

receberá um novo cu;oãe> e estará assim, mais uma vez,

habilitado' a ga�har os, rrarGsilh�sos prêmios ofereddos peros

Agentes
-

Reun'dos da Real. Viaje com rapidez, viaje
com o maior confôrto, v'aje com ·magníficas opor_tunidades.

Viaie pelá Real! E basta voar para gar:lhar I

36 -viagens aos Estados Unidos
(18 prêmios de ida e volta poro duas pes
soas com estada paga de 15 dias!)

18 Gel�d.iras General Eiectrlcl
E le I.bre·se: Geladeira' começo com G. E.1.

720 canFf�s ihealfer's
_ uma jóia de caneta!

8�OGO �rêmios à sua espera!
basta voar

para ganhar I
• Os p;}'!llos serão sorteados pela loteria 'Fe

deral de 15 de julho de 1959, de acôrdo com

o regulamento do Grande CO:lcurso Real.
- l'

o

... � -."",·P·" '�.. :.. ,�.�1/:

• C6nco'reri]o as passagens compradas a

vista ou a crédito, mas somente nas

linhas nacionais.

"-

Qualquer operário de profissão não cateaoruaaa ou
seja: Que não precisou aprender coisa nenhuma par� tra
balhar, ganha salário mínimo. Para ser soldado "pronto.
para, o serv�ço", há que fazer seis meses de aprendizagem'
que e o período de recruta. Para botar -as divisas dei cabo
precisa fazer um CURSO. Leitor! Nem assím l-O cabo 'lin
da está abaixo do salário mínimo.

Sabe o que mais acontece neste regime udenísados A
datilógrafa da Secretaria: da Segurança tem díreíto ao
terço de risco' de vida, mas o policial que vai enfrentar (J
bandido n9 mato, não tem. Isso foge a lógica e ao bom.
.:;enso? ?laro que sim! Por isso que CELSO RAMOS .fez
'constar' no seu discurso que nãoiesquecerá de: "estatuir
para todos, que com risco de vida, atenâam à manutenção
da ordem, uma ampliação salarial, em percentagens ade
quaâas, correspondente àquele risco.

SIM, JENHORES!
A casa n.o 219 da Rua. Felipe'
Schm1dt, está a venda. ore-:

Aluga-se diversas salas no Edl_ rece todo confôrto com 3

SAlAS PARA

ALUGAR
fício "São Luiz"., sito à rua Fe_
lipe Schmidt,' N,o 37, (ex-ed1flclo
do IAPe).
A tratar no mesmo edifício Jun,

to a A�encia de Jornais e Rev1...
sas

,

quartos, sala de visitas, [an
tar, etc. Além de um terreno
de 16% x 45 e ainda' outras

condições. Melhores exclare
cimentos com Martins à rua

Conselheiro M,afra; n. 22. '

ATENCÃO,' SRS. COMERCIAITEs
. FAÇAM SUAS COMPRAS NA

Sociedade Açucáreira, Calarinense Lida.
Rua - Conselheiro Mafra, 25

Telefones; _ 3521 e 3717

OFERTAS ESPECIAIS

(VALIDAS ATÉ O DIA 15 DE JULHO)

Creme Dental KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE CX.c/2 dúzias "

Sabonete DULCE CX.cj2 dúzias "

Sabonete GESSY "

Sabonete PALMOLIVE Médio .

"

Sabonete LEVER . . . . . . . . . . . .

"

Talco LEVER Grand1e ,.,

Talvo PALMOLIVE Grande.... "

Talco' GESSY Pequeno !'

Azeítona MOURARIA 60/500 grs. '!

Ervilhas SWIFT (Rio Grande�. ;,

Sardinhas RUBY 100/200 grs ..

'

,,'

Conservas de - ABACAXI "

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs "

Leite em pó NINHO -.

"

FONTOL ex. e/ioe Envel0l>es. ..
"

Fermento FLEISCHMANN l kg. "

oieo -p/Máquina SINGER "_. :�. �
.'1

Soda Cáustica CARAVANA�. "

Anil IMPERIAL Bonécas ex. 20 "
"

Cadernos Escolares 16 fôlhas'.. "

Copos "AMERICANO" Nadir La "

Lâmpadas (tE cx./120 lâmpadas "

MAIZENA ex. 25/400 -gramas ..

'

"

Oleo MAZZOLA ex. c/36 1 kg... "

Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

"

Corda SISAL La qualquer bitóla "

TOQDY de ie ex. 24 latas i,

Saponaeeo RADIUM "

VE�DA À VISTA: _ Para compra superior a Cr$
2.000,00 ... fazemos entregá na Capital e Estreito, sem

acréscimo. .
,

A>N. B. _ Estes preços são válidos até o dia 15 de julho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAIS COMO: _ Creme dental, Ç>leo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever, Dyrce, etc.
Azeitonas em latas de % kg., 1- e 8 kgs., Sardinhas,
Cortserv�s Diversas, Ameixas Sêcas, Leite em pó e Con

den�ado, Colorau "GINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermento ROYAL e FLEISCHMA�N, Gelatina e Pu-
dim ROY�L, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa.
to,s 2 Ancoras, Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gillete) Azul, Futebol e Thin, Pa
pe1 Higienico Sul-América, Lápis, TOddy, Chapa Prata,
pó-'de Aluminio, e Chocolates, Drops e Balas "GARDA
NO", etc., etc ..
DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:

ç.uc_� Cri�tal (60) kgs. e Açucar Moido. (58)

'��.I.i'lol.li!"L,"TIJ,UOAS:t; Trigo" faí:iÚo;{ semé:ríifi�"'ê
,

'q;:tr'Refiriad 'N

165,00 - Dúzia'
-

125,00 - Caixa

230,00 _ Cªixa f
155,00 - Dúzia

115,00 - Dúzia
165,00 _ Dúzia
838,OP _ Dúzia,'
àás,oO -'Dú2l!a-
245,00 - Dâ�ii,

1.780,00 - Caixa

1.100,00 - Caixa
230,00 ._: Dúzia

1.340,00 - caixa

750,00 - La.ta

1.730,00 - Caixa

190,00 - Caixa

130,00 - Lata
1 .150100 --"- Oaixa

94Q,00 � C8.1xa
,

50,00. -e-e- Caixa'
310,00 _ Pacote
58,00 '_ Dúzia

3.200,00 - Caixa.
430,00 - Caixa

9S0,OO - ,Duz1a
245,00 __:_ Cento

. 60,00 - kilo
-

980,00 -- Caixa.

315,00 _ Caixa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. FLORIANÓPOLIS, Quarta, Feira, 8 DE· JULHO DE 1959 •

Professora: Maria' Madalenatdà
CURSO' PARTICUlAR SAO' JOSÉ

',- Moura Ferro

S E illgra'.para a sua nova resi'::;tlcla, ore.,

V E N D E
recemos em ;1.2 côrell dlfer.. ,

"'!S: Três Iotesjuntos. - Tratar co� Edu�do Santos, ná I'U:-

:q.ua Jerônimo CoellloO. 1 _ 1,0 ,vIsconde Ouro preto, 81 __:_ Fone 3726 ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA
anda. - salas 14 e 15 - Fone 3167 PRATICA DE DATILOGRAFIA ...,-- TRATAR: SATMA
___ o,

- ._--'- ------'.-------,----.-., ._._. �.,'--
_ EDIFICIO IPASE' � 3',0 ANDAR -:- FPOLIS. Aceita alunos p�ra o Curso Pré-primário, crianças de

AtUGA-Sf l�';\ C'a'/sa' V d" E iA\lt'E G A I\�I
'

5 6A:ert:'���bém, alunos para o Curso Pr�-Ginasial, pre-
Uma casa na Rua Dom Jaime. �. 'en "'SIl1 ' ..,-rr'I(.' . ITr'A� paração para o exame de admíssão ao ginásio.

Câmera n.o l-sobrado - Tratar

I'
'fll\ .. , •

' II
-

li PRECISA-SE DE UMA QUE SAIB:A COZINHAR. As aulas desses o-srsos começarão a 1.0 -de Agôsto.
na Loja Norberto, na Rua Fel1pe

,

Vende-se uma �asa ne�ta C.apitaI, à Av. Mauro Ra.,. PAGA-SE BEM.
.

i\ matricula acha-se aberta à, rua Saldanha Marinho,
Schmldt. 32. mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 3757. Tratar Rua 'Bócatuva, 20. ::14; telefone 3737.
-----· . ......_-_l__·� a.-.:._, ..�. _._�_..__,_,.�-----=----------

t�OIT(JKA "0 ESTADO" LIDA. DR�, H OL D'E M'A R tal E 1" E' S'
,

'

Ispeeiàlidéde- Doenças', de SenHoras.
�, Partos Cirurgia _:

Formad.o pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara -Basbaum, da Maternl-

dade Pró-Matre, do Hospital da GambÔa e do Hospit'al do
tAPETe. -

Atende provisóriamente no Hospital de Caridade _:_

Parte da manhã.

Kua COlIHtlrem. lIatA 1.....

Telefone 3022 - � P..aa1 1.

�Ddert!t;o 'felearrifko IWTAOO
O I R B'T O H

.

Rubenã d. Antadâ a.....
G S"R .'N T.

Üomingo8 Fernaod. -ele AQIlI".
RKDATORES

f ).valdo Melo - Ji'lavio Amorl. - ,
André Nilo Tadasc« - Pedro Paul.. Machado
Mía(·'u.do -

C}) L A B O R A O O II • B
\

�ro(. H8rrelJ'"o� Filho - Dr. Oswaldo RodriaruH Cabtal
� Dr, Alc. Abreu _. Prof. Carlos da Costa Pereira
- Prof. Oioon' d'Eça - Major 'ldetoDSCl> .'uvenaJ

Prof: Miínoelito de OrneJ88 - Dr. Milton Leite da COb \

- Dr Ruben CO&tJi -- Prof.' A,' SeiU8 Neto - Wal�

Lange -, Dr. Acyr Pinto da L� -- Ad Cabral Teive -

Naldy Silveira -. Doralkio Soare. - -Dr. Fontonr.
Uey - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - I1mu
Carvallao .- Pnlo ,érDaDdo de Ar••'. La...

AMILTON

PUBLICIDAD.
(�!jna. Silva - A_ldo Jt'e.nandetl

otas - Walter Linhar,
PAGINAÇAU

SCHIMIDT _ DELAMAR SANTOS

M.rla

_ IMPRENSORES'

DULCENlR ,CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPIl�St:NTANT.
Uepreaentaçõe8 A. S. Lata Ltd..

.

HIO:- Rua Senador Dant.. 411 - 6. Anda,

_
Tel. 225924

,

e. Paulo 'ru. V4t6rlã66?" -- e.1lJ ti -

Tel. 34-:8949
�lriÇO Tt:learráflc�o dá 11NITi:lJ PRES8 tU-P)

AGENTES'E' CORRES"01�DENTEe
..:. .. T6do8 os múnlc1pioa de 8A'NT.A CATARiNA

A N O Ii C,I 0'8
.II,,4'.nt., contrato, de acordo cu'•• l.be-I� e., "jarol
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção nào 'se respollsabl�ú.á pejo�

collceitos emitidos 'nos artigos asslllado�,

EM GERAL

M'ARK
- .

V 1St T E A NOS �. A L O j A
Rua Deodoro. n. o �s - Tel. 3820

ZurI

ORA. EBE B. BARROS

RAUL PEREIRA, CALDAS
- '., .

,A D VDGA DO
"Questões Trabàlhisfas·U'

Escritório: Rúa João ,Pinto n. 18 sobó
':. elerene n. 2.467 - Caixa Postá.I no 26
bORARIO: Das 15 às 17 horas.

DRA. EVA', B. SCHWEIDSON BlíHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especiallata em moléstias de anus e recto,

.Tratamento de hemorroidas., fistulas, �te.
Ci,rurgia anal

Comunica a mudança de seu Consultório junto ã sua

rosidência na Rua, Durval Melquíades de Sousa 54

,

De•• "...0 ...reUla r...lr.&4irt.

T(iB.RCULOSJI
'tADIOGllAFlA • RADIOSCOPIA

DOS PUL.O.S '

l:tr........ Ter.1I
'",J1D.do pela "acuidade Na"lut..,

de Medicina, 1'lalolo&,llu e 'n.lu

clrar.slo do 81)1JPltal Nu... ,

.....
Oar.o de ••pecialilaclo pela
8. N. T••x-interno e .1I·....b

._ d. Olrir,l. do Pr.,.! '{',
Guimarae. (&10).

0011'., r.upe Selaml"., Cf

rOIll 1101
A"••e e. lIIora .ate.lI.

•••• : - RD•••\..... Jlln'm '.

, FONI: • III'

CLlNICA DE CRIANÇAS
Consultório e R.1II_êllela CODSDltat

AY, Defctuo L'oz 15GA IPto " Segunda l 6.a-relra

das 'lã âs_ 17 hora.

Tet. - 2914FLORIÁNOPOLIS

DR. BURI GOMES
MEHDORÇA

M&DlC-O
Pré-Natal -' Par&oe_::"'-' �
Opera�ões - CliDica �r.1

Resldência�
Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

,

Rua Felipe Schml,dt n. 87.

fi}sq. Á)varo -de C.rvalbo .

.

Horário:
pas 16,00 às 18.00 .

-SAbado:
Das 11;00 às 12,00.

ua. WALMOR

,GA.M;lA
ZOM..a'

Olplom�do pela "eealdade N.

clo"l de Medici.... �.,,,,,,
, eldade" arul •

.:I-I.terRo "r eo.('..... da
,..- Il.tenddad. - �o!a

("e.nico do Prof, Od, ..I'l
Rodri&,u" Lim.)

&:&-Iot..,,,e do elernço ele (.lróC,

...-.: do HoepICal �.",&.T,t..,
.. lUo de Ja••lro

• 'dleo do Do.pltal dt C.rlil.(h
e da lJ.ate,:n'dade Dr, C.rlo,

'�n�a
OO.NÇAS' DI SIINI;IORAS ,

PARTOS - OP�RACO.S
PABTO S.. DOa pelo mit,04,

p.f",,-prottnit: to.
Cen•. : &\.,. J.io PI..to D, �O,
'da. 16,00 l. 18,00 boraa

AteDde com ·bora. m.rc.da.
-Ttlt,fone IOAi - l...idên"la,
&ua General Bittenecrurt ol dll

I, WbAl'O
J'ILJIO

CASA - VENDE-$E ESCRIIÕRRt- ,DE' ADVOCACIA
.

"

')"

E '�:PROCURADORIA
'

--�-�,.-

ASSISTêNCIA DOS ADVOGADOS:.
DR. AUGUSTO, WOLF DR. ANTONIO GRILLO

DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

" ...)

DAS 8 às 12 e. das 13,30 às 18, horas

ua; IUlN ..IQU. 1'&18(,;'
r......lJo

Rua Trajano, 29 _ 2.° andar _' sala 1 _ Telefone: 3658

SSSSSSSSSSSS<SSSSSSSSSiSSSSSSSSSSS'SSSSSSS%%%SSSSS,.SSS:"%%;'%5S:%%"-*"='

_

DEPARTAMENTO D.E' 'SAÚDe �,ÚBLICA \ ,j,�
P L A· N 'T Õ E S D �, 'F À', R M A C I A J

MÊS' DE� JULHO

Yende-se à rua Crisplln
Mira (fundos) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar - co I'

nha - banheiro - com peque"
no fogão.
'DESOCUPADA - TracS\f

com o sr. Alvãro - Fones:

3501 .. 2933.

4 - Sábado (tarde)
5 - Domingo

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

25 - Sábatlo (tarde)
,

� ,

26 - Domingo

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto, Antônio

Farmácia Sto. Antônio

Farmálla Catarlnense

FarmálÍa Catarlnense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rua 'João p,.. to

Rua João pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felip.e Scllmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua TraJano�,

-

lte".eIIlU.ta .m uud••n ... 'h �.

allora. • Tia. IIT1D'l'l""
";01'; "a<1!.:&1 AI.. IDt.eç6.....,.
ia. e .'l'oldcal, do' aparelho .r"

'�lt ... ·orln1rio em ambo. OQ ."xv.

"vença. do" '.,,·arolllo Oilf".t,vI>
• do d.tema nervo...!_o.
Dor'rlo: IO'lil la 12 e i'>la It ,

!lOT'. - C�n.ult6rto" \tu. TIra

:1eDte�, II - }.8 And.,· - .....".

&UI.
- .Jle.j4êncla; Roa. Lacard,

Couttnllo. 1. (Ct'c•.,. do ...."

alaa 'onel IId.

• I'V I C O

O.era,,6e,' - lJ<)Cnça. d. :;",'1>'

r.. - \,;Ua!ea IIc .....1"....
Car'lo •• lI!.pet1Alluçj..o �

ao.pltal 10:>1 8.TYldor... �,';).'

ta.o.
(S.moo "o Frei Ih"-,.'�"

Andrade).
Coa••lta-. - p. !'. "'.1))<., •

!lo.pitel d. Carldad"
'A t.rde d:lI U.I�, Iki>ra' ••

diante no conltllt6tlO I .RUA � �

q�. lIachado 17 IiIlQrú .... ,i_ r r.

dent.. - T.t.t, 17418
a.. 'dlnei. - Ro. f'r.. '''�'·'

':oatin.ho ,. - T.L ,nu

O serviço noturno será efetuado pel,as farmácias Sto, Antônio, No turno.
_

e Vitória, situ!tdas 'à,S ruas

Felipe Schmldt, Trajano e pra ,;a 15 de Novembl:o.

o plantão' diurno compreendi do entre 12 e 12.30 .horas será ef etuado pela farmácia Vitõria.

u. LAUK() OAUII._S

C!.!Nl<iA U.JIB-U

E S 'T,R o
5 - Domingo

12 - Donringo

19 - DomIngo

26 - Domingo

Farmácia �ni:l1ana "

Farmácia Catarlnénse,

F!l.rmácla do Canto

Farmácia Indiar.a

T
.,f! lia Pedro Demoro

Rua pedro DemOl'o

RU1 24 de Maio

Rua pedro Demoro

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indla na ç Catarlnense,

A presente tabela não poderá ser alte.ada sem prévia autorização dês til

::�

-

epartameItt8.

"

ua, AIRTON' OS' OI.JVEIIU

OO.N�AS 'DO PULlU6 -

TUB.R�UL08.
,INDJCADOR PROfISilONAl

,Con.ultórlo - aaa, rellp.
Sebmidt. 18 - 'T.I:- 1801

Dor'rlo da. I. la 18 �or..

""eidlnei. - 'ellpe Selim Idt

a. 11'7-'
- ,

,

V I A� J .E, M· E:-'t ItO' B'
PARA ITAJAÍ - JOINVltLE - CURITIBA

Ô H-I BUS U L T I M'O' TlP O
s U 'p E R - P U L L M·A N

II.+> l'I&W.()� i'i,a-yü."
Cl,RUBGLl , GIUL

uoe.çaa li. Sealloraa - prec..

lo.s. - Sle�rlcl"d. 1l6d1t'a

CoD.ultórlo� Ru. Victor a.
reUe. n. 18 - TeletoDe, .8ii1'l
ConlDltall Da. I' laor... '11'

dl.nte.
ae.idlncl., rone, • UI

BII.: Blv,m.nau n. 11
..

POLTRONAS RECLINAVEIS .;;:- JAN1EL�'PANORAMICAS,
VIAGENS D I R E TAS ;

PARTIDA -, FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA

' CURITiBA 12,45

RAPIDO SUL .. BRASILEIRO LTDA.
--------,--

ViAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 BORA>�
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APENAS C�$
V. conta com estas vantagens

,

na ''Ia Monark:

• Garantia contra qualquer'
defeito de fabricação I, ,

• focilidade em encontr�r peça..s
originais de reposição, com
<:ontr6le de qualidade Monark 1

ao_OS PAlA HOMENS, MULHEW E CIII\NÇ'A$

CR$ '1.490.00 - A VISTA ou

CR$' 623, _ MENSAIS

REVENDEDORES

'ldACAZINE

DOEPCKE

Rua Felipe Schmldt -

Florlanóoolls - P ...

t 'A V 'A N O O COM SAB,A-O

ecialidade
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,. aTADO" D IQ.II IlrnGO DIUIO II ILUlTj CUTA.-a.a 7FLORTANÓPOLIS, Quarta Feira, 8 DE JULHO DE 1959'

Júbilo no País pelo Feito-·� de .

M A R I�A E S T H E R
A�'PROESA NOTÁVEt DA RAQUETISTA BRASILEIRA DE 19 ANOS,'ft1ARJA ESTHE� BUENO, LAUREANDO-SE CAMPEA MUNDIAL DE TENIS AO
VENCER A NORTE-AMERICA'NA DARLEN,E HARDT NA'FINALlSSIMA DE WIMBLEDON, ESTÁ" AINDA, REPERCUTINDO EM TODO O PAIS, QUE,
JUBILOSO, ESPERA TRIBUTAR-LHE APOTEÓTICA RECEPÇAO QUA'NDO DE SUA CHEGADA POSSIVELMENTE ESTA SEMANA. FOI UM FEITO SEM
IGUAL NO ESPORTE D(} TENIS BRASILEIRO QUE, A.SSIM, TEM NA BRASIEEIRINHA 'A SUA EXPOENTE MÁXIMA DE �ODOS ós TEMPOS.

•

-lO Initium eario-ca"
" IHistória ado ·torn

___________________________________________ " Rio,7 (V. A.) _ Ha quarenta 1925 - Fluminense II São Ois

• � três anos existe o torneio "Inl� tóvão'

I11III tíum' no foo�ball. Foi uma cria.- 1926 - VascO' e Fluminense .

... ção dos jornaltstas desportivos de 1927 - Fluminense e São Cris-

• 1916, entre os quais figuravam tóvão.

• Mario polo, Honório Neto Macha.- 1928 - São Cristóv!,O e Flamengo.

do, Ernesto Flores Filho e Antonio 1929 - Vasco e América.
, • Miranda. Criação essa que, depois 19301 - Vasco e Bangu.

I • foi Imitada nos demais Estados do 1931 _ Vasco e Fluminense.

I11III Brasil e também nos .demals es-- 1932 - Vasco e Botafogo.
-, ... portes coletivos, E que na capital -No profissionalismo

� • da Republica teve sempre' o respel 1934 - Bangu e América.

. oD. to e o prestigio dOS. clubes, que se 1�:;8 - Botafogo e São Cristóvão

esforçavam em lançar as. suas 1939 Madureira e Flamengo.

. •maiores equipes no campo, até 1940 Fluminense e São Cris-
.

.que. em 1946 o Flameng� levantou tó"ão.

:'TRANQUIlIDADE ·E. CONFIANÇA, AS ARMAS DO SOBERBO {R1UNfO DA "BRASIlIEIRA .:e to::el:s;::�: ��;:,ot�:I:u:a �::�
WIMBLEDON, 6 �De Michael Unidos, conseguiu vencê-la. Seis O 'Calor Não IncomodoU bem, hoje, mas;' 'mesmo quando o dupla, no próximo ano, mas que'e S'eraflm, Laxlxa, Francisco e 1943

Keats, da UPI) ....,... Maria Esther vêzes haviam, ambas, jogado uma A Brasileira: fiz, ela continuou servindo me- arnda não resolveram Isso deflnl-. David, Hélio, Tlão, paulo Cesar. 1944...., Vasco e Flamengo.,

Bueno, a estrêla de 19 anos do contra a outra e sempre a norte- A ;temperatura era de 28 graus, lhor". tlvamente. Uma.- das causas da tn-, Jervel e Sllvlo)_ 1945 - Vasco e BotafogoO.

Brasil, estavi completamente fa.- americana se Impôs. mas nno molestóu Maria Esther, A pergunta sôbre se o saque da certeza é Althea Gibson, que aln-. Dal por diante o torneio foi 1946

�tlgada depois' de sua sensacional Tranquilidade E Confiança, que comentou: "F'01, nem mais ganhadora era o melhor que ha., '1;;0 disse se pretende regressar aos' perdendo a sua fôrça e nos últl- 1947

vitória sôbre a tenista norte-ame- Armas da Vitória nem menos, como em meu país, via enfrentado, respondeu: _ "DI� torneios, no próximo ano. Estellllllmos anos os clubes em sua maioria 1948

ricana Darlene Hard. Obserllou, "Não tive plano algum para der- Não me Incomodou, de .manelra ria que Loussle Brough e Althea ano, estará parada. "'preferem um amistoso em Casco 1949 - América e' Bangu.

no entanto, que, terá energia para rotar Darlene" _ disse em- respos- nenhuma. .. A duquesa de Kent· Gibson servem Igualmente bem. "Maria" _ dísse sua vítima de. de Rolha do que apresentar no 1950 Bangu e Vasco.

dançar no tradicional grande bal- ta a uma 'pergunta. _ "Simples-- me. disse que também gosta dd Mas para uma jovem de 19' anos, hoje _ "é uma menina mUito. "Initlum" os seus quadros

p.rlilci_11951le em honra dos jogadores partl- mente _ entrei na quadra para jO-- sol. Quaundo me entregou o tro., Maria é simplesment;e grande", melga, ao mesmo tempo que mO-iii
pais. 1952

clpantes dos campeonatos terml- gar com tranquilidade e conrían-, féu, afirmou que aproveitou muí , Acrescentou que não faria eom., desta. Ontem, estivemos trelnan-'" Vasco é o Maior Ga- 1953

nados sábado. ça, Considero, agora, que, .por fim, .

to sua visita ao Brasil... Tam- para:ções entre a brastleíra e. ou- -. juntas. Eramos as melhores' nhador de Títul'lls

\ consegui o ajuste dêsse torneio, bém lhe agradou multo meu jô- tras tenistas, 'pols "essa tarefa amigas e espero que continuemosllllll Nos seus quarenta e três anos

Conversando com a "unlt�d tinha de conríae, principalmente, go" cabe a você, como jornalista". assim", ... de existência, o torneio "Inltlum"

press InternaCional", a raquete em meu saque e na açã.o junto à Quanto a tremenda. fadiga, ex., "Depois do saque" _ contí., "A campeã do mundo POã3 me�_ teve cinco anos de Interrupção 1957 - Madureira e Vasco

numero um do, mundo declarou !'êde, par� Ir adiante. Darlene der., plicou que a sentiu Só quando

O!
nuou, _ �'crelo que os voleíos de Ihorar?" fIII (1917, devido a uma chuva tor..

que durante o duro encontro com rotou-me facilmente, em 'Los An- isso terminou. "Quando com- Maria foram os golpes que mais Darlene respondeu afirmatiVa.-. rencíal, 1935, 1936 e 1937, pela

Darlene Hard__Jlão ficou .,..nervosa geles, em setembro do ano passa- preendl que havia ganho ,,_ me Incomodaram. .-Em algumas mente, ,.
mesma l·azão. Assim some,nte 38

um Só Instante. do, por causa disso. disse _, tôdas as fôrças me aben., I oportunidades lhe aevoiví dois se- por último, anunciou _ que. na� veses foi disputado o torneio, ten.,

"para dizer a verdade" _ aflr- "Mas dali e� diante treinei donaram!'. guídos, mas ela rematou com um noite de domingo partirá de re-. do nesse total o Vasco da Gama

mou _ "·estou mais nervosa pen-, todos os dias meus' golpes no .jo� A respeito do discurso, obser- terceiro". gresso aos Estados Unidos. 1110 maior número de lauréis, ,com

sande no discurso que deverei d I d u ult i •

Dl'
-

t d d t I Ogo de longe.e e me a qua 1'0. e vo que cons ar a o campego ar ene e Maria Esther Querem Quanto a planos tenlstlcos _I11III
<t conqurs a e ez orne os,

pronunciar no baile". .

foi assim que ganhei __hÓje": dos Indlvlduos masculinos, o pe., Jogar Junta� disse pretender jog�r em' duma'" Fluminense é o segundo com 9

Maria Esther irradiava fe�lcl� Maria Esther tremou taís gOI- ruano Alejand:� o�m�dó, '-

óom Darlene Har.d expressou a !.e,S-, na Taça Wlgh'tman, assim ,como. titulos, seguindo-se o. Flamengo,

dada e ffl;\tas t-azões t!.D:.h� rí�r� pes"pOUC!is.�_horas antes do, en.,. qúe.m
muito jogou. 'E acrescentou

I
perança 'He poder v'isitar o Brasil Individualmente e em dupla nqs.. com 6 o !Jarigu,'cóm 3, o Madu� América: 1 corner x Bangu,·zero.

isso., pOISi 'I'l:ã-Ó- st çO'J;lqUI'stau'a cO'- ê'ontro- deolslvo, passou uma ho1'â' que .tlnha. enet:gia. - para _dançar, &lgum'hvêz <-e _ihBle\J que"-M1lrla bamp-ednato"S' 'nlttítilIíã!S'll11' 'Fôre� relra, o 'Botafogo, e 'ti', S:->Crist.<5Vaoc· ·so j'OgÓ"'_·"sifO. õf'ist6vãb;:"2 -

goálS',
riã. ·máxima do tenlã feminino

e 20 minutos praticando com a mas "a Idéia do discurso me as- Esther e ela que_riam jogar em Hllls, Nova York. .• com 2, cada e o. América, o Canto é cô;üers'x Flamengo, zero. 40 jo�
.como, no sétimo confronto .com a estrelinha 'mexicana Rosa' Maria susta". IIIIIIdo Rio, o Carioca, o palmeira, e

... go ,-- América, 1 goal e 2 corners

excelente jogadora dos Estadot Reyes. Os planos De María Esther O Presiden'te' -da Repu'"bl.·ca O' M·· o Mac];enzle, com um, oada. A x AndaraL zero. 5° jogo _ Fl\1.�

Quais os planos da grande te�
:
I.

. e
_

InIS-. relação Integral dos campeões li' ...m1nense(by), 2' goals e 2 corners

::::::r D:S::acfU:á::laP::ap�:r:: ,Iro das Relações Exteriores
_

cumpri_�:::::::pe�es
'dos torneios. é a

'�fi!!� Crlstó;�:�:::s:'o j:gOgo:
.

semana e "descansar por uns 20
.

I
- _.a d'" (de· Welfare) x América, zero. A

dias". Em seguida, Irá a Nova' men ant ,·�noYa �ampea··uomun o. No Amadorismo equipe campeii,p formou assim:
York, para, os .i campeonatos. de .'1916 ..:. Fluminense e América. -,Morais

'_ Vldal e Chico Neto
Forest Hllls. Disse que ouvira dl-

RIO 7 (V A ) O P 'd t .1918 - São Cristóvão e Flumi_ - Lals- - ,Osvaldo Gomes e Kentlsb
, ..

- reSl en e Juscelino Kubitschek
nense Calvert _ Couto - Welfare

australl�no tinham a Intenção de transmitiu à tenista brasileira, Maria .Ester Bueno, a se'lIIIII
.

,

guinte
__
mensagem.. telegráfiéa: _ "Tenho a sat';sfar>a�o dI.'" 1919 - canoca. e _Flum_in�n�e. Bartô .

e Celso, 0 quadro vlce-

convidá-la para visitar a Austrália _

• "" "
_, _

enviar os mais cordiais ,cumprimentos. pelo' b'rz'lhanteIlllll192� -:- Flamengo
e Sa'o C�lstovaO campeão formou assim: _ Ferrel�

"mas, até agora, não recebi convl-' - ...
te 'algum". triunfo que ressalta ainda mais o prestígio dos eSPode,'J;",1921 palmeiras e Vasco. ra _ paulinhO _e De paiva _ Ne�

nacionazs, noticia que em todo _ o país foi recebida cOln ....
1922 Flamengo e Andaraí. bUlosa.- paula Ramos e Bad'U

De pé, junto à janela da sala '

grande e sincero júbilo". "

1923 Mackenzei e Flamengo -:;- Whlte _ Haroldo _ Ojeda
em que se efetuava a entrevista,

permaneciam três formosas sul-
.l Por sua vez, o chanceler Negrão de Lima envióu à .1924 -:- Fluminense e Flam,engo, _ Alvaro e Nelson.

campeã· mundial de tênis o seguinte cabograma: __
---. ----,- ------ --�---

Aceite na expressão mais viva' efusivas congratulações
pêJa magnifica vitória, que vem enaltecer, no têlli.sFiguravam entre os poucos latl-
mundial, o nome e o valor esportivo. do povo brasileiro"

DA' MÃOS� DAn DUQUESA - DE " KENTr
�g MARlA��M'HER REGEBEU A

TAÇ�.� fRAIA
WIMBLEDON, Inglaterra, 6 (U.P.!.) -.O Brasil liqui.

dou sábado, com o virtual monopólio que os Es�ados Uni,·

dos tinham no Torneio Internacional Feminino de Tennis.
em Wimbledon, quando a "bomba bras!leira" Maria Esther

Bueno derrotou a norte-americana Darlene Hard, por 6/4-

6/3, e oeu ao seu país, pela primeira vez, um título mun

dial de tennis.
A srta. Hard iniciou o jôgo, ganhando' o serviço à bra.

sileira e o primeiro jôgo; mas Maria Esther ,reagiu e pas
sou a 2xl e em seguida a 3xl com seu segundo serviço.

M'aria Esther cometeu 3 faltas ao perder o outro jogo
e Dar1ene fêz valer seu serviço para igualar 3x3. Ambas,
em seguida mantiveram seu serviço para empatar de 4x4,

C,om o· serviço mais brilhante dentre tôdas as competído
ras de Wimbledon, Maria Esther Bueno, conseguiu um
"ace" e passou à vantagem de 5-4. No décimo jôgo. Dade
ue mandou a bola- às rêdes duas vêzes e em seguida, €:n

viou-um tiro de fora da cancha. Milria Esther ganhou C'

primeIro set de 6/4.
REAÇÃO E. VÀNTAGEM PARCIAL DE ESTHER
Maria Esther obteve outro "ace" no serviço do 1.0 jôt:(o

do 2.0 set e reteve o serviço com a perda de um ,só pontu,
.
uma ialta dupla.

Os êrros de Maria Esther permitiram à Hard ganh8r /
o segunào jôgo mas a brasileira gànhou os 3 jogos seguin
tes e passou a ganhar de 4x1.

A norte-americana teve dificuldades para devolver

muitos dos tiros da srta. Bueno. Depois de manter seu

serviço para tomar a vanta::;em de,2xl, Maria Esther pas'
sou a 3xl quando um tiro- de Darlene pegou na rêde, \c(\·
meteu uma- falta dupla e saiu da cançha com sel! serviço.

REAÇÃO SEM SUCESSO DA NORTE-AMERICANA
Dnrlene serviu bem e a brasileira realizou um voleio

às rêdes e uma devolução de serviço, com o score de 12
mas a brasileira ganhou o jôgo seguinte, fieando, 5x2 o

Score. Depois que Darlene fêz valer seu serviço para sitult":
o marcador em 5-3. Maria rápidamente obteve 40-0 no

match point do jogo seguinte. Darlene salvou um mat;·it

pOint ao passar a bola de revés sôbre Maria mas a nOl'te

americana não conseguiu alcançar um tiro e Maria Esthel

�'Oncluiu o matcl1 com score de 6/3.
LAGRIMAS DA VITóRIA

li. srta. Bu.end necessitou apenas 43 minutos para der

rotar Darlene Hard.
Logo, que- g�nhcu o 'match point, a brasileira começou

a chorar' de emoção e ocultou o rosto entre às mãos:

Continuava chorando quando a duquesa de K_ent lhe
�ntregou na -cancha a Taça, de Prata, que representa o tí
tulo feminino do torneio.

A srta. Hard sorriu durante· a
Icerimônia de re'cepção

do troféu
ganfiador

Fluminense e Madureira.

Vasco e Madureira

Fluminense e Madureira

Flamengo e América.

Botafogo e Olaria.
Vasco e' Olaria.

Flamengo e Bangu.

Flamengo e Vasco.

Canto doo Rio e Vasco.

1954 Fluminense e Flamengo.

1955- - Ba�gll e- yasco
1956 :_ '.Fluminense e Bonsucesso.

1958' - _Vasco e Madureira.

1959 -. Flamengo 'e' Madureira ..

O PRIMEIRO TORNEIO

Disputado a Hi de abrtl de

1916 no

-

campo do Fluminense,
., ,

o primeiro torneio "Inltlum" ore.,

receu os seguintes resultados: 10

jogo _ �nd�aí, 1 goal e 1 corner

x B.otafogo, 1 corn.er. 2° jogo �

zer que as autoridades do tennls

amerfcanail, estudantes de um c·o�

léglo da Inglaterra.

Oswaldo: - SuareI' seumelhorou
no-americanos que aclamaram a

vencedora quando terminou a par- HISTóRIAS VERDADEIRAS

T recordetida entre os quais se Incluíam o

.embalxador Assis Chateaubrland
e o pessoal da emba1xada brasi

leira. "Sugar'�� (D. P.) O

bateu

.. Munique, 7

atleta argentinO Suarez,Identlflcaram-se' como Adolfl�
nEsta. crdade o recorde sul-amé-'

l'icano dos 3.000 metros, em 8.12,0,
na_ Gomez, da cidade colombiana

de Barranqullla; Ruth Luzlo, de

LI!- Paz; e Lorla Marla Borona, de

'cali, Colômbia.

Darlene Hard Elogia A Brasileira

'classlflcande-se, com êsse feito,

colocadoquinto para os

Hans

como

3,000 metros da "Festa

Darlene Hard

quando Marla

entrou na sala

Esther se retirou

Braun", reunião esportiva Inter

na�lonal que constitui tradição

aqui. O primeiro foi Janke, da
e declarou: "Não tenho ·desculpa
alguma ,a apresentar''-

A uma pergünta do repórter,

respondeu: _ "Distendi, um múS
culo no torneio, mas Isso não me

il1co�odou, em a�soluto".
Admitiu que acabava de rece

ber tl'atllmento de uma massagista
n�s pernas, mas Insistiu em que

dé maneira nenhuma seu jôgo fO

ra afetado pela distensão mus

cular.

.Alemanha Ol'lental, com 8.08,0.

EXTRAVIO
Extraviou-se a carteira da
Caixa Econômica Federal do
Fof'tado c/c n.o 773 ? 3.a sêt'le
ficando a mesma sem'efeit·).

,

.__..._ .. _. __�__t---��. ,. « ,'I_h ALUGA-SE1.a DA

RAY ROBINSON "Sugar" Ray Robinson.

assim aP;lllldadO porque os técnicos de boxe dlzeIll

que êle é um pugilista "fino", dono de classe In_

comparável, emergiu de uma mocidade pobre (I

tímida para ser um dos maiores boxeadores que'

o mundo já �u. profuJ:\damente religioso, Ro�

binson atribui seus sucessos à sua crença em

Deus. Seus princípios e gestos filantrópicos gran_

g.earam-Ihe elevado resp�ito.

"Esperava

,:!ul'a?'.'
Sua resposta foi: ";roguei mul

tas vêzes com 'Maria e nunca IlIe

partidauma tão
Novo, pequeno, apartamento
com ou sem móveis.
Tratar à Rua Duarte Schu -

•

tel, 34.

pressionou-�e por Joe Louis, -outro que foi crlan�

ça pobre, e que começava. a progredir na ocasião

para chegar mais tarde a um dos melhores pesoa

pesados ,do m'Undo,foi fácil v..ncê.-l.a".
"Viu alguma vez Marla Esther

jogar tão bem?"
Respondeu categoricamente:

- "Nunca, Vem melhorando há
tempo".

Qual dos golpes da vencedora

a molestou mais?

Terrello - Vande..seDANÇARINO - QUfl-ndo Robinson tinha 12

anos: sua mãe mudou-se com o filho e mais auas

filhas para Nova york, paslijl.ndo a trabálhar àr
duamente para sustentar sua família. Ray sentia

profundamente o sacrifício de sua mãe e como
,

,

era um dançarino -natural, dançava nas ruas em

Alguns lotes na nova Av. Osma!

Cunha entre Av, Rio Branao e

presidente Coutinho. Tratar à rua

das 16 horas
COll1ÊÇO __.,;, Nasbldo em
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I
eandárlos. antigos Preventértos, ,Filho é Supervisor, N.a reunião
apesar do seu trabalho grandioso ontem encerrada, tomaram parte,
em benefidlo dos filhos dos por- além do médico supervisor. os

I tadores da doença. fracassaram. drs. Ivanlldo Albuquerque. Ch�
entretanto. na BUli. grande missão. te do Setor de Santa Catarlna.
pois deverlâ1n também fornecer Al'I Schett. Boslelau ussyk. Ch�
assistência a outras crianças. pois fes do Setor do paraná. pessoa
o filho do 1eproso é Igua1 a 'qual- Mendes. Chefe do Setor do Rio
quer- outra criança. e não se jus; Grande do Sul. Helio Qrtlz. do
tlfics.- que ffqué estigmatizada num GT 3. Gilberto Cordeiro Rosas.
preventórlo e olhado -por um ân- do GT 2. o.S representante do
gula verdadeiramente desu,�ano.' Paraná. em Convatr da REAL;
Em, setelllbro vindouro. prova- regressaram ôntem à tarde, An

velmente na segunda quinzena tes das despedidas os Ilustres mé
outra Importante reunião será dicas agradeceram a colaboração
realizada. elh porto Alegre. com dada. por êste Jornal à' Importan_

os Chefes de Setores e ,médicos te reunião. e à campanha quedoença Igual às outras contagiO- dos GT da' área do programa 5.1 visa reintegrar' a sociedade
sas e., rríse-se de baixo índice de do

o

qual o, !dr. Feltx pl@ência doente de Iepra,mortalidade. II- de difíceis condi-

ENC'ERROU-SE, O ENCONTRO MÉDICO:

Novas Perspectivas para a

Nacional contra a lepra
\

porque' visa a conjugação d<Js seus

esforços com os dos poderes es

taduaís, em Estado onde a Cam.
panha atua. o.S portadores da

doença. portanto. Já deixaram de

ser aquela fI'gUra esc,?rraçada pe
la opinião pública. para ser en

carada como o portador de 'uma

Em contato permanente com as

-autoridades médicas' que se" reu
niram .nesta capital. nossa' repor
tagem. acompanhando de perto
os trabalhos desenvolvidos. pôde
.constatar que os objetiVOS da

reunião foram totalmente aícan-

çados, Foi sem dúvida alguma.
um

,
debate proveitoso e dinâmico.

que posslbllitou novas perspecti
vas para o combate ao MRl de

Atingido os objetivos de importante encontro de médicos
leprologistas - Outra reunião será realizada, em setembro vin
douro, emPorto Alegre - Conjugação 'dos esforços estaduais
e federais -'Os representantes paranaenses regressaram ôn ..

_ tem, pela REAL
SSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSSS,Q SSSSSSSSSSSSSSSSSSSCSSSS'SS!Encerraram ôntem.' os- traba- completos. a doença em nosso de caráter administrativo "que

lhos da reunião realizada nesta país. darão. assim. melhor coordenação
capital. no Departamento de, Saú- para acertar um denominador à luta que se trava nós Estados
de publlclI. por médicos leprolo- comum que oriente a batalha. citados. e exemplo do que vem
glstas do programa 5 da Campa- )Jhefes de Setores da área do pro- sendo feito pelo serviço NaciOnal
nha N_aclonal de Combate à Le- grama 5 e encarregados dos GT de Lepra em outras Unidades da
pra. compreendido pelos Estados � Grqpos de Trabalho - díscu- Federação.
do Paraná. Rio Grande ,do 'Sul E tiram detalhadamente os seus

Santa Catarina. presididos pelo dr, problemas. analisaram. seus tra- ALCANÇADo.S OS o.BJETIVOS
Felix placêncla Filho. os traba- balhos, e traçaram _ilOvos rumos

lhos foram realtzados _em caráter ............ , --

!�!��Sl��. I:;or:nlt�:s d:::��:m: Loll "ai- a' 8al·'ae vitais questões para o sucesso

cada vez maior. da campanha que
visa. através do métod�s moder
nos e humanoa, erradicar, por

Sem dúvida alguma. os Edu-

9ões de contágio.Hansen.
por outro lado reveste-se da

OS EDUCANDÁRIOSmais alta Importância o trabalho
do Servlç(i' Nacional da LePl'a.

'R'E 1 A L H OS
S.CRUZ

Não sei se não fui bem compree_pdido ou, o mais pro
vavel.cse não soube bem me, expressar. Escrever para- ser
bem compreendído.ihâe é dom de todos e .raro é quem es

creve bem se expressando, E da minha falta de expressa0
é que devem ter resultado os comentários, relacionados com

RETALHOS em que abordei à questão das relações entre
o agente fiscal e os contribuintes. Volto' ao assunto, para
tentar melhor entendímento."

* * *

,

continuação da primeira pagina
hospedar som o comandante
da 'Regiã<:-" motivo pelo qU9.1
o governador Juráci não o

hospedará em Palácio, como
seria do seu desejo, mas te
rá opoetunídade de lhe tri
butar tôdas as honras ofi-

ter oficial e inspecionará êle
a 4a. R. M.

. "

O sr. Juraci Magalhães
regressará a Salvador no dia
13, em tempo, 'portanto de
receber ali o ministro da
Guerra.

Aluga-se
Alugam-sé salas, para es

crítórío, à Rua Felipe sen
midt N° 14, sobrado, altos
da , Ltvrllrla R�cord. Infor
mações no local com o Sr.
Otto Entres, ou pelos tele
fones 2447 e 2552.

É muito comum comentar-se as faltas dos agentes
Nos meios políticos acen- fiscais que não sabem, dignifiéar a sua' classe. Que receba

tua-se a coincidêl}cia de que' propinas, que negocia os interesses do erariO pubÍico. - Na
o marechal estara na Bal�ia da se diz a respeito do contribuinte envolvido no caso Nãóno momento em que o PSD

. ...
,."

.

A visita do marechal Lott adotar oficialmente sua can- raro, e o próprio eontríbuínte que se glorifica de ter
à Bahia reveste-se de cará- dídatura ao Catete. comprado o funcionário. No entanto, neste caso, se o

agente fiscal é uma vez desonesto, o contribuinte o é dUl1,S'

RUY ,R A M O c
.I.

vezes: no aviltar o Fiscal e no apropriar-se,' índébítamen-.;) te, do que pertence á Fazenda Pública.

Rerêu, exemplo às geraçõe-s o Fl':alC::!::=� ::u-::: i;:�:j,':: ':,��
o Grande Expediente da,

I _I
' m.odo que, n�ste momento mil cruzeiros, ao Fiscal, para silenciar. Aceito o '�negoeJo;

sessão de 16 de j-unho, na

U uras
nos, que com ele convivemos temos -Jois desonestos roubando o erário publíco: o Fiscal

Câmara Federal foi toao êle e ,desfrutamos d�s vantagens vinte mil cruzeiros e o. contribuinte, oitenta 'mil cruaélros,
dedicado à memória dos ilu�

, da. sua grande VIda e da, sua Não há quem, estando com o "MIo" na mâç, queira en-tres catarinenses 'Nerêu Ra experíêncía, estamos nesta
mos, Leobepto ' Leal e J"rg� �1�moapsreesa�eotorteoStanlomBenrateSili'nuJi�.',�.- t�ibuna para. felicitar o ��·a·· tragar a parte m,a��. Em negocios sujos, o mais sulo
Lacerda tragicamente deptt.- • SII e a Republica por 'ease sempre leva vantagem. Acontece, as vezes que a "parti,
pal'ecidos no desastre avia- ta. Dizia-se que o Dr. Ne'l'jm grande homem e para nos lha" é "de meia". O contribuinte continua sendo tão deso- '

tôrto-ee Curit�ba.' Ramos era um homem áspe= congratular-mos com a sua '

••

d f it· d't' t i I nesto quanto o 'ag'ente ríscal, além do aliciamento pra-Publicamos hOje o discur- "0 e e 10 1 a or a e a- famílía pelo grande varão
so do dep. Ruy Ramos, qUM

Vf'SSO aos principios da de ..

·

Que foi o Presidente Nerêu ticado
falou em nome do Partido mocracía, Era esta a ímpzes- Ramos., * ." *

Trabalhista Brasileiro. são errônea que eu tl'azi,e,
É t

-

,---.,. ,
' Em absoluto desejo justificar a desonestidade dopessoalmente comigo quan- na ural ",ue sua famihaI' .

Senhor Presid,ente e Srs. do �e transferi do Rio eua espôsa, seu ilustre irmão; Agen�ú F1SC�I. Muito ao_ contrano. R�volta-me, mesmo co·

Deputados, cumpro nestl! Grande dO SUl para repre.- nosso' querido colega Depu- l:n0. c!olega, Sendo honesto - e para Isto é que ganha. dOI
momento,e nesta tribuna, o

sentá-lo na Câmara Federal. tado Joaquim Ramos, nl:sso cofres pUblicos - tem meios de sobra para corri,ir os
d d f 1 Aqui vim conhecer o pr.....�si- il'Qstre e velho amigo Senhorever e a ár, em nome do c�ente Nereu Ramos'. E esta. i: •

", maus contribuintés. O que dese�o focalizar é que para um
Partido Trabalhista Bra..1· ' ... Hugo Ramos e demaIS 11'- "

'

h'
•

dleiro, na homenagem que a
a ocásião para que eu· po�'}a mãos filhos e parent�s de Agente FI!?Cal ser desonesto á que contar com � esones-

Câmara, presta hoje, de dar um testemúnho. que :"1ereti Ramos pranteiem. tidade do contribuinte. E' por isso que eu disse: cadeia
grande saudade e respeito, nunca tive oportunidade de ainda hoje, a sua morte . .,Mas para os dois.
ao nosso ex-Presidente Ne- pr-estar, sôbre a pessoa, a nós, polítiCOS brasileiros não
reu Ramos,' ao ex-Goverlla- orIentação e a mentalidnde estamos aqui pãra prantear.
dor Jorge Làcerda, aõ nosso daquele notável brasileiro, 8. sua morte, 'visto como elll
ex-'colega Leoberto Leal. �x-

Nereu Ramos, que foi Pre- decorreu dêsses fenômenos
tensiva aqueles outros pa-

sidente desta Câmara em inexplicávei� mas naturaiR,
tricios que os seguiram no �rês legislaturas sucessivll.s, ('ue se proéessam na suces-
df'''tino e na tragédia "ransformou-se p�l? tempe- sividade das gerações. Esta-,

,

.

.

� ramento, pelo feItIO, l)'!la rnos aqui para nos feUcitc.\r-Em nome do PàrtIdo 'I-ra'· competência e pe�a experiên- mos, para nos honrarmos co ..

balhista Brasileiro quero dar cia no Presidente natural da mo 'políticos do Brasil, n�lauma palavra. espeCial � PN3- Câmara cios Deputados. Na grande vida, _pela gra'ndetal' um depOImento sobr.� c hora de se escolherem os pf'ssoa, pela personalidildp.Presidente Nereu Ramos. candidatos à presidência, invulgar e exemplar ,de nosQuando vim do Rio. Grande ninguem tinha �vida, en-. 80 ex-colega, de nosso velhodo Sul, pela prim�lra ve:?:, quãnto Neréu Ramos parti- D,migo e presidente naturalpara participar deste Ccn- cipou' dêste Congresso, de que foi � Senador N�reu Eagresso, trazia comigo uma que êle era realmente o mos.�mpressão desfavorável do Presidente n�tural
.

nosso patricio, o Sen�dorJ O SR. GURGEL ·DO·ÀMA- Uma pátria não tem o diNereu Ramos. Criara-se em RAL - Permita-me. Tive a reito de chorar os seus grantôrno dele, entre várias pe;:;' subida honra de ser 1� Se- des mortos do contrádo.
cretário da Câmara no gC3- uma nação tem o direito dé
tão do Sr. Nereu Ramos. deixá-los atuar e trabalhar
O SR.

�

RUY ,RAMOS. . - para que possam, os grandc-S
�epresentando o meu

par-I' homens, findar os seus di,,,,:;;
tido, como grandes homens. -

O SR. GURGEL DO AMA· Uma nação que disponha-RAL - Perfeitamente. O

I
de grandes filhos e possa Sf'

que muito me honrou. pultar no fim da vida, granO S�. RUY RAMOS - A des homens e grandes no-
nós também. I mes, só tem razões de orgu-O SR. GURGEL DO AMA- lho. '-.
RAL - E posso dar meu de-,poimento sôbre _a' alta dignl- Assim, possa o Brasil, 110I dade qu� S. Exa. empr�stava ,futuro, . enterrar, sepultar;ao exerClcio das funçoes de ,levar à última morada- naPresidente. Em todo momen- : ida�e provecta, muitos mi
to, a todo, instante, ..por m�- �hares de notáveis brasUei
�or que fosse o

. ca�o subme- ros que através da vida, SOI)tIdo a sua apreclaçao S. Exa. beram criar entre os seus
sf'mpre se comportou levan- contemporâneos essa idéia
d? em conta os altos inf.e- fecunda e _poderosa'de gran

Se não contendemos nos cam- resses, desta Casa e do Bra- des vidas, de grandes 110':
,'pinhos VARZEANOS, também sl1.

RUY RAMOS ções de responsabilidade. Ne-
não temos a pretensão de exlbl- O SR. --

reu Ramos não foi um dtta,-
Ções no }>acaembú ou no Mara- Obrig.ado a, V. Exa. Assinalo, dor nem um homem ásper:.l,...
canã. especlalm�nte e.ste, al!pecto, más um homem sério e-aus-

po� Riais que não fôsse, se- porqu7, como disse,/,;eu tl- tero, um homem digno, aI.
ria para não' dar a impressão l'lha, micialmente, sobre o tamente liberal e democrá
de que estamos tentando mudar nosso patricio Nereu _Ramo;; tico, que muito nos honrou
de assunto! aqu�la falsa i!Opre�sao rll' I em três legislaturas, nesta

Somos do Estado, daqui não euI1!_ante de erro�ea mterpr�- I Câmara que, servirá de
saimos e daqui nlnguem njos taçao do _se.u. t mperame�Eo I exemplo a tôdas as geraçõ�3e do seu feItIO pe�soal. .

, futuras do Brasil.
Todos os brasIleIros e PlJ-

I
titicos conhecem a fidelida
de partidária e a ,.d1sciplina
que caracterizaram a ação
partidaria e política, do

II gra,nde brasileiro. A verdade,
porém, é que na presidência
I.desta Câmara, Nereu RamoJ
I nunca foi um pessedista e

l.iamais agiU nos interêsse�
I fHcciosos dú seu partldEl. AqUI
I êle foi; efe�ivamente, Cl PN'
sictente de todos -aa Deputa
nos e de todos os pa_rtidos.
-O Presidente Nereu Ramos
dpixou um vasi.O na vida pú
blica do nosso país. Foi um,
homem que realmente ocu

pou um "espaço político e

ciais.

VISITA OFICIAL

* * * :

Muitos processos�.administj:ativos têm havido, conde
lando Agente Fisc'ais faltosos. Entretanto, dos contribuin
tes aliciantes não se cogitou. Continuam soltos, arrotando
honorabilidade, sempre prontos, as escusas, para novo�

aliciamentos e novas inv:estidas aos cofres publicos. -

* '" *

O contribuinte� mesmo' honesto, tem probabilidade de
ficar rico. O Agente Fiscal, cumpridor de seus deveres e

vivendo exclusivamente de suas funções, não as tem. E'
mais dificil ser honesto na escassez do que na abastança,

* * *

N. R. - O presente artigo completa outro, que tra.n�"
crevemos na edição de 3 do corrente, sáindo, eptretanto,
sem menção do autor, que é o sr. Sebastião Cruz, antigo
e zeloso servidor da Fazenda. Ambos foram publicadOS em

A NAÇAO, de Blumenau.

o )!OSSO If'ABITAT na im

prensa político...partidária é o

Estado.
As KrueldadeS - 00 General

Kruel e as cortesias ou "descor
tesias do seu colega Côrles, to-

Loteria do Estad� paga um milhão

-

amento de UM MILHÃO, bilhete 5538' Extração do dia 19 de JU-

81�CI·P�'�

gem ao nosso centro de ativi

dades. SÔbre ambas, órgãos
pessedistas e udenistas. na Ca
pital Federal. têm-se manifes

tadlO, peJas melhores e mals

conspícuas 'penas.
Nós. na, mais sincera mo�es

tia provinciana. não tentamos

passos mais largos do que o

alcance das pernas.

til'a.
x x x.

O sr. Melo Alviin. prefeito do

Distrito Federal. tem seus crí

ticos,' na chamada Gaiola de

ouro; o sr. Lllpion. na Assem
bléia do paraná ençontra seus

('Positol'es e fiscr.is; o!l presidim-
•

te ,Juscelino. nas duas casas do

CllIig:êsso ... E no Rio. diários
(l� eJ[v.f"gadllra nacioll:t( ata

c.,m e ',\efendem o Chefe' ,da
Nar.ão, como em Curitiba, "a

imprensa local faz .'autro tanto

com o --governador.
:r.:õs. e os colegas daquI. de

vemoS razer o mesm'Ô, dentro
do calibre' das n,ossas pistolas.

mpanha

�------------�---------------------------,---�

FLORfANOPOLIS, Quarta :reira, 8 DE JULHO DE 1950
__________w- . �

.

.----

.. "'""
O govêrno- do Estado', segundo afirmou seu lidêr

na Assembléia, não tem recursos para dar à constru-
..

çâo do instituto de Educação um seguímenta.normal.
Pelos números citados pelo porta-voz oficial, aquela
realízação, dentro do rítmo em que vaí, por falta de
verba, levará ainda uns 15 anos a chegarao fim.

Quer�os crer que as assertivas do deputado Se
bastião Neves não sejam- levianas. Não se compreen
deria, óbvíamente, que êle as fizesse apenas para de=:-
xar maio Executivo. .:

Mas, partindo do pressuposto que a pindaíba no

Tesouro seja fato certo e por isso confessado, ficamos
um tanto prevenidos contra a sinceridade do govêrno,
nesse episódio do lançamento da pedra fundamenta!
da Universidade.

.

Se lhe faltam 'meios para um instituto. como \,

anunciar a construção de .uma cidade u,niversitál'ia?'
Quando o santo, é demais, até a esmola desconfia l
Se o Instituto; cem ve�es menor, tartaruguejll., a

Unlversi(iade nem caranquejará! ,

Em tedo o caso, <> sr. � mete� os peitps! A pedra.
la está! Que com ,ela não aconteça o que o�rreu 0011\

su·" colega, do Hospital Regional de Lages, que ao se-,
gundo aniversário... foi roubada!

x x x'

Não queremos tachar de lançamento· demagÓgico,
o da pedra universitária!

Parece-nos, - todavia, que o sr. HH, ao lança-la.
com o erário no miserere, merecia um conselho, como
aquele que experimentada conterrânea deu a uma

senhorita que, sendo muito pobre, se recusava a casar
com um coronel, cheiQ das notas:
'_ Tá fazendo asneira! Case logo

'

e deixe disso!
Ou vai ficar aí morrendo de fome e fingindo con

·gestá!! !

I _
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