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g�;T��;r�:!�!a�:onã:�v!�: C'onll·r-m'"'a'da a pena de�� �:������t:��ce���S����, .,

' .,'
tschek, pedindo-me para ',',

�:��a::;i�::���eM:::7;= morte' de Che'ssm':enria serv!<lQ que C!l� [ogasse
' U

uns deís dias naquele torneio

pois êste dura a semana' m- SÃO FRANCISCO, 8 (UPD -
,

A guprema CQrt� do Estado
da Call(Ol'nla confirmou hoje a

sentença de morte que pesa sObre

Caryl Chessman, o condenado

que se tornou escritor na peni
tenciaria de San Quétin, enquan-

. .

ojas (�lcomUOla�o) �o�erá ,coo-
seluir- �er�ão �a Ilreja.

, (
CIDADE pO VATICANO, 8 ru. P.) - Recorda-se, no-

, em esferas do Vaticano, q.ue a lei canônica prevê a

comunhão "ipso facto" de todo católico que tome parte
m duelo ou atue como padrinho .ou, ainda, como sim,·
es espectador de tal ato.

I
'Reiteraram-se, nessas esferas, .ns regulamentos 'da
Teia a respeito do duelo em resposta' a urrn pedido , de
stru,ções a propósito do duelo' travado na Argentina en":
o contra-almirante' Isaac Rojas e o parlamentar Ro

rto Galeano,

Para tratar dêsse assunto
o sr. Magalhães Pinto víst
tou ontem o presidente do
PSD. À tarde, o sr. Amaral
Peixoto recebeu o sr. San

Tiago Dantas, credencíadoI,
pelo sr r João Goulart pata,

-. .

entendimentos relatívos à
sucessão presídencíal. ° li
der Armando Falcão assistiu
a êsse último encontro.

to l'Qtava durante doze alias para Alo B. Smith declarou ,que
VERSÃO FANTASTIVAevitar a execução da sentença. Chessman esgotou praticamente

A decisão de hoje poderá asst- todos os recursos Iegaís ao seu

nalar o fim dá luta pela vida de alcance desde que foi condenado

Chessman que já recorreu sete á morte por 17 del1tos entre os

vezês a Suprema Côrte Federal quais figuram dois raptos com se

Na semana passada, o" procurador questros,

A respeito dos contatos
dos chefes partidários, on

tem, espalhou-se uma versão
fantástica, segundo a qual
os dirigentes do PSD, da
UDN e do PTE tramavam a

No próximo dia 10 do 'corrente,
,será comemorado condignamente
nesta Capital o "Dia dos Treze"

que contará, entre outras soleni

dades. com o tradicional jantar
de' eonfraternízação a realizar-se

na Associação
.

Atlética Btl>rrlga
Verde, no qual tomarão ,parte
oficiais e pessoas d-9 destaqüe da_
sociedade florlanopol1tanll.

mesmo tempo, o direito a

que se sepultem seus restos
num lugar consagrado,
No entanto, em casos como

o focalizado, em que' ambos
.os duelistas conservam a ví-

Os informantes não dts

seram, especificamente, que
êsses dóis cidadãos argenti
nos houvessem sido ·exc'·,

mungados.
,

Tambéll} observaram quo
os duelos sempre estíveram
fora da lei e que os parti
cípantes deles, os padrinhos
e até os simples espectado
res incorriam "!pso facto"
na excomunhão.
Finalmente, declararam os

informantes que Ó duelo era

punído na legislação' ec'e
síástíca por tratar-se de um

delito, já que ia contra o

direito'natural e contra a

proibiçâo de matar o ferir
outra pessoa ou contra n

proibição de matar ou fe-rjr
vida à algum perigo grav�,

Fogueie 'Brasileiro Vai Ser Lançado'
RIO. 8 (UPI) - o foguete

I
çámento do pollgono- de' tirá de'

!onosf�r'co bras!lelro, construido Marambala.
pela Escola TécnicjL do Exército Segundo Informa "O Globo", II

"FeJlx" que levar.á em sua ogiva experiência será real1zada multo
o gato "Flamengo". aguarda ape, em breve, estando tudo prepara..

.M,r��fi�E):e!ja;�,i':":���!?r,dem,t��;:,

da, é, possível aos exeomun- O "Dia dos Treze", Instltuldo
.gados soücítae . perdão 'e, há cinco anos por um grupo de

concedido' êste, podem êles briosos oficiais dé nossa polícia,

reintegrar-se no seio da Igl'e- M!l1tar, homenageia aos que sou

ja,
beram desagravar a Corporação
quando insultada '!Por atos arbi-

Altas personalídades tio trárlos e Injustos dé poderes go.,

Vaticano, que não 'se rére- vernamentais, !prIncipalmente ,DO

riam diretamente ao caso caso daquele, índívíduo que o Sr.

atual, assinalaram que a ex-
Ex_Governador Bornhausen man

comunhão era automática dou 'fossê Incluldo na mtljcta es

nos duelos e que não havia tadual, depoi� de ter sido expulso
necessidade' de o Vaticano por -ser, �eláPso e índígno de, per

proclamá-la. tencer às fileiras daquela secular

Somente nos casos de per-' Corporação,

sonagens importantes, tais Ressaltando li importância dêsse

como no do ex-ditador JU3,n movbnento. vale a pena transcre- -

Perón, a Igreja expressa oü- vermos aquí' o voto de congratu-
.

I t
'

t lação à, gloriosa pol1cia M, !l1tarCla men e, em geral por n-
,

_

termédio do jornal "osserva-I
de Santa çatarlI1�., aprovado po�

t " unanímídade pela Assembléia Le-
Ore Romano, que a pessoa. gislativa 'do Estado 'em sua sessão
afetada fói excomungada. _ de 12 de 'outubro 'de 1954, ç, II '

retirada das candídaturaa
existentes para lançar a dQ
sr. Osvaldo Aranha.

" ° sr. Magalhães Pinto au

torizou desmentido a qual
quer outra versão que não
seja a de que sua visita ao sr.

Peixoto visou tão sõmence
examinar a, data da reuntão
dos presidentes de partidos;
A versão-pró-Aranha a

crescentava que o nome do
'velho político gaúcho seria

lançado concomitantemente
pelos srs. Ademar de Barros
e Plínio Salgadó. ° sr. Pli
nío SalgadO acompanhado do
sr. Loureiro Júnior,' deverá,
entretanto, visitar o mare

chal Lott nas próximas no=
ras para examinar as condi
ções de apoio do PRP ao mí
.nístro da Guerra.

.

Quanto ao sr. San Tiago
Dantas sabe-se que na sua

conversa.. de ontem com o

presidente do PSD propôs
que se examinasse a m3,J1e;,
rà de um lançamento con

junto da candidatura Lott,

requerimento do Sr. Deputado Dr,

Walter Tenório Cavalcanti: ....

denlr Mendonça, Hugo Souza,

_Paulo CardosQ e' ,OnUdo pinto
de Ol1velra."

"A Assembléia Legislativa de

Santa Catarina, Interpretando
o sentimento geral do povo

barriga-verde, expressa sua

estranheza il reínelusgo no

polícia MUltar, de um elemen
to dela, expulso por Incapaeí-,

, dade 'moral e que, é vedado

pelo 'Art, 90, § 70 do' respecti
vo Estatuto e vem constituir

O "Dia dos TREZE", tornou-se

pois, uma data dtgna de ser fes

tejada por, todos aqueles que am,

da creem nos' exemplos de hones,

tida'de proríssíonal e espírito de

classe, E êSse· grupo de oficiais

de Irredutível bravura moral co

nhecidos como "OS TEEZE�',
constitui' por si Só um'exemplo

desestimulo aos seus Integran, que consola e anima ,a todos que

teso oficiais e praçWl. que per, esperam e acreditam nos valores

severam no camiJiho da hon� morais de uma Instituição,
ra, além de constituir, essa

reínclusgo, tentattva de dímí., A epopéia dos TREZ� tornou

nulr o conceito da briosa Cor.. se uma espécie de mistlca ímpres,

poração, No entanto, congra; cendtvel e' necessária em nossa

tutulam-ae os representante,. do I polícia,
Militar; encarna o espí.,

povo catarmense, com a polIcia rito altívo e nobre que mantem

M1l1tar do Estado, pelo gesto sobranceiro e Imperecível os sen

honroso do numeroso grupo I,tlmentos de dignidade dos pro
de oficiais que, sem fugir à ríseíoueís honestos e .dos cidadãos

dlscl@na, que Só a entendem honrados.

com honra. envldaram seus

esforços até com sacrificio

próprio, para evitar aquela
mancha ao bom conceito da

secular Instituição, e para

mante!:=lhe bem alta a dígnt,
pade, Importando na seguran

ça aos catarmenses de que os

dignos o,flclals, na repulsa,
'atual ,e futura, as Intromissões
Indébitas 'de politicas, com a

conivência de aullcos. .. .. .

No ensejo da próxima comemo

ração do "Dia dos TREZE". con

gratulamo-nos com a nossa po
licia Mllltar, Instituição [urfdíca
na qual repousam a segurança e

tranquilidade do povo barrtga,
verde, fazendo votos pela sua con-,

tínua 'evolução e progresso, de

modo a constrruír uma autentica

Corporaçãe a serviço da Lei,

agindo sempre em beneficio da Sr. Arnóbio AraujoRequeiro, ainda, que o teor coletividade, E que o "Dia dos

do presente requerimento e T'REZE''' sirva de exemplo aos

jl1stificação, se,jam transmlti- que descuraram de seus deveres e

dos, por cópia, obrigações próprias aos proflssio-

Cam destino a São paulo. via

'jou. em avião da carreira, o sr.

nóblo Guerra de Araujo foi tra

retor-Administratlvo do C. Ramos
g, A. Comércio e Agências.
, l'>L cap!tal

#��c'

Major Maur�cio
Souza, Capitães
de

'

nals. honestos, bem como de seve

pol1tlquelros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• ENLACE ARAUJO - PORTO motivou a publicaçao de milhares de pa-;'

.

I11III
Realiza-se hoje, às is horas na Catedral lavras em tôda a imprensa mundial,"

" Metropolítana o casamento da srta. !..J.a, batendo "records" publicitários. Inicial.'
• Dalva Araujo com o sr. Celso Pôrto. Os mente a estrela negou que houvesse ca-IIIIII

noivos terão como padrinhos: José Arau- sado. Levou cíneo dias para confessar.,'"
• jo e sra., canos Pôrtoe Sr�., Dr. Cid Pôr- Em seguida, deixou- eírcular uma notíela'
• to e srta. Cenir Vieira, Dr. Djalma Ara.u- de que estava esperando um filho: r",(.'·1IIIII
I11III jo e Sra., João Leonetti e Sra. Osvaldo vou cinco dias para negar. A const�nte"
" Fiedler e Sra." Aldo Marcon e sra., Au� permanência nas páginas dos jornais,'
• gusto Alv�tti e �r�. completam o Corteja obrigaram a. atriz confe�sat ��� aleg�ia.,CeI. PEDRO L. VIEIRA .' nupcial as demoiselles d'honneur: Lenita e tambem dízer que seu movo) maridOIlNa data de hoje, "transcor- Araujo, Maria Stellà Bittencourt, Yara. é Jacques Oarríer.: \.

re o aniversário do sr. qel.' Kasting e Marta Noronha, Petits garçons ---
•.. --- ..

Pedro L. Vieirá, aposentada' d'honneur, Renato Ganzo Araujo e Luiz MarlyMeíra val 'entregar o reinado.' I11III
de nossa Polícia Militar. I11III Fernand� Bittencourt. Petits demoiselles Quem será a nova Rainha' do Clube'"
As felicitações de "O Esta-" d'honneur, .AngelaGanzo Araujo e Yone Doze?'

'

.•
do". • Ganzo araujo. . . •

I

..FLORDOALDO' NOBREGA I11III Após a cerimônia religiosa os noivos O baile das :oeb�t��� Clube Doze

Aníversaría hoje o sr. Flor-" e dignas famílías receberão os convida- de Agosto, será abrilhantado pelo famo.' .

, doaldo Nobrega, assessor téc·, -dos nos salões do clube Doze de Agosto, so conjunto "Os Copacabanas".
'

,'.
nico do I.A.P.E.T.é., nésta ca-. com um jantar americano. --- - I11III
pital. '---: : : --- De passagem para B�asiiia, os Estu-'"
O aniversa:clante, que é' Elegante noitada acontecerá no pró- dantes do COlégio Estadual :Julio de Cas-.

pessôa muito relacionada em' xímo domingo na boite Lux 'Hotel, com tilho da Cidade·-de�ôrJô-Alegre, éfrr.u-�
110SS0S meios sociais e ciiltu- I11III

a apresentação das famosas orquestras: laram no último domingo em nossa eí- ...

O clichê que esta col'una raís 'será por certo nésta dn:" "Garotas Paulistas" e Roberto Fer!'!. dade. Pelo sr. Acilino F�nseca o C')lti-,
tem a imensa satisfação de' ta, bastante cumprímentado, ..

O 1
.---.'"

--- nista foi informado de alguns nomE's:,estampar hoje, é da trauessa Nós'de "O Estado''', apresen- I11III Co umsta fez part e de uma gosto- Luiz Kinzel, Presidente da Exçur�ão,
e inteligente garotinha Au- tamos ao aniversariante vo-" sa feijoada no apartamento

I

dos Brs.;.' Tahis H. Freitas, Maria Rimblo, EI01sa'
ristela Bernardino Neto, sn- tos perenes de felicidades. .� Vernor Andrade, Paulo Biancalana• .J,ôã� Rego, Erica Burkler, Maria Helena CDU-'

- canto do lar 00 sargento Lau - """" srta. Zica Luiz • Fernandes e Célio, e"JovE(;m. itaj.atjnse: l�n, Clovis dos Santos Severo, Isaac Tur-.
rival Bernardino Neto, da _ srta. Odete Souza I11III

que comentava sôbre. a Capital g�ctiít.-.� kieni�zA '.
.

l1li

Força Aérea Brasileira, casa- - sr. Djalma Marques Te, " ---
... --- •

do com a exma. �ra. Nadir lemberg JII'. Viajou para Brasilia 'o casal sr. e sra.' ---: : : --- I11III
Goulart Neto, dedicada tun- - sr. Tamarino Silva • Dr. Celso Ramos Fi�ho. - Dos diretores do Querência. Palace"
cionária ,da Secretaria da - :vva. Nair Pereíra .. .

r '-,--, : : : ---I \ ",- " ",: :, �9.���,. t�ve.o prazer de ��r �OÍ?-v�d.adQ 'Pª_:'
Agricultura. I - sr. Rubens Lira 'I11III

MARIA EST!lE� B'UENO: ' .'
I' '11:.';;;,1;_.", tf'f{ HoelJt�il" que oferec�rãC! a s_0ç!eg:a.7,'Auristela completou, no dia

I _:_ sra. Dora Cordeiro, ''', Das mai� su�e�\iY8:� vêm sendo a/1Rrr�l:., }-de, h.91e,1t� 19,00 hO,ras. 'l;�:r� CQmo atra-
7 último, {)1 seu segundo ani.

I'
_ sra. À�lete Dutra Simone', panhâ de tenista' brasifeira em qu�dJ...�S�.3:, ç�p O. pi-arnista Carlos C!t�vaJier, _qqe_ da::"

--vers�rio natalício, tendo re-;� sra. M:�ria Ada, �artins I11III.... d� yvimbledon; ,confir.m.ando a. sua' co�;,; :
..��ã lI.lício_ aos aperitivos e jantares mu-'

cepczonado as pessoas das _ sr. Osm Nunes
. ... dlçao· de grande·"Vedet,e" do tenis mun-' " sica"dos.· I11III

relações de seus genitorp-s. I
- sr. Artêmio José de sonz�, dia!.

. -

'.
.;.. _. .

, ,

.

--- : : : --- ...

Com as éxcusas pelo atraso � __ sr. Orlando Simões '. ---'o ..
---

_

'Vai surgir Passarela Social, uma nova'
do registro do segundo nata- ,_ srta. Normélia Aducci O novo casamento de Brigitte BardGt Coluna. .....' II
licio de AlLristela, os que tá- - srta. Elza G. da Silva. a__

.

� 1'(@1WaJrORE�j�J
D A 1lireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS� COSTA

.

..
' JurispgullCia: .

Apelação criminal n. 9: 1�3·,. ties�stir d.,o
"recui'soj ou

decla'-l
mente o !prazo de cinco dias

da comarca de Palhoça. rar convalescido o anterlOl.'- que a Hli' lhe concede pa!.'a,
Re�ator: Des. Fwreira Bastos- mente manifestado.

.

clentro dêle, interpor pessoal
mente, ou pOI: intermédio de gélica de

procurador, o reCllrso cabí- -----------------------

velo desIstir dêste ou mani
festar-se de acôrdo, com o· já
(,onstante dos autos.

>

A deligência determinada
'neste ares.to"_ pode.r-se-á efe,

A banda do ,.,Àmor a Arte'" fará retreta hoje, das 19Y2h.

tivar pel�" apresentação do
em dl';lnt�, soj:Jre a regeIÍ0ia do maestro Paulo Santos, de
dicada ao Snr .. Presidente Nelson Dias e demais membl'{)'3

réu ao juizo dt:l- .c0nde�agão .." '-,'
'ou por pr t'" d'd

da Dl,euma, e ,Imprensa ·Falada e E.sp.,ri-ta; Observand1 Ó
eca Orla exp" la. ,-, T

.

.
. t'., seguinte programa: �. \'

para a coma):'ca em que Se, '"
y .1.a PARTE

encontra.
Svcede, pprém" que só a Dobrado'� Bimdinhl! da bôa viintade. -

-
.

parti-r da data da i!ltimaçãõ Custas a;' finaT Marcha.� Numero 2 - p�i�ira...
pessoal ao réu é que se deve Florianópolis, 17· de a'b�i! Btzzarria - Duetto por Córnetta' e Tromõone
contar o pra:z;o para a' inter.- / de 1959. Valse lente - Adien au printemps

Vistos relatados e. dís- _P9si�,ão::do"reG�rso. Ferreira Bastos, Anel de Ferro - Preludio
.

,

. cutidds êstes âutos 'de -: No c8:'$oju,b-1udice, ,o pro.. ?residente e Relator. Tango - Chimarrão.

apelação �riIílinal n. ;.. (;�SSO foi remetido nq m:smo Hercílio Medeiros 2.8. PARTE'
,

9.133 da coma,rca, de 'dl� em que- se ,fez a intlma- Belisário Costa. ,"\ pobrado - Cantuari9.

palh�ça, apela�tes Ma.:' çãQ; côncl�in?o-s� d�i q'll� Estive-'presente: Valsa .-i Saudos�
noel Jorge. e, o 'Assis- uquele se,J.�t�r,�'t .. I'!-�b�tr��i�-;-. _JoãQ.Carlos Ramos. Sam'tla. - Wilmar.

. ,lI4al!;ucka; - Pela-'amanhã
tente do Minis.térió Pú- i"� l' , '

�
, . ,"' ,- Vl�l�a ..,_ �alentina

.

�i��� peºra;:�a;�d:o��:� '. '.� -;·ARROM.BlM.E.'NJO'
-

.1, Samba, � Turma dos 6.
. _. Dobrado � Eugênio Dutr�.�C?RDAM, em. Câmara

I -Passamos �nteIll por 'um grupo de P��Qas.cujo comen- __� _

Cnmmal,. por �nanimidade '-târiõ vers,vá ém ,Wrno ·d'e "arrombar'� .p'r$!stamos.ba_mã- .. I

.

de voto�, converter o julga- xima atenção e chegamos a conclusão que o verbo �stavll L I)'!lento em diligência para sendo empregado como gíria: "Arrombar�', de$&Q feita 'est.a-'l �
� '"

qUE' se deixe escoar integral- va sendo ap.licado no sentido de conquistar, de fl}zer" m.tmente o prazo dentro no cesso, de empolgar e dominar.
qual Manoel Jorge ,pode ap� Para esclarecer melhor vamo:; desdobrar o �9,SG
lar, desde q�e em desacôrdo

I' em "miudos". Trata:-se- de um� apresentação! ,�or preçv::; Dia 11 - sábado - BUATE DA COLINA, com inIcio
com as razoes do defen�or, de "ar�ombar" de um vastíssimo estoque de artigos de in- às 23 hora�. Não hav.erá reserv.as ,de, mesas.

. verno, para I:!enhoras, homens e crianças. Quem vai "ar-
,

TELHAS, TIJOLOS t( tombar" são as já famosas e sempre barateiras Gru�i:Qhas.
"

CAL E AREIA A da Cidade e a �o. Estr.eito. Os preços, pelo que afirmam

I RM ÁO S BITENCOUR'T serão mais ou menos a metade do que as mercadorias ":a
lem com1:lmente.·

,

Gru�iÍlhas

FAZEM ANOS HOJE
menina AURISTE,LA

zem êste' j�rnai' apresentam
lhes os mais sinceros VOtOIl
de felicidades, rogando a

Deus para que ela seja, sem
pre, o encanto e a alegria
do seu lar.

_.. .'
, OSV4LDO MELO

.FOI,COMO HAVIAMOS DITO - A falta de carne

�omo haviamos previsto, ontem nesta coluna, foi mes
mo" mais um golpe' baixo para a.umentar o preço des
se altigo de primeirissima necessidade, que, afinal, já
se encontra altissimo.

Agora, afirmam, o quilo da carne será aumentalio
de mais 10 cruzeiros do preço atual.

Pena é que os responsáveis por esse criminoso au
mento não estejam presentes nos açciugues para ouvi
rem a opinião do povo a seu 'respeitõ.

Infelizmente, oS açougueiros são 'as vítimas.
Entretanto,

'

sabemos,
.

eles apena'S �ompram para
revenderem, além dos impostos' a· que ·estão sujeitos,

A alta parte da fonte de venda.
Sai da ganância insaciável de {nela duzia de do

nos de gado, que se não farta.m, que não se permitem"
a um lucro menor, porque querem muito, muito e cada
vez mais ainda. .

.. i
O que, não é possível é que o povó fique Obrigado 2

satisf"azel' esses apetites pantagr1.1elicos, a respeito de
lucros que saem mals da bolsa 'minguada do compra
dor do que- do couro, miúdos, carnes, 10SSOS etc. do pró-
'prio boi. '

"

O que está se tornando insuporttável, intolerável,
até o desespero é essa atitu'de de mcmopolisadores de
um mercado que nec�ssita mais aten�ão por parte das
autorida'des, que se nao devem 'vergar ao jugo d()s ex

ploradores "do povo. --

Amanhã em defesa em causa
.

própria, virão e13s
cQmo já disse um dos altisticos do preço do leite;

'''O preço tem de subir porque têm mesmo" ...
E ficou por isso mesmo.

Há necessidades, de medidas que venham de um!:.

vez pa,ra sempre estancar, inipedir essa esabusadf:\
correria -�ltista; deixando o povo sacr'ificado e a ponto
mesmo de estourar.

,

.

E quando estourar vai §er feio .. j

V e n d e - s -e,
Uma casa, na Av. Trompowsky, 57, bem comá. duas em

Itagunssú,' send�' uma de material' e outra de' madeiri
T,'atar com' o Octávio Ferrari' na Confeitaria

ACOnTGClmenTOS

Embora irregular a inti
mª,ção da sentença condena
tória, o réu apôs o seu ciente
à certidão de fls. 219. E con..

soante o ,disposto no art. 572,
II, do Código de Processo Pe
nal, considerar-se-á sanada a

nulidade se, praticadQ por
outra forma, o ato tiver at\n'
gido o seu ,fim.

:_ Uma vez praticad0
por outra forma, o ato
tiver atin�ido o seu fim.
considerar:-se-á sanada a

nulidade.

- Converte-se o julga
mento em diligência -pa
ra que se deixe escoar o

prazo de cinco dias, den�
troo 'do qual e a par,tir da

. d.ata da intimaçã,o'.regu ..

'

,

l-ar, o réu poderá mani,.
festar recurs�.

�

••••
_.

•

,

, \

-
_ w"J

Submcrino
. Havia, faz muitos séculos, um reino onde apesar

_ '1«.> não existirem nem .ratos, .n_�� pulgas 1) pe� W5>fl�
C(Uitos, o rei sustentava três forç�s espeeíalmente des
finadas a dar caça a êsses espeeímes.

riomo o serviço era pouco, ou nenhum, a 'úntce
utilidade dêsses batalhões, era a de desfilar garbosa
mente bó' aia da índepêndêncía dó reino. De vêz em .

q'uando, para variar, tentavam dar um golpezínbo no

regime, sendo entretanto quase sempre mal sucedi
'dos. A maior fôrça era' a dos' mata-pulgas; a dos

mata-mosquitos' êra um pouco desatuailzada; e a dos

mata-ratos,' ápe'siu' de ser eternamente contra o rei"

dêle recebia grandes favores e era a mais arrogante.
Mas'um'día, eIs que surge serviço para o .exércíto

dos mata-ratos: coincidindo justamente com um dos
treinos 'ánualmente feitôs para desenferrujar o equi
pamento, aparece um rato no reino. Tôdos os recur

sos foram imediatamente mobilizados, e os suditos de

Sua Majíistade flcíÍram todos na expectativa da mor

te do rato, encurraladôque estava pela tropa comple
�:ta- e bem adestrada dos mata-ratos.

.

J.:.LNada disso, entretanto, 'aconteceu; o rato, talvêz
por sua pequenês, passou por entre' aa venerandas
pernas dos mata-ratos, e, por pouco que não ap'tca
uma dentada do comandante ,da fôrça-tarefa, ou

que diabo de nome tenha tido a míssãó.
.

a decepção em todo o reino roí enorme e alguns
espiritos estreita e amargamente pôsttfvos chegaram
a levantar a tese de extinção dos "mata-ratos".

.. *

Confesso nãQ .conhecer o epílogo do triste ,e-pisó
Mo, mas êle me têz lembrar o caso do submarino que

, �lJ;ibl(f?l/', 'há poucos,d'tas, tôdá a esquaâra nacional,
,

,!'e'f1,nida na Baia.
.. Muito trist.e tudo isso, muito tri8k� ��

s. M. "AMOR A ARTE,:r

"

\

( L U B._,�
PROGRAMA DO' MES DE JULHO

Dí<t 25, - sábado - SOIRÉE-SHpW eom a, particiv<l.·
ção da maIl> querida e famosa cantora: do Brasil:

A Internacional -J,ENiY EVERSONG! :LENY a atração
nUl,xin:a, aos palcOS de Nova York, .Paris, Buenos Airfls 8

Londres a ,r n�, irIRA,' em·, n01t.vel apresenta ão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BESTAUB�NTE LUX ROTI:.�
. (A Melho! Mesa dóICidade)' '. '.

/..,
-41. �t fUII� �lBI�I� K ��MINGI� J'NTI�,J8!N�jNr� ��M �181NU E �EIJ �INJ�NTa .

. DOMINGO DIA 11i�S 20 HÓRAS NO T fATRO ÁLVARO DE CARVALH.O E AS 23 HORAS NO JANTAR DANÇANTE DO LUX HOTEL SEN-
,

SACIONAL APRESENtA,tÃO DA ORQUESTRA DE ROBERTO FERRI E O FAMOSO CONJUNTO MEL9DICO "GAR01AS PÃULlSTAS" ,

-D-O-R-IO-P-AR-:-A'-Y-O-=CÊ='-=In=,e=re=ss=aa=f=od=os •••
- -

����r:J;::,?�� REPdBLlCA DOS ESTADOS UNIDOS DO
.

I d' t
• cunscrição Judiciária do BRAS'IL - Estado de San.ta C'alarl·naP a r t i c u I a r IS, Co m í rc i o e n, U S, ri a. Éstado, no exercício do .

�!!?da��:6�:-:�S:i::-��:é::;�ie��"::�s O:iU0:,'::; �:r�� �:.t���ad��:S:�� 'Juizo de Direito da 2�a Vara da--Comar-
,� 's r' Fll"'ma que serve há 30 anos a' mPJ!'eQlia
'I'OC., preer a .

, ,. d d' lei etc

d FI I 6 I· C' d
'

��:��:::�::!:dou:t�,,!a:::d:�� e, 'I';:Ji�:.P=:"; FAZ' SABER ao Sr, Osval- ca e or an PO IS - Irlorlo' e Or-
��n�:!��s?ra���;a!Q�� :�;� fãos, Ausentes, Provedoria e Resíduos
zo de trinta (36) q��s, que
.nêste Juizo se processa o In· Er\ITAl DE CITAICA'"O DE AUSE'NTESventário dos bens deíxados U'

,

. ',"
'

,

poi faleciP1�J1tQ, ga Q\lstÓrJ\o dia ªl!;1e -eutubro de 194'7, tra aberta a sucessão oce-re

F'irmin€l V!e�r>�, C!qjl!- net�ç!io nesta cidade, sem deíxar tes- ram os se�u.lntes ralecímen

Inícíal, têrnie e despacho a Lamento - certigâo de óbito l· tos de herdeiros do espólio:
quem o conhecimento perten - deseja promover na forrr a Firmino Vieira, a 6 de maio

cer vão em seguida transcrl- ela leí o arrolamento dos bem de 1956, Waldomiro Vieira, a

tos: - (petição inicial) : do finado, a fim de transmí- 30 de dezembro de 1952, Luiz
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- ti-los aos seus sucessores. Pa- Custódio Vieirll.. fi II de junho

reíto qa �1a Vara desta Oa- ra tanto requer lhe seía q�_ de 1949, Os sucessores dêst es

pítal. D!l?i W�lgemaf gqstó- ferido o reslJEletlv§ eempro- censtam do rol de herdeiros

(lia Vieir!'l" ijrª�Heirº, C!'I,s'ilqo, misso de i:qyental'�ante, me- que acompanham a presente.
tuncíonáríe públiCO ªPQsen- diante termo nos autos que Os bens do espólio são ínte

tado, residente nesta capital, será assinado pelo mesmo ad- ríores a duzentos mil cruzei
através do advogada íntrà- vôgado a quem outorgou am- ros (Cr$ 200.000,00) . Têrm03

assinado, que havendo tale- plos .poderes para aeompa- em que, - pede deferimento.
cido em estado de viuvez nhar o feito. Durante o lapso FlorianóPQlis. 1'7 de fevereiro
Custódio Firmino Vieira, no de tempo em que �� �nr.(m- de' 1959. (ass.) Azn! Gonzaga

'I'a, para �

Representações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, .w _ 5.° andar - Rio

I'Clpartamentos
Alugo dois amplas apartamentos a rua Santos Punumt,

, 8 antos N. 1 e 6 aluguel Cr$ ,LOOO,OO e Cr$ '7.000,00

respectivamente. Tratar pelos 'l'elefones: 3115 ou S42f:

Chacara da Espanha.
-

Para a dívulgação e propaganda de seus produW,ll,'
disponho de 6000 endereços de Ferra'gistas, em todas as

Capitais e principais cidades do país. '

Para maiores detalhes, queiram dirigir-se à WALTIR
NUNES - R�a da QUitanda, 82 - 5.° andar :..__ conj. B

..

��======�=======,
J

I
j

I
CLUBE RECRE A TI vO

6 DE JANEI RO
E 5 T R E I TO, �'

I'
I
! J

.,

I i.
,

I '

DIA 12 - domingo _ Tarde dansante [u .

venil com início às 15 horas.
/ DIA 18 - sábado - Grandiosa Soirée da

mocidade, dedicada a classe estudan
til.

PROGRAMi. DO M1!:S DE JULHO

�'
, ....

DIA 26 - domingo - Tarde dançante ju
venil, ocasião em que será entregue a

faixa a 'Miss Brotinho 1959, Srta. Dio
ne Silva.

N p TA: Para todas as festas exige-se
aapresentação da carteira social e do
talão do mês.

"

-_--:';:.:

João Morilz S.B.

FLORIANÓPOLIS, Quinta' F1éira, 9 .Dl!! .rULHO DE 1959

I
RÁDIO-'GUARUj! I
DE FLORIANÓPOLIS

«
'

(despacho de fls: 46): _:_ Ci
tem-se pôr mandado os her- ,

deiros Hélio Carvalho de 01v
dia Vieira e por Edital o Os
valdo Júlio Garcia, marido
da herdeira Maria Madalena

Onda'média:
i I (S KW) 1420 kcs.
Onda· curta. ,

(10 KW) 5915 kcs,

Garcil). -, Fpolis, 469. (ass.)
Dalmo Bastos Silva. E para
que chegue ao conhecímento
dos interessados e ninguém,
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presenta
edital, na forma da lei. Daôo
e passado - nesta eidade de
Florianópolis, Comarca de

ígual nome, Capital do Esta
dó de Santa Catarina, 30S

quinze dias do mês de Junho
do ano de um mil noveeen
tos e cincoenta e nove (15-6-
1959). Eu, Vàldomiro Si
mões de Almeida,,.EscrivãIJ de
órfãos, Ausentes, Provedoria
e Residuos, o mandei 'datllo
grafar, conferi, subscrevi e

assino.
I

Dalmo Bastos da Silva

Juiz, de Direito Bubstttuta
em exercício .

',' da Ciflflde "l,ais
-p,·óxinlIL I"

\ "",:J
/',,: .,,' .

"Quando o dic dareou, já fazia 'horas que eu

viojovc. Porei um instante poro esticar as pernas

mas, ao pretender dar novo podido, percebi
,... desolado que não' tinha mais boterin 1 Isto me serviu

.' .7

COSINHEIRA -
-�, -_

. Cr$ ,2.000,00
PI �I' 1#

.

\

sllA.O -ti! ��:��:�-seT::t:rm: ::: ·���i�PI ' '!II' IIIIII! _.' ., Rosa, 127 (antiga Saldanha

,�/ ,�A"0IIIIAIY7F-�';/
Marmhó) .

,

.

1','" .� nos \lAPCJ05- " �-J-'

\�M·�' ':'.f�� i� � ��. \
. ,.j 1

"A SOBBRANÀ" PRA�" 15 DE NOVEMBR� _ -ESQUINA

-

I
RUA FELIPE SCRMIDT I

f'ILlAL "A SABERANA" DISTRITO »0 ESTREITO - CANTO

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

de l.i,çõQ. Tenho agora uma Bateria Delco que me oferece
o mesma gar�ntia e a tranquilidade que inspira�

as peças genufnas do meu carro •.• e não custou

mais do que uma bateria comum."

.".'

__
-

.. - -:-
•

Co.ntém BATROLlFE, elemento orgânico
que evita perda� por outodescorqcs,
Garantido pela ,GMI Em caso de
defeito de fabricação. V. receberá em

troca uma bateria nova.

.�.���:����. ��

",�.�\.
.. :.

produto da

:"'"

G I N I R A L M O r o R i DO. R A 5 I L ., A.

CARLOS, HDEfeRE S. II.· �om. Indústria
Rua Cots. Mafra, '30 .

FLORIANÓPOLIS

,ALUGA-SE EXTRAVIO CASA ALUGA-SE
Novo, pequeno, apartamento I Centro - _' Rua Alvaro dE'
com ou sem móveis. ' Extraviou-se a carteira da "Carvalho - Aluguel Ct'$ ....

Tratar à Rua Duarte sehu- Caixa Econômica Federal do 16.500,00 - Exige-se contrato

tel, 34. Et:tado c/c n.o 773 ? 3.a sérte ; com fiador - Tratar com (J

ficando a mesma sem efeit·). sr. Alv9,ro - Fones: 3501 .

)<2933.

Aventuras do Zé!Mutreta'
r---���--------� ��-P--------------�

Terreno - Vende-se
Alguns lotes na nova Av. Osmar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PERSIANAS
para a sua nova resi,,:: <neta, ofe-

recemos em 12 côres dlfer... ·�s, Três Iótesjuntos. .- Tratar com Eduardo Sa,ntos, na ru-

q_ua Jerônimo CoelhoO, 1 _ I.· ,Visconde Ouro preto, 81 - Fone 3.726" ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA
anda. � salas 14' e 15 - Fone 3167 PRATICA DE DATILOGRAFIA -'-- T·RATAR: SATMA
--_..

_.- --o-----.-.-.--
..------- __ o _ .._-

_ EDIFICIO IPASE _ 3.0 ANDAR _ FPOLIS. Àceita alunospara O Curso Pré-primário, crianças de

ALUGA-SIE Casa' Vende se
5. 6.À:e�ta����bém, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre-

Uma casa na _Rua Dom Jaime '. __.. '
E·MPI EGADIA paração para o exame de admissão ao ginásio.

Cãmera n,o l-sobry.do - Tratar

I'
PRECISA-SE DE UMA QUÉ SAIl3A ,COZINHAR. As aulas desses O'lrsos começarão a 1.0 de Agôsto.

na Loja Norberto, na Rua Felipe -Vende-se uma casa nesta Capital, à Av. Mauro Ra- PAdA-SE BEM. .8. matricula acha-se aberta à rua Saldanha �arinho,
Schmldt, 32.

I
mos nO 94.- Tratar na mesma ou pelo telefone 3757.

.

'tratar Rua Bocaiuva, 2.0.. .' 34; telefone 3737.

------------------------,--- .....

_---� ..- ---,---�---�"
t�UITUKA "U ESTADO" I ftlA .

R' HO LDf M A R M t--Nf 1-1:- .

.

_

.
1:�' '.. &; &; Oll. AYBTO.N OI. (H,I\'EIII) :.IIlNr_lAllh,...

,� - , _.' DO.NÇ�S DO PU�AO - ...tRUI""""�

E·
I

lld d D J Se h
. Tll,pRCUWS.

specla I a ,e: oenças ?{Ie.: n . OfãS Conla!��!ici .: l1,.all r.Upe

Partos' (J"J'urOI"a' �:�T��t'd:: J� �.. ti8 '!:�a.
-

.

.

-

Ile.,dhel. .- "ellpe SehlOle1l

Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro u. �17
. Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da. l\1:atérnl-

..;._----------

dade Pró-Matre, do Hospital da Ga1nbô.a � � do HÔSPit�l do
�APETC. -

.

Atende provisóriamen,te no Hospital de Caridade _

Parte. da manhã.

. I
Mua Co....lja.ar.· ".h'. I"

hl,efone �Q2� - cu. P.... la
. �dereço Telel1"tico lIrrADO '

'DIR,Tn-Q_
KU�II de ArrWta IU_....

9. E R I. Nj
. T •.

>

Utlmln.l{os Pernaadee" de AQui"e

6 l!l D A r.o tR K K

f)�valdo Mel.(l - J"lavio 1\"01'1.. ,- 1

Afilie:., NilJl Tadasco -"f.eprol Paul" Mac:hadu
l't18�"u;dH --.

'�" .. rI'"

e I) L A H,O_ n ,A :D o li • 8

�r"r. Barreiro!' Filho.l"- .Itr, ·,MliwAldo RodrllCut'8 Cabral
_ Dr .Alcidetl �br�u - .J{rot�. tarlOA 1Ia e09ta PereiJ'l!

,- Prof. OtP9D �:�ça .-. �1.jot· "ldetoDSG ·,luvenaJ -

Prof. Man�lito de OJ�eJa�(�,-;p'r. M!ltctn Leite da' Ce, ,
-,

- Ih. Hub"e� f:u��� .. -,:-;,.��f. t\.�Seb.!l8 Net.o'....:.. Walt,,�

Lange _. Dr. A,cyr Pinr� "- �l1Z; -:.,,;. À-cl GabraJ Teive -

Naldy Silveira, -( lXH;áltkio, � Soara - -DI': fl'ontuur.

Uéy - Ni�'QI8�' Apos-Í.."" tr' Pasfhoa,1 /Apost'olo limar
Ca.rvalão ..... lu Fernando d�_ A:�N), La._

P, u B L I C I n AD. .

Maria ('"Iii';, -.si-li\>a _;_ Aldb FC"''8nd�
J:)ia-s - Walter tL,nhatH
·P-AGINAÇAt_t

AMILTON SC.HIMIDT - DELAMAR SANTOS

\ li({Uh

IMPRENSORES

nULCENIR CARDOSO WANDERLEY
HEPRBSJ:NTANT.

U�pre8elltaçõe. A. S. Lar. Ltd..
.lHO:- Rua �naoor Daat.aa ,UI - fi. Alicia,

Tel. 226924
� ".Uhl flua Vitória 667 -J._ (.áS n -

Te!. 34-894»

6<-n-lço T\!.lelCrark� da UNITEtJ PKESS \ lJ -I')

AGENTE� .E COHRESPO,lDENTEI':'.
� ... f6d08 <)lJ munldpioe de _;_�A"TA. CA'I:"_AMltIIA

"A N UNe 1 O �
Mt4jant ..�contrato. de acord� com 41 lab�l. e. vl,e,
ASSiNATURA ANUAL."_· '€:R$ 60-e,OO

A direção J!ão se rcspoll-t<:tf;UhL.a .

'P(' Jo�
COlJfeltos em itidos nos a.rpgos,ass�l ..tdó"

. M O' Y E JSEM ú E, R A l

ROS_S.MARK
Y 11- t 1 E A 'H O � 1 A L O j Ã
,

Rua Deodoro, n.0'15 - TeIJ, 3820-

,RAUL P�REIR4 CALDAS'
ADVOGADO

, ."9�estõ_es , Tr�b!"'��la�rr
Escritorio: Rua Joao Pinto n. 18 sobO

';_eléróne n. 2.467 - CaIxa Postal n, 25
hORÁRIO: Dás 15 às 17 horas.

D�A. EVA B. S(HW�IDSQ·N BtCUtEl
éUNJCA' DE SENHOR+S' E CRiAN.ÇAS
-Êspecfilista em moléstias de aáus e recto

Tratamento, de hemorroidas: fistulas, etc.
.

.", Cirurgia anal
Ccriunica a mudança de seu IConsult6rio junto ã sua

rosldêncía na Rua Durval Melquíades de Sousa '54

ORA. EBE B. BARROS
'CLtNICA DE CRIANÇAS

ConsultÓt1o e Re8Idi_OIa

-\ v. "erclllo· Luz 155A apto. "

Consultai

Segunda i· 6·a-relr.
,.

elas 15 is 17 hora.

Tet. - 2934
.

FLORIÁ."OPOLl$

.

DR. HUBI GOMES
..

MERDONÇA
MÉDICO'

Pré-Natal Parto.
Opera�es -:- Clfnlc. Ger•• '

_Resldência.f·
,

.Rua Gal. Bittencourt n, 121.
'Telefone: 265Jr�Consultório: , .

,!lua. Felipe S.hmidt rt. sr/",
Esq. Álvaro de Oat:valbo.
Horário:

Das 16,00 às' 18.00 .

Sábado:
Da!! 11,00 às i2.00.

UIl WALMOR
GAJK;U'

ZO&U:.

OIploma40 !leia ".culdad. "'.

clo.a. de lletUdlla da V.lu .. ·
.

..41.41. t. IIrul. "

, ,

IElL-Jater.p eo�' roa!'Il'!tD ,"� .:
Ilateralfladill .' ��"i1. � ':

(Serviço do Prol, Odhl"
- Ro4nJru., LIma!
ti·Iaterllll .

do 3el'Ylç'; d. "te ••..

rIa do U;;'PIt.s1 LA_t: .... I:).
40 1'111 de laDeIro

• 'diCo do BOlpital d. Carl.!.",
• ·d....ternidad. Dr, Catlo,

Corrla

)O.NÇAS· D. S.Nl:IURA8
PARTOS _ OP.'RAçOaS

PARTO 8.. DOa· ,.10 m,,-i)d�

pal"".proill\&t: eG. \
,

l;on •. 1 R\õ" Joio Pi..to D. lO,

da. le:OO •• 18,00 bora.
\Cand. com bora. marcad.. ..

t.l.foD. 10U - .II.lIidlDd.;
Ru. G.n.ra} Bittanco�rt 4. ,OI

ti.

.,.... t•• ilo epar6lJio r••".l4>rlo

TU8J1RCULOSJI
tADJOGItAJl'IA • RADIO�C(}""I.�

DOS PUJ..O.S
l.'lrarcla •• Toru

,.,rmado pela ra('aldade Nlelor.• ,

le Medldoa, T1alolol'Iata � '1'1.10

clrarcllo do B"..pital Nu...
....

Oúrlo d. ..p.ciaU.açlo p.'
S. N. T. !Ix-lntuDo ••x·.lIh
_.. d. Oirurtr\a do PT<·t

G1Iimarl.. ( alo) .

Con'.1 r.Jipe 8c_lOlei\. ••

rOIll la01
I

A&aad. , •• fIIor••arca.�
•••. : - Ilua _.I�a�e. JII,,·or.

Jl'ONa: "8'

CASÁ - VENDE-SE'
Vende-se à rua Crisp.1li

Mira (fundos) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar -, co,,'

nha - banheiro - com peque·
no fogão.
DESOCuPADA - Trar.>tr

,\���
E PROCURADORIA
ASsISTtNqVDos ADVOGADOS:

-,. ...

DR. AUGUSTO WOLF

DR. EMANUEL CAMPOS

, 4 - Sábado (t&rde)
5 - Domingo

11 - Sábado (tarde)
Farmácia Sto. Antônio12 .d... Domingo

18 - Sábado (tarde) Farmálla Catarlnense

Farmálla Catarlnense19 - Domingo

25 - Sábado (tarde)' Farmácia "Noturna >

Farmácia Noturna26 - Domingo

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MAReIO COLLAÇO

U., aJlNIt1�v ... aUH ..'

FAIlAJlO

Rua Fallp.e Schmldt

C.paelaU.ta em' 100tt.tta••• 8e

doora. • "Ia. annina.
Jura radical da. ,lnfecç6.. �,u
lal • ":Tonlca., do aparelho ...
lIiro·annirio aIO ambol o, ".01

·)oaoça. do' a",.,olbo. Diee.tivc.
• do .1.t.lOa n.n080.
Horirio: 10lá l. 11 • I'" ae l

Ilora. _. Coo.ult6rlo' Ru. TIr.·

Hnt.. 11 - 1.· Arulu - ''''De

1••8.' .
�

- a.lld.nel.: R'ue Lace�d.

Coutinho. 11 (CII.'cara do •• pa.
u.. tón•• 'U8,�

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano Rllldência .- 'Ru.

'oatinho •• - reI. 1110..Rua Trajano

011 LAU.IlO DAua,
Ó.INICA ü.XAL

ESTREITO
5 - Domingo

12 - Domingo

19 - Domingo

26 :._ Domingo

'F"'a�mácla Indlaná

Farmácia Catarlnense

.Farmácla do Canto ,

Farmácia Indfar..a

Rua pedro DJmoro,. '

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

OI .,\,'ON10 '.ttJNU JI
JS A.....AO

"

l:lRURGU·-· U.ATOL�)UU
• l' .. � Orto_'O.

' .

Con}alt6r10:
.

)Ó�/'1"tok. UI -

CoDil'll'ftâ:� daí "ll 1'1 -t>l'U

dlàf1ament•. '

aenol •••••�..;..
R.aJdl'ilii'â, Bôi!iPn.:·UÍ"

.

"OD_f�W,· ,. fi.. �_

MaiRi9-.doI-",
. Advogado,
ED. SUL AMÉRICA :'5.0 ANDAIl

TELS.: 2198 - 2681 .

..,..-". :,
.

MADEIRAS PARA

tlCONSTRUCÀ8 .'

IRMÃOS BITENCOURT
(AI� 8AO-\WÓ ' 'ONf 1"07

A"IIC'O 'o,'p Ó � 1 T o o A'M_i A"'I
-

. Professora� 'Maria Madalena ,de
CURSO PARTICULAR' SAO JOSÉ

Moura, Ferro' �

>4l�!q' "

Pedrel�o, (!õlnpeterile, o'ferece

seus serviços, para biscates e 'pln-
� .

.

.

tura.• Tr"t.�r pelo' rdne: 3022, '

'I, '

...

J!RDfLU1QUl'
/

V I .A ,J _t: �·:E � H O Il
PAijAJiAJAÍ - JOINVI):.Lf: - ÇUijITIB,/\,
'Ô

'

'�jJS
. ·PlI-IM�t);· li P O

�SUPER--PULLMAN·_
P9LTioNA� REpLlNAV:pS --:- JA�LÀS PANqRAlVJ;ICA.S
.YIAG4NS D I R E TAS _. -

.

PARTIDA ,FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA ' CURITIBA

.

12,45'

_PIDO SUL .. BRASILEIRO" LTDA•..
VIApENS COM ESCALAS ._ PARTIDAS_ AS 6 E 13 i!fJRAR'

AQ:ml�WIA �ORIANÓPOLIS - RUA D]!:ODORO
EB.,QUINA TÉNENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

.

,
.

.)

(tLIEN-J-ES� SAtiSFEITOS
.

,. a "_"I" �

.
.

'enlão ·VENDA
DELCO-
I

.

.,
•

P!-:.a ,.,
a . melhor

�I�s çomprem
Baleria

-,

DqLct B,aleria .dr alta qualidade�
I •

Db,ribwôores;. 1i O E PC K E
.

'reç,()! . especiais para Revendedores e

. .

, Frolistas-

','

>
Y. conta com estas vantagens
no sua Monâtk:

'

,
• G'atÓ"1:frá contra qu�lqú'er
defeito de fabricação ,.

'

• facilidade em encontr.ar peças
originais de reposição, com
cohtr61e de cjualidade Monark!

,aooaos PAlA HOMENS, MULHUiS E ClUAAÇA$
... �.

.

-

>,

.�' �.,

-

ESCRITÓRIO. DE ADVOCACIA

com o sr. Alvaro - Fones': - DAS 8, às 12 e das 13,30 às' 18 horas

3501 ,. 2933.
_

Rua Trajano, 29 - 2,0 andar - ·sal;! 1 - Telefone: 3658
t

. "S5'S'SSSSSSSSSSSSS· iS$'::%%.!�%S,..S,.%SS$SS$SSSSS%SS;SSSSSS,.SS, S%S,S%%S I
,

. DEPARTAMERTO' DE SAUQE PUBLICA .

• • t\ I C O
•

_ '- ('., ,_.
.

U.eraç6e. - O'Oeoça. eI. �e"iIo

.p L A N T O E_ S -D E_ F· À�-R M A·e _I 'A ru -- :a'u,,� 'c U.h""
,. Cano • l!.p.daU ...;!....··

MES DE JULHO do.ultal. lo. S,,"hlore. �. ••
, .. � '_do.

• .;'

'F��mácla M�derna ,Rua João PiMo ,. (S.me..." J>rof .aJ".a •.;t"

Farmácia Moderna Rua Jeão pinto <\.ndrad.).

Rarmácla Sto. Antônio Rua Fel1p.e Schmldt .
Coanlbu .. P'!!. m.oa. *

flo.pit.l- d. (,1lr14ad.
.l tard. d�. 1'.'0 .ora\.._ ...

diante no conllllt6no • au. NJ
ato. Ilachado 17 Ilqult,a d. I' n

lente. - T.lef. 117418
. �

O 'serviço noturno será efet,uado pe�as farmácias sto. Antônio, No turn,!I e Vitória, situadas às ruas

Fe'jlpe Schmldt, Trajano e P1'll ça 15 de Novembro.

--O;tantão diurno compreendi do -entre 12 e 12,30 horas será ef etuado pela farm'ácia Vitória.

o serviço' noturno s�rá efetuado pelas farmácias do Canto, Indla-na e Catarlnense.

'1.
i

./

j
..

CR$ 'I' .490,00 - A VISTA-Oll

Cp.� 623. - MENSAIS

REVENDEDORES

I\{ACAZINE,
/

n O E P C K E-

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriz.ação dêste I;epartamento.

·��SSS%S'?SSSSSS%SSSSS-$S$S%S;;S;;SSSSS%%SSSS%S%AS%SSS'SSSi::\
-----------------------------------------------------------

CO M

Rua Felipe Schmidt -

, ' 1 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIÁNóPOLIS, Quinta Feira, 9 J?E JULHO DE '1959

Sua fafuíliá, reconhecida aos demais parentes e ami

gos que a conformaram no doloroso transe <l;ue acabam de

passar, e aos que enviaram flôres, cartões e telegrama�,
e acompanharam o seu inequecivel espôso, pai, genro,
sogro e avô ORLANDO ANDREZZO até a sua última 010-

" rada; vem ta�bém, de público, externar sua imorredoura

,

_
,

DR. PIRES
_

gratidão aos bondosos funcionários da Diretoria ,de Estra-
Hf\ pessôas com peles tão delicadas que basta um pou- das de Rodagem, especialmente- aos seus digno� Dirétor

co m"',L de frio ou de, vento para torn!j.r-se - énrugadas, Dr. FeHx Schmigelow, ao sr. Waldemar Chodrem, pelos
irritado.s, como se estivessem, emfim, am�rrotadas. Sãc auxilio:., financeiros prestados durante a enfermidade do

as chumaqas peles finas, secas aú sensiveis e -que neces:- querido ente e, ainda custeaJ}.do os f':1neríÜs. -Estê agrade
sitam euidados especiais, conforme relataremos, a seguir. cimento, é extensivo ao abalizado e hUíllanitário clínIco

De inicio diremos que uma pele em tais, 'circuns�an. Dr. Wilson Mendonça, e as virtuosas Irmãos da Divina

cias provem da diminuição de secreção de sebo, produto Provid�ncia e enfermeiros' do Hospital de Caridade, ,Pf;lO
elaborado _pelas glandulas seb9.ceas e cujo principal pa� desvelo e carinho com que trataram seu saudoso Chefe.

pel é o de IU,brificar a epiderme e de protegj:!-la cõntra as
'

_ Outrossim,. convida ,aos parentes e ,amigos para a

�ariações da temp�ãtura. Santa Missa de 70- dia que, em intenção à sua alma, man·
As vezes essa fabricação de materia oleosa, é tão es-' da, celebnar dia 9, quinta feira; às 7 horas, na Igreja do

cassa que a pele toma o aspectl) de escamas de peixe co'· :senhor dos Pa,ssos, antecipancto agradecimentos aos que
racterizando llTÍla, molestia ty.ats gràve e que se chama comparecerem a esse ato de fé cristã.
cientificamente ictiose, podendo afetar todo o corpo. _��fo.� "';_ -,- _

P�ra o tratamento da pele seça do rosto, 'que é o

r.aso que interessa particularmente aos nossos leitores
diremo'; que os regimes alimentares muito carregados

I
em gordura pouco ou nada adeantam. Porisso é que pes-

'

sôas gordas e que se submetem a regimes para emagre
cer (i,sentos, de alimentos gordurosos não notam nenhu.,
ma transformaçã.o para o lado da pele em relttção á- se ,

quidão ou sensibiUdade. ,,'
"

,Ho outro ponto que precisa ficar bem esclarecido e

é quan�o ao emprego do, sabão. E' preferivel não usa-lo

Quando muito, sabão sob a forma liquida ou em creme,
q.ssim mesmo quando a pele nãõ for seca em a.emas�.
De uql modo. ger.al devem ser evitados todos os prepara
..dos que ressecam, a pele, tais como as loções -adstringen
tes, conforadas, os vinagres de toilete, etc.

Dale�os, em sêgui91;l. um esquema de tràtamento p8,ra
as pessôas que possuem peles secas, sensiveis, tambt"m
chamadas delicadas o,u finas.

!O) _ Pela manh� lavar-o rosto com agu� morna,
Eem .sabão. Pingar na agua vinte _gotas de tinturá de,
benjoim. Enxuga-la sem esfregar usandg_ um' pano seco

e fino.
'20) r- Ao sair fazer leve massagem com um creml!!

bastánte gorduroso e se possiv,el com- base de lanOJina
ou mnnteiga de cacau. ,Eis a formula de um: oíeo de s('�

bamo, dez gramas; lanolina trintura gramas; manteiga
de cacau, dez gramas. O ruge deve ser sob a forma de
creme (pasta). Pouco pó de arroz.

30) _. Ao' deitar passar em todo rosto um oleo vege- '

tal como o de oliva ou amendoas e novamente O creml'!

gorduroso o qU.11 cj.eve' ficar toda a noite no rosto.
O v,ento, sol, frio devem ser evitados não só com o

uso' de :ch9.peos de abllS largas como, também, pela pm"

I:!lanéncia em todo rosto do creme gorduroso a que JÁ.
nos r(',ferimos. /

Nota: Os nossos leitores poderão solicitar
.

qualq'Q.er
consei.�o ,sobre o tratamento da pele e cabelos ao medico

Jr�sí à .ri.m Méxic'or ·3t - Rio,_c.le
i'esen:te artigo deste jornal

, .,

e,sp.,PStÍ?('
"

,

q

MÀ PROPAGANDA.
UMA CARTA

Meu caro Jú:
Sob o título acima, publicou esse jornal _ com tanto

.brtlhantísmo e prorícíêncía dirigido pelo prezado amigo
- comentário a propósíto de danos causados à coisa mu

nicipal, por gente que estaria fazendo' propaganda de mi

nha candidatura à Preteítura Municipal, às eleições apra
sadas para o dia 30 de agosto vindouro.

, Como fui nominalmente citado não me podería omi

tir na emergência; motivo pelo qual confio no espírito 'ele

"faír-play" e no apuro ético da direção desse periódico e

do articulista, que me d�rigiu a interpelação, a fim de não

ser interpretada a presente em sentido polêmico ou -eiva-

da síquer, de, qualquer malquerença. .

Antes de mais nada compete-me dei]!:a'r ressaívada,
minha responsabilidade direta pelo que vem sendo feito

em tOlDO do meu nome por companheiros que; embora
- trabalhando intensamente em suas jornadas de .operáríos
braçais, sacrificando suas horas de sono e -repouso, cola

toram expontâneamente em nossa campanha eleítoral,
por intermédio do Departamento do a'rabalhador do PTB,
ao qual são JUiadQs. �o podena impe.d�r - nem deseja'
ria faze-lo - a esses bravos rapazes de, durante as horas

em que a cidade dorme, pintarem o meu nome, apontan
do-o para a J;>reféitura MunÍcipal, numa propaganda que
'nàda .tem de má, pois que nada existe de obsceno ou de

chocante, como tambem' de Iesa-patrímônío municipal, do

que fica' escrito pelos muros de terrenos baldíos Q,U apú)-,
priado� a tal gênero de atividade.

O fato de terem sido usados para tal fim o paredão
do Rio da Fonte da Bulha (pouca gente há de se lembrar

deste nome) às margens do qual corre a Avenida Hcrcí

lio Luz e a balaustrada duma de suas pontes; sería repro
vável se 'precedentes não existissem como

_
Incontestável

mente existem e� toda a extensão daquela símpâtíca
perspectiva. Ali estão, desde as eleições passadas, nomes

e siglas eleitorais borrando pontes e paredões do tradícíc- I

nal riacho, como um rconvíte aos candídatos que �i'ipu
tam um lugar ao sol para a sua. propaganda, �

O que ocorreu de extranho é-que O' trecho da Àvenida
Hercílio Luz em- questão - por se encontrar fronteiriço ao .

novo Mercadinho - havia sido pintado 'recentemel'lte,
motivo pelo qual o articulista disto §e valeu para uma ooa

propaganda do
� símpátíco Prefeito Dib Cherem, à custa,

evídentemente, da má propaganda do candidato petebísta
,

E sabe V. meu combatívo Jú o que me fez lembrar a

intempestiva e celestial ira do vígoroso escriba' contra- os
meus vandalicos asseclas?

_ stmpiesmente do padeiro que, madrugada ,alta,
serve à nossa casa o pão nosso de' cada dia. Imagine que.
tendo ele pouco contacto com' o pessoal � casa, a não
ser com a empregada-que o atende, desta wc,ebeu o digno
madrugador uma solicitação para dar-me'o seu voto. E

sabe o q\le o in(ilir.eto alici�dor de dólares
,.

para Bung e

Dorn e outras entidades abstratas nacionais e extranget
ras respondeu, sem saber de que se encontrava à,porta
do "cújo"?

-t--r- "O Oeára tá multo fGr�, �" '" '

'

I Sim, meu car(LjOrRalista; esta""�l��CII,�ãQ que
encontro, para jUlI'tUiçar uma reação à qual a ação - doi
losa ou culposa. que °tosse ---" não c�rf,e�pq9de#�a em��bao,-
luto.

'
"

-

Com o mdís cordial .ab�á,ço eC os melhores - ,saÚ:dare�;
para o competente e sempre solicito- pessoa; _desse vetustó

orgão aqui fica o

CESAR SEARA

,COISEIJt8S' DE
"

BELEZA, ,

P!L�i S!CAS 'E SEIMVEts

,/

�.
. No Rio, Contra e Aumenkr de Prêces.

, t

·�stB�antes �aralD ôni�us
RIO, 7 (v. A.) _:_ Na noite de ontem os estudantes ApóS fazerem parar todos os

iniciaram o esperado movimento que visa jazer tair a nova ônibus,.a fim d� contarem os pas-

tarija de ônibus, -micrônibus e lotações. Afé 24 hora , sagelros em excesso, os estudantes

.
"

.

as s o colocaram bancos na pista da
mouimento era paczjujo, embora tenham obrigado a Pa- I

praia do Flamengo que d' m-�
lic_!a a modificar o itinerário dos coletivos que se ãestino- a ;lOnl!' Sul, congest�onando ao tr:
vqm ,à zona Sul. fego e obrigando a que os carros

fôsses desviados para a Rua do

Catete, Posteriormente, com a

chegada de, elsmentos "da Divisão
de polícia politica e so'cial, os

CHEGA A POLICIA

FASTIO AMANH'Ã Ao mesmo tempo, uma comis

são de estudantes comparecia ao

gabinete do Chef,e d� PolíCIa;- pa
ra. comunicar que o movimento
era pacífico e continuaria até
que a man:rat;ão caísse. Antes já
'haviam rejeitado uma proposta do

ministro da Educação, que pro
metia uma queda de 10% no aú

menta das passagens,

bancas foram retirados.

PARALIZADOS OS O-NIBUS
'

As 21.30 horas, os. estudantes

Iniciaram a paralização dos oní.,

bus que demandavam a zona SuL
'Colocaram bancos- na pista rolan

te e. quando os coletivos paravam,
dois estudantes embarcavam. En

quantovum discursava sôbre o

Obj;2tivo do �ovlmento, outro

contava o excesso de' passageí-.

GULA' HOJE

Para que tal não aconteça VENTRE.LlVRE de
verá estar presente. 'VENTRE-qVRE é o 'grande
amigo da meninada, tendo já se tornado convidado
obrigatório nas festinhas infantis dentro de níuitos

" e muitos lares l As mães experientes não' se 'descui
dam; com efeito: Elas recorrem sempre a êste valio
so remédio, de gôsto agradável, cuja ação segura
previne e corrige as indigestões e a prisão de ven- '

tre, aliviando logo os penosos sintomas dos dis
túrbios gástricos, que' tão fâcilmente podem di
minuir o brilho alegre dos olhos das crianças. '

ros,

,

Momentos depois chegava ao

local uma turma de policiais da

Divisão de 'policla- política e So
ela!, ohettada -pelo Inspetor Soa
res, Após parlamentar com os lí
deres estudantis, conseguiram que
os bancos fôssecm retirados. O trá
fego Já às �3,30 horas estava res-

I sabslectdo, passando os coletivos e.

crategar normalmente. Enquanto
não se retiravam os bancos, os'
ônibus e lotações transitavam pe-

, Ia, Rua do Catete, que ficou to

talmente .congestíonada.

'$1" SENHOiES!
\

- I

Não esquecer nunca:

VENTRE-LIVRE' não é purgante;

PR0P-RAMA DO MES DE JULHO

Ola 11 - sábado _:_'BUATE DA COLINÁ, com início
às 23 horas. Não haverá reservas de mesas.

.'

_
-Dí<t 25 =: sábado' - SOIRÉE-SHOW com � partícípa

ção da mais quedira e famosa cantor-a do Brasil:
_

A lnternàcional LENY EVERSONG! LENY a atracão
máxima dos palcos de Nova York, Paris, Buenos Aíres fi

Londres, ogora no LIRA; em notável apresentação,
Mesa à venda na Jºalheria Mü.l!er. '_ c

1 Batelão com i9 palmos,
de comprimento, por 3 d'7
largura. Em perfeito es-

, tado de conservação.
Tratar na casa 114.

-

"-

Rua 1� de Maio .

(Prainha)

A'rca$a 11.0 219 da",Rulj; FeUpt'
Schmidt, ,está a venda. Ofe

l'ece ,todo confôrto com 3

quartos, sala de viSitas, jaí\ '

tat, etc. Além de um terreno
de 16� x 45 e ainda outras

condições. M�lhores exclaro
cimentos com Martins à rua

Conselheiro Mafra,' n. 22.

Aluga-se diversas salas no Edi_

fício "São Luiz"', sito à rua Fe_

lipe Schmldt, N.o 37, (ex-edifício
do IAPC).
À tratar no mesmo edifício ,un_

�o a Agencia de' Jornais e ReviS'

tas.

SALAS PARA
. �

A t- U (j A R

• I

PROGRAMA DO MES

J U L H O

DIA 19 - Domingo: - Ehcontro (los Brotinhos.
Início às lj) horas.

-

i«-.\� ,,.
.

'

','

DIA 26 - Domingo: - Os Brotos se Despedem das
Fér,ias - Início às 19 horas.

_, , -- -��{�' �

\.

I

mudei para Quink·
... e agora min"bq

caneta velho . t'
res'Creve como' novaI

Pgrker Quink é a único

tin!q qu.e contém 'solv.)(,
o ingrediente exclusivo
que limpa e protege a

caneta à medida Cjue
escréve.. Mude V. taifibém

_. para Parker Gfuink, seja
,qUal Jôr a idade ou a

marca do suo caneta.

-'

-�---------------�-----�

Distribuidores exclusivos. paro fodo o Bra,i' J

COSTA PORTELA INDOSTRJA E COMo S. Ao
, ')

, ..

Av. Prés. Vargas, 435 8'.0 andar • Rio

f�S·Agenle em SIa. Catarina· MACHADO & elA. S/A.
Rua Sal�anha Marin�(>. 2 - Florian6po,lis

._

5T8, ''':9

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
C'Omissão- Execufiy� Municipal
A Comissão !�!�a M!�!Ad� ParUdo Traba-

lhista Brasileiro, comunica ao povo em géral que o comiriO

programado para quarta. feira, dia 8, no Largo do Fagun,
des, 'foi transferido para data a ser préviamente marc::1.da,
em vIsLa de' se encon_trarem na Capital dá Rep\Íblica, re

presentantes dêste Partido na Assembléia ,Legislativa e

outras altas personalidades que alí pêrmanecem aguar-
dando a chegada do Vice-Presidente da República. D.i:
João Goulárt.

Florianópolis, 7 de julho de 1�59
NALDY SILVEIRA -, Secretário Geral

INSII,IYIO Dt)' A(UCü E DO ÁLCOOL,
, ,

Detegacia Regional r do Paraná

E.DITAL
A Delegacia Regional do -In�tituto do Açucar e d3

AlcooI em Curitiba leva ao conhecimento dos interess[\·
dos os preços ,a serem pagos pelas usinas de açucar do

Estaq,o de Santa Catarina aos Beus Jornecedores de canp.s,
por tonelada fornecida, durante a safra f959/60, de con

formidade com a Resolução nO 1 38Õ, de 25-5-59, da Co

missão Executiva dêste Instituto. (PLANO DE DEFESA
DA SAFRA.) .

USINAS

ADELAIDE '_ alto 'teor - 45,OÓ 44Úa.5
PEDREIRAS - médio teor - 42,,75 - 422,92.6
SÃO PEDRO ,- médio teor _:_ 42,75 _:_ 422,92.6
TIJUCÀS - baixo teor - 40,50c:_ 400,66.6

Curit!ba, 26 de junho de 195"9

EVERALDO VOLPQN' BERGONZINI _:_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Domingo á tarde:'
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� Pel�. Cªmpeonato:da Zona leste no Estádio da Rua Bocaiíva �
·,õrmenores� d��gràn(fe-vli6rià-de--Màiia-Êsihér-Bu-ênõ
�.h"�.�."H"""__�H""""""".""�."�.�_." e�"""_""."""M."._� �I ru�7��) �Ma� �U��.�H,B�oo�o-
- . --

'-,
.

"

.
,

-

,

E�ter Bueno começou
� po' cou admirà-velme��e suas bo-

.

IPl'rder
seu serviço,' {lipó-!I t�r, Ja:� e: .g.anhou�o 'Joga, ceden-

chegado a 40/15 com o aUX1, do déís pontos. _,
-

'lio dê dois '·Rces". Uma que- 'No sexto __ jôgo, a norte-

6·-" ���rnmTI��
da. quando ela tip.ha a van-: amerícana jógQq mell',lor e

D �- O tagem, abalou <,
a brasileira, começou indo, ,à rêde . .::��as

,'" '.

_

.

mas conseguiu' contra-ata- 'perdeu,�ainda,"vllrias 'bolas _

, car tomando .o serviço ,da fáceis e cedeu tr_ês 'pontos,
no�te�americaÍla, sôbre trm-

.

-No sétímo jôgo. Es�er Bueno
ta.

'

dominou sompletamense. "

Depois, E$ter Bueno' pro- suas bOlas tínham uma-pré-
vocou .a admiração dos es· eísão incrível; ela serviu 'um

peetadores, ganhando o ter- :'ace" � não perdeu u�_pon
Iceiro jôgo, sob contagem te senao sob uma decísão de
branca servindo três 'acp.s". árbitro, muito discutível, sõ- -

A brasiíeira elevou sua van- bre um "lob" na linha de
tagern para. 3/1, tomando no, fundo. A raquetista brasilei- '

vamente rO serviço de SUIl la venceu, pois, por 5-2.
adversária. _ Da;rlene Ha':�, Melhorou o jô�o �� pal'
reagindo,' igualou, a 3/3, nao Iene Hard no oita,?,o log�: .

a

cedendo senão' três pontos a norte-americana, -então agll,
Maria Ester Bueno. " alinhou "smashes" e não c�

Depois, os jogos seguíram .deu senão' um único: ponto.
os serviços, at� o dectmo, Mas, no nono jôgo, a brasl
Praticando' erros, a nort e- Ieíra dominou novamente de'
americana decaiu e ficou ln- rnodo total, 'conseguiu três
reriorizada a, 3/4. Logo de - belos golpes em profundi.da

Domingo' próximo em Mirim: pois, Hard salvou- a, bola de de, e não cedeu .senão um

Cerâmica versus União F.C. série, com um magnífico l)lniC9 ponto.
Em Laguna: Cruzeiro versufll·"SmaSh"

cruzado.
,

Todavia, I _

A norte-americana, .temet;"
uma dupla falta, a, quarta do duplas faltas. dímínuíu

ataque tubaronense, onde �Galego, ca espeotal, Q_' arremesso potente Aspirantes do Ba�riga Verde. da .norte-amertcana, tavore- I seu serviço e êste �ã:0 lhe
Gonzaga, e Vitoldo éram sennores a gol. O Leão do Sul, com êsse ".ceu Ester com uma bola .de foi mais de grande uttlídade.
absolutos, O terceiro tento do esquadrgo homogêneo poderá tor-, FUTEBOL' INFANTO

JUVENILlséJ'ie.
A brasileira ganhou 9

.

Reenviou uma bola em pro-

nar se num do g andes 1 b'" Em cotejo amistoso prelíaram ponto, quando �ar�ene Hard 'fun��dade muito mais forte
- s _r cu es ...11 "

logrou um golpe direto, bas- e o Jogo .se 'encerrou: a Srta. ..-

Hercíllq-, Luz foi consignado quasí '

próxima Taça Brasil" na tarde do último dia �7, sábado tante forte; á bola 'caiu atrás Maria Ester Bueno era cal!��ao apagar das luzes ainda por me- "

W' bl d t dO Sr ..Adelson Mene?,es. teve uma nesta ',localidade os quadros

dOldR
linha de f!1_ndo.,' I peã de Im e on, en J

ia tle Vi_!;oldo( após confusãó na
atuação segura marcando bem aa Vasquinho local e Comerciário do Assim, �ster ,Bueno, que vencido por 6-4 e 6-3.

tinha
- s�ço "excepcional-I

'

jogadas bruscas, mui lógicas num Crlciuma.
_
O conjunto, visi_!;nate mente bom, gaBhóu' a pri- AS SETE VITÓRIAS

préllo entre gigantes. apresentando em suas Unhas bom.meira série,. por' 6/4, depoia Para chegar à grande vite'

TAMBÉM O PERU VIBRANDO.,-' LI'ma',' 7' ("""'0,\['-.'-,',.-:-'
tegoria ppis j,OgOU folgadamente

Em Tubarão o Ferràviário ven_ valores técnicos, saiu-se vencedor.de 24 minutos de ,jôgo, De- ria final em Wimbledon, ncs-
U'l.<;_ . 1 do início ao 'término da peleja.'

"I'
'. 'I' 't

- "

i aa- '� h' t'
.

O dia 4 de julho de
.' "'. , ceu o Barriga Verde de Laguna. por 4 a O O Vasquinho deverá pOIS, a PilU IS a serv ue", "e IS OrlC, '

TQdo o país recebeu com satisfação ,a noticia da Voi.t.Ól'iª,.d.e No quadro do Atlético, ,ressalta-.
.

,::
,

,
nhou '() primeiro jôgo, ml'l;l- 1959, Maria ;Ester teve ,de pas-

Aie·Jandro Olmedo em WinbledQn,,_ s
..e.ndo .q.ue- a, .,!:at,is,fa;"v.o· por 7' tentos a 1, Domingo pró-_ ru�ar domingo proximo pa� cri.- arado uma. dupla- f:'alta;, ,gn�- sar por nada menos do QlIe

,

,
__ _ '7 Y mos os trabalhos de Guida,' Jatir. ' '" , . .

h
'

foi maior ainda em Arequipa, Gidade, natál do 'primeiro tl)':, 'Ti'ão, e" capaverde -no. sistema de-
xi�o". teremos ,em Tubarão, Atlé- clúma a fim de

disputar.
a parti_ ças a ·,três� ,�'aces" e, a,. umt� I' se�e aIdv:.rt�a�lads, Ca�ql�e o.dÁn�nista do mundo. O presidente Manuel Prádo, o prefeito :le' t!êo�rsus Ferroviário e em ,La-. da revanche com os alvi..,anis cri':' bola cruzada qu� a .no� e- ?r��e me.� e .ar yo ',"

!.enslvo e o esforço de Luiz Caro '
'

, americana reenvIOu a rede. letel.a ilQ <sem-numero de din"
L· d" t f" d d 't d"

. guna. Hercillo Luz versus Bãrriga ciumenses • ,J � '."".....,
d'

'

lma e os lFlgen es, e a �clOna 0Ei o espar e Irlglram a los na Unha d,1!, frente. Os demais
.'

.' __"

I
No, segunpo: Jôgo, Darl�:n�"':�\11Çlltd,es qu.e eve superál'

Olmedo efusivas mensagens de felicitações:
,

Verde. '

Rard ganhou' peJlosamente, uma Jogadora p�ra obter a

_ * >1<' *
não suportaram o. pOderio bi-cam_

__
.. ,
__ Iseu servi!Q, e-� teVe, 'de l'ec\1: .

tão amõ!ciot\l);da coroa de
.

"

'

'

I
peões. No, Hercíllo Luz, Batllriv, ApóS encerrado o primeh'o Tur_

Domingo ii tarde em jogo aml6-.p�rar"" �a bola de" jôgo. A ,I campeã mu_n�i!l'l. Eis! p�l�
,

A 9 DE JULHO VENCIDA POR LVIGI GUSSIGH - A teve' 'a seu' favor inúmeras d-efe- no d,esta l'égião, a colocação é o '. '

!'ló'rte-a$eriCana começou a \. ordem, as VItOrIaS Il?-aiuseu,fts
pro'ia internaci?��! _de� ciclillmo denominadá "9 de Julho" �as �rro��das, ótl1ll11 atuação. NCt 'seguinte por -pontos perdidos:

toso: Vl\Squinho 1 x Guarany O, 'dpcàii·. ,pà-l'ecendo s?frer ,_o,e:. deMaria E!ster' r.-q ao tl'\Ull
anu'11mente disputadlt'em"São Paiulo, sob o patrocinio de,

E t Ràt j Em 1.0 lugar:
,--: : : -- ";>'I��lbrá'::'ó� ,'de unt� -. lux:;t��?; fI) consagrador: "

"A Gazeta :Ê�p'ortiva�',:'e�téano 'foi vencida pelo brasile�ro
zaga, rnes o e o ,ogaram o - FerrOViário O returno do Campeonato In;.:'Jermapeceu ,quase lmoblll�'�-I 1) PaIlfela, Edwards .

<1.n-

Luigi Cussfgh ,-';u�'léz :ô';.perçurso dê 67 quilômetros em 1h., qliue sabem,. Nab inbt�rIJlediária SR-- com � P.P,;' fanto Juvenil de Futebol de Im::.da e fez-se superar conti��a- glaterra), 6xl, .6x3. ,

,

'I,

-a 'I " -':'" .

't b '1' I' d'
entamos a so er a atuação de Em 2,0- 'lugar: - Hercillo Luz 'bit b t ' i

.

i di' i I·mente. No terceiro- logo,! 2) Margot Dlttmeyer (Al�-
37m 57s, Ertf'Séguli- o üg'ar cuegou ou ro rasl elro, C au lO ' '. ' � u a ,era mc o' om ngo prox -

Darlene Hard' não 'apre8f'n- I manha), 4x6, 6x1 6x�.
. .

,,' ,Ernani, considerado um dos mais com 2pp., /' A ld (E t dFtosa. Em 3.0 lugar velO o UruguaIO Juan Timon. Part!cl- ,,"
", �mo com a pr!meira rodada o�icJal. tau vivacidade em seus, m:>- I 3) Mimi rno s a ')8

�eguros .l!m campo. 3,0 lugar: Atlético com' .

I· vimentos
e permitiu à Srt.a; UnidoS'), 5x7, 6x3, 6x1.

param da p,rov!1 37,3_ Ç!�l��tft�.� -
'

* A linha atacante herc!1lsta pOde 4 p. p,; Bueno várias opol'tunldades 1\ 4) Ruia Mortison _ (N0Vr.
enfrentar qualquer' defesa e até 4,0 lugar: Barriga Verde. de ir á rêde e fazer "smash". Zelândia), 6x1, 7x5.

A brasile!_ta serviu também i 5) Edd9. Buding (apátrida.)
levar de vencida' totalmente, pois C<i� 6 p·P.

� F,ORRO (, ImI; "ace" e gan�ou o )fl�o. 6x�, ;6x3.
todos os seus elementos jogam --, ..

-- .:""ião cedendo senao um umc�, 6) Sally Moore (Estadcs
bom futebol. Vitoldo na ponta -di- FUTEBOL VÁRZEANO 'I RM A O S BITENCOURT Iponto. . _- ! Unidos), 6x2, 6x4. -

.

I'eita é um espetáculo à parte, Joga.ndo segunda-feira última. í ( A 1 � B A O A P O ' 'O N E J I Q t

I
Na primeira penetraçao ,de I 7) Darlene lIard (Estad,)s

serviço, no quarto jôgo, Es-.· Unidos), 6x4, 6x3.
,

Realiza um completo trabalho de dia 29, nesta cidade. o quadro do' �NTIGO Olr�Hll,') OA".."ONI
ter Bueno ganhou 'não (;d�--J, Eis, em breve resum.) o

ligação, d,eslocando-se bem. drl- Cruzeiro E, C. da vizinha' cidade
",

dendo senão um único pon- I perfil de Maria ]llster Bueno,
,blando melhor e chutando corh de Laguna foi abatido pelO- Cer�- ·tto: a brasileira ganhOU o a grande campea mundial de

-,- jôgo com um "smash", ao tênis que o Brasil possui dt's-
rara felicidade em gol, constante: mica 'local pelo ma�cador de � à 1,

,

v· tu'd s
passo que Darlene ,Hard r,e-

.

rlP sábado e que certamente
mente. Galego. apesar de posSUi_ Os lagunenses abriram- o "scórer" 8 _ ,� .enviou uma bolaJ fácil à rê- ! será' alvo das maiores honle,·
dor de tisico diminuto joga como nos primeiros minutos de luta, O, b --d Ide, serviu uma dupla ,falta e ,nag,ens q?!I;nd?, volt�r ao

Cerâmica que vinha jogando' de
'

'i" .fêz sair um "drive" ,bastan- nosso conVlVIO, Ja a que t9n-
-....

.

'

, ..
-

.tf' forte Ester Bueno venceu to faz jÚs, pelO muito que
IgU1il. para igual com seu, antago-, . Um t�rreno, situado, l�a

I.por 3-1: ,. representou para o esporte e
cerne aos chutes a gol, sempre ó nista consegUiu o tento- de empa-. Rua Jose Boiteux, nesta Cl'� No jôgo seguinte, a norte ,para o própriO Brasil a sua

fazendo forte e com muita f!rme- te por intermédio de Moreno, tam_
dade. Tratar com Cl1mérl� !ó1mericana recomeça a clau' I ex�raorditiária conquista,E>r;nrcama�go, rua Felipe Schmid". jicar e pareceu bastante fa- IWlmbledon, meca ,do ten.s

za, pinto, embóra muito bem mar_ bem na. primeira faze. para Mau_ 7. ltigada, perdendo várias bo- mundi�l. .

..•..""� � .

� S P O r t e s.norlSul '110 :E -$ t a d o
MANUEL MARTINS. I tada em todo o seu liesenrol,!l'r. O

i
perioridade técnica e física voltou' cado exigiu demasiado esrorço da rtcío _em magnifica jogada con-,

. ,IlWBITUBA (Retardado) bi-campeão abriu o "scorer't nos a marcar, Desta retta por-rntermg., defensiva contrária. O meia es-- sígnar a vitória para suas côres

Campeonato Catarinense de FU-' mimi-tos iniciais por inter�édio' dia de Vitoldo, jogando deslocado querda, é 'conSideradO como um aos 20 minutos do segundo perto-
tebol (Zona Sul) , I'do ponteiro eSqUerda' Gonzaga. :Os para a ponta direita. médio volante, -uma, vez que joga do,
Confirmando o cartaz de que imbitubenses, entretanto, não se O jogo Que apresentava lances I bastante recuado aux1l!ando sua

I
'.

, ' \
vinha precedido, o Hercll!o Luz, Intimidando marcaram o gol de de suspense a cada instante. cara- defesa, Gonzaga na ponta canhota
de Tubarão levou de vencida do-I empate logo-a seguir. Caube ao' ptar!2lou-se pelos. cQn1lrá-ataq�s constituiu-se' frequentemente num

mingo -:nesta ,�idada a equipe do ',. atacante Mandlao a feitura do

A!_letico pela contagem de 3 tentos tento at.letfcano, O Leão do Sul.
a 1 após uma exibição movímen., demostrando .por tnscrtsmavel su-

aallnUA\HW ONnl OV VI'HVJ.'IOA ONVIO'HVW
(Wisconsin), 7 (u.p.r.) -'- O jornal "Milwaukee Sentinel"
confirmou 'hoje que o ex-campeão do mundo dos pe;;�-
'pesados, Rocky Marciano, pretende voltar ao "'ring",

A mãe de Marciano,- Sra. Lena Marchegi-ano, declarou
que seu, l'ilhQ falava em combater ainda uma ve�, "uma vez

sôment�, 'não por �inheir.o, mas para a, glória" que êle 'Íl
raria com uma-vitória sôbre 'o novo detentor da coroa, o

suecl: "Ingo" .r�hansson, Marciano, em caso de sucesf.o.,
seria o primeiro, p�so-pesado a efetuar um "come baclC
vitorioso.

A Sra. Mar:cl!.egiano, 'que jamais vil! seu filho lutar.
declarou ter solicitado, 'junto com seu marido, para que êld
,não desse curso a seu piojeto� mas - acrescentou - "pd,"
rece que alguém.1az,pressã.o 'sôbre.,ête".

,

I
.

"V"', ,��":�' ,

. O QUADRO"pE l;IONRA DO Tb�N�IO DE WIMBLE,
DON DE 59 - WÚnbledon, 7 (u:rn' -;- Os càmpeonatos de

tênlt de Wimb'ledõn," 'disputados .

êste ano pela 73.a ve�,

apre::;entaram os seguintes.venc�ores e. f�nalistas:
SIMPLES DE, CAVALHEIROS -,-,

-

Alejandro Olmedo,
do PCl ú, dérrotou Rod Laver" aU:stra1i�no, por 6-4, 6-3 e 6-f.

SIMPLES DA,MAS :_'_-Mar1a E_ster Bueno, ,
do, Brasil,

venceü.Darlene H-al'd" dos Estad,os UnidoS, por 6-4 e 6-3.

DUPLAS DE CAVALHEIROS - Roy Emerson e Neale

FraJef australi�nos derrotaram.Rod Laver e Bob Ma"'x,
, , � , -_

.

tambem da Austrália, por 8-6, 6-3, 14-16 e,9-7.

DUPLAS DE DAMAS - Darlene' H31rd e' Jeanne At'th.
dos EI>Útdos Unidos, 'vencer�m Beverly -Fleitz, dos Estado�

Unidos, � Ch-ri�tine 'fl'Ulltan, da Grã Bretanha, por 2-6, I} ,2

e 6-3. �

.

( '.

-" DUPLA� MISTAS - Rod'L�ver, australiano, e Darlem!
Hard, dos Estado� un}dos, derrotIJ,ram Neale Fraser, da

Austrãlia, 'e Mária Es�er Bueno_; dQ Br-asil, por 6-4 ,e �-:�.
JUVENIL MASCULINO - ·Toomas Lejus, da União

Soviética, vencéu,RonaÍd Barnes; do Brasil, por 6-2 e 6 ,4.

JUVENIL FEMININO _ Joan Cross, da Africa do Sul:
i --Robinson e!"a um' jovem timido e acanhado, não

derrotou TI,'Schuster; da ,:Austria, por 6-1 ê,: 6-1.. se animaIf'do por qualquer tipo.,de luta. Nas Ilolllas
-

'"
de boxe. durante as ,classes d'e educação física,

- "*. ,. *

JillIANSSON, E 'SEU PODEROSO .PUNHO DIRlllI'l'O ._'
r�cusava--se inclusive. a_ prateger-se dos adversã_

O jomal l�ndrino '�é.w O� the World", revela á�orà o que"
rios

n� realida:de, "roubou" a Floy Patterso,n {) cetro mundial
dos pêsÕ:pesados. Reproduzindo detalhes forn�Cidos p�l().

c:h��e\de, Gote11'l�ilH'go, o. ,§ernal1,�rio) oUf"'lin• 'i' • J "". ',",' f. "Cf • ',' ..

9;punh? ..•gir,eito·��,{€��H��H� �e,,(lesl, 1J-��i'ye"
'qiIHàw:etr9s',pff'Í",hora é p_és. ,O;-'
,.":'.'I'._;.V:�,.,;��,,:i.',;'.'�<,. 'j!""'" -';')"',.,.:/ __ :;'j"

SURPRESA' NÓ''';CÂMPEONATÓ
-

PARANAÉNSE
Curitibá, 7 (V,A.)' - Oumpri,ndo mais uma rodada do cer

tame 'paranaense ,de futébol,_ domingo foram d.�putados
quatro encontros, surpreendénCto Q resultado de um -deles:
Coritiba 3 x Palestra 3, sêndo o primeiro líder e o segundo
"lanterna". O Bloco Mo-rgenau empatou coJirl' O ,Agua Verd�

sem abertura de contagem, o Caramurú del'rotoü e�Atl,Éíti.,.
co por' lxO e-'o Guarani goleou o Operário' por 5x2� essesos
dem�:is .resultados. .

'

>I< *,

GUIA - Ray voltou-se paTa peus; solicitando

orientação, Sua mente passou a aceitar a idéia

de lutar e êle acre_ditou que isto era uma respoS---.

ta. nascida _de sua fé pelo Todo poderoso. Come�

çou a crer que nada haveria de mau em tazer do

, pugilismo sua carreira, ao mesmo tempo em que

lembrava que seus dons" _naturais eram presentea
��0������� �����·I���'-..4i

• 'i6q�.�f;tci(}i,.· é"3í:u� :êl�.. de.V��:ia. �e���f':li�����.�..
·

'

P,?l' tai ,!ayô, :���lda.-�d9
.

'

rápidos e produtivos, de ambos os' sério perigo para a retaguarda ad

Iados, especialmente por parte do versgrta. possui como caracterjstí.,

pequena área atletic8;na. Venceu

o 'Leão do 4Sul com bastante ca-.

poucos. Teve um trábalho primo-

rosa. espeCialmente no que con_

HISTóRIAS VERDADEIRAS

/�'Sugar'" Ray Robinson
DE VERUS

.

t, ....

da Série prio de dansarino, impressionaram a todos e seus

" ' instl'utores 'áiÜmaram-no a seguir a carreíra de

pug!llsta, Mas Ray hesitava multo a dar êsse

passo,

Segunda

TíMIDO - Embora idolatrando Jóe Lours, e
-

a�slstente assíduo dos treinos de boxe em Detroit,

- Ray decidiu-se finalmente

C Torneio Ma�culino de Wi-mbledort foi institüidõr:'.i
ano de1877, tendo havido até hoje 73 disputas. Narra Júlio

de Lallíare que Wimbledon teve suas épocas bem marcada,t; .

W. Rensnaw foi quem mais vezes levant9u 'o título de 183i

a 1886. Os Doberty predominaram de l897 a 1906 e Wilding
-

de 10 a 1'3. Depois veio o grande·Bill Tilden e ganliou 0m

1920 e 1921, para voltar li- vencer 10 anos depois, em 1930.

Neste intervalo a escola francesa dos Mosqueteiros brilh')u
e Borotra, Lacoste e Cochet revezeram-se no monopóliO de

24 a 29. Fred perry foi tri-campeão de 1934 a 1936 e Donlll,d

Budge venceu em 37 e 38. O francês Yvon Petra ganhou o

Wimbledon de 1946, o primeiro depois da II Guerra M:U",

dhll, e os norte-americanos dominaram de 1947 a 1951, com
o agOra nosso Bob Falkenburg vencendo em 1948. Em 1952

o australiano Frank ·Sedgman quebrou -a série americ�na
e Jaroslav Drobny,'depois de tentativas consecutivas debda

1939, conseguiu finalmente. laurear-se em 1954. No ano pU'3-

sacio, Ashley Cooper gflrantiu o titulo e mais um triunfo

para as australianos. Este a-n� venceu-o o peruano' Alp,

jandro Olmedo.
* * '"

As maiores proesas no Torneio Feminino de Wiml:ole

don, instituido em 1884; foram as da inglesa Suzane Len,

glen, que conquistou o título da campeã pOr 'cinco ve�q�

consecutivas (1919 - 1923); e de Helen WJllys Moddy que

foi campeã oito vezes, nos anos de 27, 28, 29, 30, 32, 33.
:35 e 31L

* *_ '" 7

/
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Conto de: VICENTE DE, PAULA
ATHAYDE

seguir o caminho 'que estou cru-

Sento-me à mesa. O aconteci

mento da manhã me pertubou. A
zando, Estuda. Somos dois univer

sitários no' quarto.
acerca de um certo parente. Cui

dado com êle, -dlzll\m. ,Não há

moreninha que no ano passado

càrroça puxada por um ,cavalo

esquelético Impediu-me de 1iílcla�
antes. Mas o �arrOCelr?
ganhar a vida. Eu não!

Na última carta recebida . de

necessidade disse, pois, eu quero
precisa .

estudar, apenas estudar. O paren-
'Nesse prtmeíro .semestre, estive,

resolvido' a não' t�r' 'namoradas.

te, apesar de ter, Idade, resolveu 'Assim o fiz ,Termln�
casa, meus pais acaútelãVIlIÍl-me

_·é linda ... mas
e o CONFORTO'?
Ao comprar móveis estofados, verlflqu."...'"
mol_io é feito com as legitimas MOlAS. NQ-SA" --

• muito maior conf6)'to
• excepcional durabilidade
• lÍunca cedem - nunca lolta.
• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordinhas e perdntcn d.·pono u

• conservam o-estofamento absolutamente, Indeformáv"

MOLAS� DO BR�SIL S. A.

"b, .1Iu., .... se.�11�.,... f.451'- c..Poatol_875 - End. T.J., "NO.SAO" � sa. Paul.
,

.
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[olitllfe J� Alfê1fis�� _'_ (_

Tem
, \

,entrega ';pront�

APARE:LHOS DE AR CONDIli19NADO.,
BALANÇ�S "FILIZOLi\".

'

CIRCULADORES DE' AR.

CORREIAS E PNEUS '·DUNLOP�'. /

CANETAS COMPACTOR
-.

EXTINTORES .DE lNCENDlO.

fIOS PARA ELETRICIDADE.

{<'OGOES ECONOMICOS "WALLlG".

FILMES RAIO X "DUPONT". ,

GELADEIRAS,

MAQUISAS SOMADORAS "BURRO.uGHS"

�lAQUINAS REGI�TRADORAS 'J}JURROUGHS"

-,MEOrpORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

MATERJAIS CIRURGlCOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

'\

.

"toTORES PARA MAQUINAS. DE COSTUR.a\ I
.

' '. \<1' • ,

"

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES ,MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRS�"

RADIOS.

VENTILADORES

Rua Joio Plnto, esquina Saldanlta Marinha

,J'ODN aa78
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com a

" atrée � O Colall radar
JOÃO CARLOS DE MELO Iões nas festas junmas, por mais o casamento na roça! ;,. �s0 ano,

I

que se proib�; jamais deixará,. de nas diversas ,Soc!edade.s em que

me fiz preserrte, (l�Ser�el "grande
varied�de de ricos ' modglos de

cursou JJ _ginásio. Com o parente,
porém, a figura muda. 'Velo faz

pouco da capital federal. Em CII

da semana é uma menina. Quer
me levar. Não tenho dinheiro

Fico.

Ligo menos Impeiltâncla ao que
diz e faz. Tendo os meus .Itvros

é o suf1clent�. As namoradas es-

Coisa de três meses atrá'!l, fui, ser levada à efeito. Esta é a mí,

e, muito especialmente essa 'ma

ravílha, essa deÚcla estonteante,
tanto no sabor quanto no efeito:

o quentão.

apresentado 'pelo meu grande amí,

go limar Carvalho, à um jovem

nha

como

'impressão., E' algo
o' jogo-do-bicho:

assim

Sempre
comple,

vestidos de noiva, que, com ab.,

soluta certeza lhes afirmo, fariamproíbído, porémrapaz, dono 4e, elevada
,

nuncacultura,pere para quando eu tíver meu
Inveja

'

'até mesmo, ao grandetamente extíngutdo,

N� sociedades, os bailes

':Im modo todo especíal- de cati

var, conversandor exímio e outros
anel de doutor. •

Mas o primeiro não deseança, O
dia todo está na janela, " mexer

com as mocinhas do colé�lo. Eu

na, mesa.
�

Nos dias Iniciais, trabalhamos

unidos no afã ,�e termos, penslo
a p'reço módico., A 'q'\i.e estamos'

,

nos ,serviu. Quer noa ,pontos fra

cos, comuns a tõJ;ias, quer' nos

bons.

O diabo são as meninas da

casa. O parente não f_Ica parado.

à Christian Dlor, se êste os tivesse

visto.predicados deveras enobrecedores cp.lplra estiveram sem exceção

que lhe deixa transparecer sua animadíssimos, -mutro embora se

marcante personalidade os quais. fizesse notar, todavia" o baixo ín;
Outrossim, apezar disso tudo, o

bastãnte para deixar qualquer,'
dlce de trages típicos,
A parte bela, nêsses balles, é

a dança da quadrilha, sempre
uma atração, pelas Inovações que
cada ano .aprecenta, e, sobretudo,
pela maestria e perfeIção com que

é efetuada.

excusc..me de enumerá-los, pois,
ser-Irle_la por demais cansativo e

fora de propósito.
Essa )pessõa,

um, bem. "amatutado", 91s que,

não, poderia' faltar, é evidente, o

pinhão, o amendoim, a batata;
cujas Iniciais dôce, o .aípím (rimou, não é

"P.C.R.", quer por seus
, -'

pessoais, quer pela profissão abra-

çada (hoje, um dos grandes' va

lores do Jornalismo da Capital e

mesmo j ) , o, melado, etc ... , etc,

O ponto culminante, porém, é
--------------------------qutça do Estado, sendo magnifico

AUTOMOVELCor,e as escadas, desce os degraus na feitura -dIária de suas famosas
aos quatro., 'Está· falando aqui da e

__
Intel'essantee-'crônicas, 90% ca,

janela. Vai,' paÍ"a baixo.· Um In- 'racteriza:das',pelo" sadio e ríco hu,

Eu próprio, quando alegremen.,

VENDE-SE um carro AUSTIN te,_partlclpava dos festejos em

tipo A-40, o'rnelhor da cídade homenagem ao meu xará (SãO
'I'ratar rua ,Bento Gonçal- -,' JOão), fui / .vitlma 'do quentão,

ves, 13. -

êsse írresponsavel 'que, lá pelas
" ' -:--:

'

tantas da madrugada deixou-me

terno. Ao menos para mim

pretendo estullar,- �

O sol entrava de' mií>nsi-nho pela

janela. Leyantel..:.mê.â nora do

costume, procurando o café. Re

gressando, depoIB,êide vínte: -mínu.;

tos, o parente já havia' saldo. -

Iria a' qualquer lugar,', Fechei 1\

porta. Arrumel;'80 .dlspas}ção de

que morramo que �pr�s.enta), tórnou;

se digno de minha', Integral ad-,

!Jllração 'e 'credor: de mínha maís

expressiva :e stncera amizade.
, Dêsde' então, na qualidade de CAFEZITO

AGORA COM NOVA
,EMBÀLAGEM jrresponsavet ou, não, o tato é

_.... .... que êle 'é gostoso prá�chúchú! ...

dlt,al,.,..

'completa e Irremediavelmente "de_.
cabeça virada".

colaaorador+-dgste Diário, vinha
Mas ... '

verdade, sejaInserindo uma série de artigos
sob os- mais variados assuntos, o

que, além da grata honra de

poder ceoperer 'também, com uma

modestfa parcéta, para o maior

engrandecimento dêste -notavel

algtrns livros,.·

Ia me abstraíndo-vue, leitura

quando ouvt- um barr,Ul�Ó dife

rente na porta; ·Como 'sê, alguém

procuraéee a'brl.!U\,'AoilteiJ'a I·nsls

têncla, ·olhel. .Estlcà:n:do:.nre, "dei

OS :CkTARINENSfS �NO .BRASILEIRO
DE TENISde -tmprense catarlnense,

era- para mim, uma írrestetta e

lria'escrltlvel satisfação.
porém, CGm a :aproxlmllção das

;1)rova::s pli'r-ciais 'a -que estão sujei
tos todos os estudantes do cur.,

CJm destino à Belo Horizonte segue hoje por avião elo
Consórcío TAC-Cruzeiro do Sul, a Embaixada catarmenae
de Tênis onde disputará o Campeonato Brasileiro Infanto
Juvenil.

A Embaixada está constituida dos srs. Antonio Perelra
Oliveira Neto, Presidente; João David Ferreira Lima, Dele
gado 'Junto, à Federação e João Carlos Tolentino Neves.
Secretárió.

O.� tenistas, pertencentes ao Lira, desta Capital, SOCln
dade Guaraní de' Itajaí e Tabajára, de Blumenau, são os

seguíntes: Guenther Ka,ulich, Nardim Lemke, Luiz Santos,
Antonio Pereira OÜviÚta, Regil1aldQ Pereira Oliveira, Ana-,
naría Beck, Lígia Mascarenhas e' Rênato 'Meyer, todos da
classe ju�e:nn 16.a IS.aBas; pOlidoro SarttIago' Filho, 0li,ar
Prisco e Ell,en Faber, da classe juvenil 13. a 15 anós; Ed�un
Heusi, Fránz W. Nietzche e Vitor Meyer Filho, da classe
infantil 9 a 12 anos.

volta na chave que estava por

dentro. A pottà:'1!e:'abl'h,t 'O que

vi: o quarto da, frente-e Só. Le:::
ve! a lPão ao queixo, e disse

para mim:'

- D,é!
Tornei a fechaI' -a -porta,
Minutos depois', 0' barulho voi..

tou,

so "secundgrto, forçosamente, e.

contra vontade, tive de ausentar

me da lides jornallstleas, deixan

do assim, m1nha frequ'êncla e as,

stdutdade na estaca ,zero.

Agora, no entretanto, _
com o

términ.o -dos meus 'exames, aos

quais dou a. cotação máxima de.

apenas "passavels", e, quando tu_
\

do volta ao normal, dou vazão à
minha já Ineontrolavel ansloslda

de, retornando ,à ativa, embora,
a.lnda sjlm assunto pré-est:ibele _

cldo.

Agora eu pego, 'pensei.;

Sai da cadeira em silencio. Pés

nus. Cheguei à porta.
Exltel. Ouvi voz de moça., De

pois fui rápido. Virei a chave e,
p:uxel a porta_- .

__: Oh! A senhorita, disse eu,

vllrmelhll.lJ.do JlIJl PÓJlCO.
- E, fez �la.

To,tlavia, junto com seus fes-

tejos recem-flndados, faz-se me

recedor de um comentarlrlozlnho.
, razão pela qual, apego_me à êle

Isso 'a seu
para, digamos a.�m) um

peque-ljno furo de reportagem, portan.

to ...

Não obstante' .todos haverem

I visto, apreciado e dêles WlrtlcIPa-.,
- E ficar encabulada assim?

I ,do, jamals será demais falar"se
:A_pan):lel o pequeno papel. Apal-

sôbre os festejos junlnos em nossp,
pel-o. Voltando os 'olhos, ela des..

d"Capital, os quais, nêste ano _

ela as escadas, :Oel de , ombros,
'59, nadinha mesmo, delxaJ;am ?

sem entender. \
desejar.

Envelope' branco" com.. coisa sa.

Hljpte por dentrQ. Aberto.

. .E!Dbaralhou-se.
'.

Bem. ,:;
Senhorita ...

pode entregar
t

.

parente?
- Só Isso?
- Só

Externamente" ,ou sejam, os

- SÓ' quero sabel � onde se meteu aquêle coelho na

hora da mágica!

'"

[esteios _ d',! -rua, _foram, um espe-

táculo à parte, notando_se de

momento à momento .deslizando

em nossos céus ornamentados'" d,c

de balões, Inc�usive os chamad�s

Eu era curioso.

AbrI. Estava ·�)jto.:

Aceite você esta rosinha como

prova de amor.

Amo-lhe.,

/
"lanterninhas", muito embora a

brilhante estrelas; uma Infinidade

prátl'Ca de splt!l--los estivesse de_
Fiquei' perturbado., Queria ve�

o presente. TIJ;,lha pa..l!I-vra fluente.

li'ltlrla de en,rrosco.

ESperei' que ele voltasse. Andei

tempo pelo quarto. ContandO pas

so, olhando ll,g_r,al\, rabiscando ca

derno, abrln�R. H�o. - ElltaVaJllOs
havia pouco aH.

Não sei por que se passou aqui-'
lo comigo. Afinal o' c,asq cra dO

pal'ente. _ cõmpetla..'lhe
�

resolver o

assunto.

O bllhete estava na cama.

Finalmente velo.

- Olhe dlsseAhe apressado.
,

Veja em sua cama. Há algo para.

você.

Preclplteu-s� ,sõbre o envelope.
Leu-o Releu-o. "c'

.:J ....
- Como, é �Sl!o?
- Eu vou saber?-
No mesmo dia recebi uma

quantia de qlnheiro: e, �()rml só

zlllho no quarto. 'l\f]:ldar_e para

o -outro lado_da ,cidade.
Tinha multa convérsa, !)las ,sem

I

vldaménte -proibida, como pre-

venção contra incendlos. ' '

,

Aliás, a' prática de soltar' ba-

I "A.II'�.!

NAS PASSAGENS, ,

DE VOLTA'"
o
�
o
Õ -.iiIl[iIIiiI----------�.
'1Il
=o
(l

, "

Tarifas em, vigor nas diversas
.

, 'linhas do Consórcio

'fAC-CRUZEIRO DO SUL

h >�
Ir
..
:r
z

.J

Um terrepo_,a,JJ1!l Presidente
Coutinho. n.� 45
Tratar a rua Fernando

Machadoi5",

Ir

�&. ..
.J
..
;:

.

� lembre-se:
. EM QUALQUER CASO

CRUlflRO A PRAZO
NEGóqIO' DE OCASIAO'

,Vende�s., ·
1 Motor "0,14.",- 75 BP

, .

1 Gerador '1MARELLI" -
20 KVA.
Em .perfeita funcionamentl).
Dirigir-se ao Sr. Osni Pereira

JAGUARl1N.\ - S,U.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10.4&3 'Eleitores • 3..',zona - 20.590' Eleitores
'Total Geral nó Município' • 31. 053 ·Eleitores -. '. .
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I

I
quando defendemos as gran- putados, perdeu - repít» _,

d P'
.' eminente causídico, prende-

DaCI,OD'a
des causas que tomam con- esta Câmara, perdeu Sãn/'a

'O' al,s' ta do nosso' ser, desde o es- Catarina, perdeu Q; Senado, ,\ se ao prosseguimento da íns-
pírito ao próprio coração. perdeu a Nação um. homem trução criminal, do, processo
Não é um necrológio, nem atuante, um homem firme que é movídq coatra-e réu
uma palavra de saudade. nas suas atitudes, 'mas ga- Encontra-se em nossa Capital, proveniente do Rio de

acusado do assassínio do Dr. ,Não é um discurso formal, haram as geração atuais e Janeiro, o Dr. Romeiro Neto, figura das mais expressivas A�nton'1'0 DI'b M'USS1·. O' Dr. R;"".-O Grande Expediente 'da sessão de 16 de junho, na;í ....em e' uma expressão de p�.. futuras, porque na galeria '

d' d' id d
. U

.
'- �"

, nos meios iuruiicos o pats, e, sem uva, uma as mata-Câmara Federal, foi todo êle dediéado à memória dos Hus-§ "ar. Aqui, desta tribuna, que- dos nossos-heróís que eultua- '

, "

m,ieíro N,eto fun,cionará na' .. "
-",

res autoriâades qu,e funciona nas lides criminais.tres catarinenses Nerêú Ramos, Leoberto Leal s Jorge La-� rà exaltar em Nereu Ram<)s mos está Nereu Ramos como acusação juntamente com o
cerda tráçicamente desaparecidos no desastré aviat-ól'ic� Q, expressão. do homem pú- homem de espirito público, É o ,Dr.�Ro�ro Neto,

aa-I
cultura jurídico-criminal do

Dr. Héli� SaciÍotti de Olivel-,
�

- blico brasileiro lutando sem- clarividente, diséipUnado. e- vogado dos mais solicitados país, '

.de Curitiba.
-

� pre para' sobre'vI'ver, lutando nérgíco e, sobretudo, -'brasi� ra, digno Promotor Público-
. na tribuna do Júri. Seu no-

S b
-Publicamos hoje o discurso do dep. Abelardo Jurema.ª contra a incompreensão lu- leiro nos seus sentimentos e

. a e-se que li viJul� 9(/
-

PR ª��, Vara desta Capital.Senhor Presídente e Srs. Deputados, há precísamentej tando contra inimigos !!ra":', no seu amor à famUia. � ao me grangeou' faJIla e eoneei- _' ......._.....==....-��---__--_,

um ano achava-me em pleno sertão da Paraíba, em csm-] tllit�s, lutando cont!a tod_a� 'próprio desenvolvimento dn to, visto ser constantemente
h

' .
. . dR" ;: as forças de reaçao, mas País. -.' íncluído nas ma.nebetes dapan a pclítíca, ao lado do Sena or UI Oarneíro. Quandoi .sem ceder um milímetro da

grande imprensa da Capl-falávamos ao povo da Cidade de Patos, no meio de um] sua intransigência, a servi-
. Tenho, pessoalmente, de

entusiasmo contagiante, tão natural em campanhas pOlí-ª ço dos seus princ�pios e do 'Nereu Ramos as' mais gratas tal do. pais. Sua cultura [urí
ticas e, sobretudo, quando se defendem as boas causas.j seu amor ao BraSil. . recordações. :til guem não as dica, das mais respettadas e
. de t

'. t' d it t
'

-

h' t d t';: Sr. PresIdente. Srs. Depu- tem neste Bra.sil a fora?,
, ,'ac;atadas, aliada Q;' sua c�p�"as ez e nn a a no e, omavamos eon ecimen o o ra-s tados Nereu ,Ramos, dentro Estudante amd� da V�ll!" cidade de grande orador dá-gieo desaparecimento .do Dr. Nereu ,Ramos., � do PSD, fora dêle, em Santa. Faculdade de RecIfe, assístía '.

.

'Perdia' a'Câmara dos Deputados perdia o Senado da� çatari!1a e no Brasil i!lteiro, eu a Nereu Ramoa,1l0 anti'. lhe, mel'ecj9ªlllente, relevan
República perdia Santa Catarina perdia a sua família � e aquele vulto que nos no- go Teatrp, Santa l�abel, pro- ',te destaque dentre ª§ ngu-

. '- /: -. '5 menageamos, e esperamos gando o voto $!}cretQ, aq,?-ê- ras exponenciais do Dlr-eÚ.operdia a N�çao um ho�em na mais alta expressao do ter-ê que as gerações atuais e as le voto, que cOfl.S9!kWll_sua Penal brasileiro Como r.li'l'mo e nas suas, m�is belas características. Feliz, entretan- � gerações futuras, ao serem vida publica, atravé$ , 40$ "

,,':'to, é o povo, feliz .é· o Estado, f�liz é a família que PQdc�.· convocadas para a wm�?a postos quegrangeou, não pe- YP.l artículísta carioca, C8.

o,S'EGUE O'T�NIS PAR'�A'�.B=E-L·O":·'��H-"O"--R---I'-Z'·'O':"NJE.. ,

apresentar entre os seus membros homens da categoría.g de p�sl�ao, permaneçam fid($ lo ravorítísmo mas pelo re- 'da tfªPiln"q seu no Tribunal
,

.

,- � .' 'g a atitudes como aquelas Que conh.ecim�nto de �a opt- do. Júri, ori Mij$ªP.!10, 'Orada estirpe, do espírito e do g-ªbarlto moral de Nereu Ra- ê fizeram dêsse catarinense níãe pú.pl!ca que, amda hoje, defendendo êonstitue vgrª�.,. Em um ''':CONVAIR'' especial Chefiará a delegação o presíden.,mos, na sua vida inteiriça, nos sllus exemplos de pat':i,;-� num brasileiro de todos os se curva a §U,ª, acentuada e
.

c.
,

, • ,

do conssrcío "TAC-C,Uzelro do te da F,C,T" sr, Antônio pereira
_ tismo, nas suas atitudes de .masculínídade, na sua expres] Estádos da Federação. gloriosa pel'SOlj.a.lmfÚl�! '

delra tese que alimenta li
SUl", '�e�ué' lW'J� iH� g H.'!rn.s para Oliveira Fllho, e seguirá com a

Sã�::e::d��:oex��e�����li�I'���t���;lIlIlIell�as"'atitü"j'csi Poote Ae'rea 811'0 � Paulo-110 Pu''�I!lc I
!�=:rl�:::�:p�::r�:;!�:;::��::t ,�:�:�f���n���!��itgD�r:rir.:�.mos não se �rdem, nem -no coletivas.

,
'

ne,ira o Campeonato Brasileiro de Tênis, Felicidades, é o quetempo nem no, eSP8:ço,' cor- Ainda-há pouco, o Partído .-

I'.
' .' "I

-

,

Inf�nte-J�vel1-1l des�'I- m.-!?dall�ade desejamos aos jovens atletas 'ca..que" quando �esaparecem do Social Democrático foi atino desptlrH#i, í!- P-IH'Hr é9 éi!J- H: t�míerrs�. .!_cene.no dos VIVOS, mais pt'e- gido duramente com' o fa'e..
� ,=-.do..."";",�",." __""."..,,,,, ""-.:0;,, 00 .''''''''''sentes _se tornam pela rp.me' cimento de um líder, Magn-

, /.moraçao ,de suas.-açoes e pc· lhães Barata, no Pará, e to.. As emprêsas signatárias, VAJSP, CRUZEIRO �O SUL. rE'as brasileiras, especial- 'DIA D-O'
" . " - .. ,

lo cu!to a sua ,VIgorosa p�r,· dos que de lá vieram trouxe- VARIG, que executam' a linha Rio...�ão P.aul0,·�perações' mente à POl'ta.r1ª n° 99, de 7 "COMERCIANTEsollahdade.
ram estas informações: Ma- de vôo. que somam dois têrços do seu movímt!Jl.to total, es- de maio de 1948. '

Sou de u� !llstadlj que clll- ga:lhães Barata; morto, �st{\
".

•
No JJ)'p�jmo dià 16, ouint.a..b.iflt, os cOmerciantes fes-tua a memona de um ho-. maI's VI'VO n,o cora,ção, d,os -pa.-, clarecerem ao _público () seguinte:

,
, , 4) Formam as empres'l.s t·

-,

di
__,��� �,,�

N R t li h d t F<U" ll_oJ'e se lança'm a" e'S8:,> .eJarao se� a. N� tia.VEll4 PQJ.'ém.•�usnensão das ativida-m�m como er�u am�s: r9,enses, co�o uma advêr-.,,, n,.- ,f! ,p�nor�ma aero� da a ou ras n ª,S o pa s, 't .,.
•

.

,'"

d -�,L...-
_

> <r,Joao ,Pessoa, cUJa :çnorte .:.01 tência ao ,futuro, como ,um' ,viarlO braSIleIro, de tempos- f� as:sim mora!izarído;vas baSt�3 inl'clativa., () ,grupo das COt!1-' Q,es,_ e �co_�.Q9m. o"Decr�to "Rederal que ,i1ilsti�u).uJ..:um renascer de - esperanças, roteiro aos administradores essa parte vem danq� mar':., econômicas duma lndúsfl'ja panhia� malá' QJl�g�, dO "'.DIA '.ou COMER�IANTE"." _
).

..

�
.. �de chama� de id�alismo re-

e como um exemplo às g,,>:a" gem a profundas apree:1- que, sem diljciplinação entir- Brasil, duas com f!lafs de 3ª A noite, os comerciantes de Florianópolis reunir-se-ãovolvendo �ste PaIS, t!ansfor- çóes que querem serv;ir a ,sua sóes. Nêle é especialmente gica, marcha. para um de- anos de serviço publico, e a em JANTA� D� "'ONFRATERNIZAÇA
.'

_mande;> e Jogando-o as_n'lvaQ terra e a sua' Qátria. de deplorar-se a falta de sp- p!orável colap$o� ,

"

terceira,com mais de 25. Têm , _ '.' t:;!__ " O. As inscriçoes po-
c�mqUlst�s da revol�çao so- Agamenon. Magalhães, em riedade cQm que. V�lll se�do 3) -'- O preço de Cr$ 9QO,OO ainda à VASP e a VARrG aerao ser feItas até o dia 19, ��gunçlª-tejrª, na sede da-CI8:l. HOJ�, na Par�Iba, há Pernambuco, é bem outro alterada a; substanCIa tat'lfií,- �ue pretendem cobl'ar pelo.') por acionistas os governos Associação Comercial, no' Sindicato do, Comércio, Varejtsta,dOIS sentldo� de Vld�: um ;ex'emplo da' permanên�i'il ria no.s_serviços através

.. qa bHhetes símples _
na linha, dos ;I!lstadoll à� a� PIl-r!Jo e na Casa América e no, Armazém Avenida, .do,senhor Var":'ante� de Joa� Pessoa, outr,J, dt' um homem, pela suas C!l." concessao de descontos illCI- Rio-São Paulo, sem desconto. do Rio Grande do Sul, J g i t,depOIS de Joao �es�oa. Ne- : racterísticas intelectuais, }Je- tos, crediários fraudulentos, dR ida e vellta, é industrial- 5) _ Em tais condições,' Q§ .... a n@ (l,

, nhu� homem, publIco. na lá sua ação, pela sua 'indivi .. sorteios fabulosos etc."C0n10 mente viável e 08 respectivos e�p.eram as empl'ê.sas sigua-
- ....."""'''''7'''==0'''.............__-,

Pa!a.J._?a, podera enfr!lnta.,: .a dualidade vigorosa; pela �lla, SP lt compostura que se de- custos Joram detalhada e c�· tarlas a indis1?ensavel aOl'O
opmlao popular se nao twer

presença constante em todos veria· esperar dum serviço balmente comprovados' a$ vação do Poder competentecomo f1;lndamento de sua os reclamos da opiríião rti- público como êste da maio· autoridades �om.petentes, nãn pana ª §�jgª q1J� yr()puseram
· pers?!l�hdade os exe�plos blica.

.

ria relevância para o país" pod�pdi? a,ssIm� s�r rec]:lsado aplicar nos Btú'Yiç(ls lla PON-patnotlCos, de a�rnimstra- Como que o desapareci- comportasse tais contrasen- no interesse publlco. Obed:e- TE 4EREA e que se inich,do�, de homem, pUbliC!l, de mento momentâneo dá Luna sos. CE' o p�dldo das sigp.atá.rlas, rá amanhã,.e. qu� será man-'Joao Pessoa Cavalcantl de impressão de desespêro, en- 2) � Conscientes ,de que ademaIS, .com ·toQO �O j'�ar, tida em : caráter definUivoAlb!lquerque., . tre as mágoas e as lágrimas; a conjuntura q1.l;e ),flige a na,- aOs prec�ltos que ��gem ª entre as dua$' maiores eida.."Sao homens aSSIm que ,d�- mas logo a opinião pública, çãõ eJ!:ig�. dé todos inõ.u3- construçao das tar1�as aé� des do posso país.saparecem do nosso CO�VIV�O num ·milagre de renovação, triais da 'transpqrte um sín-

B'���I.r�'�'·
Rio de Janejrq, º çJ.e jultl'Jpara pe!manecerem maIS Vl- começa a se formar em tôr- cero esfôrço nQ sentido de, . de' 1959

.,

vos, maI� penetrantes e mal'; no. daquelas idéias, daqueles barateamento dos meios de. Viação Aérea São Paulo �conselheIros dentro das nos.. princípios que corporifica- condução quando possivel; VASP
-------.,..--.:,..- ram o homem/que desapare- resolver reexaminar,' com (I Se'rylços Aéreos Cruzeiros

ceu materialmente para ptll'- maior critério, as suas I)p�- VaU'lI)§ bpje fazer 1!ma '§1J- .

do $yJ
manecer pelas, suas idéias, rações e eliminar, em SUlld gestãu rw� pIl4Itr!!s' VgbljcPIi S. A Emp�sQ, qe Viação,
pE'lo seu exemplo, pela sua {!ompan:hias, tôdas as despa- m�\licipais, presllfitll$' @ fytu,.. .Aérea llio (lrandenslt �

personalidade., sas supérfluas, assim coma rus. (VARI(J)·
E' longa a vida de Nel'eu juntar os serviços capazes de Estamos, como está,"fla cara,"-

'R�mos. Desde o seu nasci- serem ex'e'cutados em con, às vésperas de nUVll, movimen-
mento, na cidade de LageS, junto 'mais ecoriômicame�1te, to altista »0 mercadO' 4e éar..
em 1888, até o seu desapal'e- sem prejuí:(:o qa liegurança, ne. para começo de conversa, ...

cimento, há um ano, pred·· regularidade e relativo con- produtO' está desa.pareee!ldo 40.
samente, deve ser lida pur fôrto que devem 'caracterl- açuugues. Quando 'o preçO' su_
todo êste Brasil afora, parll !lar o' bom serviço público, I)ir, voltará cum fartúr.a.
que se tenha bem ,a idél!l Nesse sentido, tambem, ima- Mas, enquantO' nãO' nus trans-
exata do. valor, do vulto e dr.. glnaram a execução da cha.. furmarem EM GATOS COMexpressão dêsse grande cata- mada· PONTE AÉREA po� FOME, DE CAU,NÉ, QUErinense., Por isso é que quc- junção' d,e frequências e sim- ESSES, segundo Il 'pruvérbio,

Z. L. STEINER & CIA. ro incorporar seus traços bio- plifica�ão -"'de prõcedimento COMEM ATÉ FAU,OFA DE
RUA CONS. MAFR.A N.O e. gráficos' ao meu discurso. operativos, como primeira ALFINETE, ,será JustO' que

PL.ORIANÓPOLIS ,

Que me perdoe a Câmara etapa duma colaboraçfi-J pens�m,us ÍlC1 futuro: D'í a su-êste meu calor, êste meu en - n:ais pr,ofunda â ser. estendl-- gestãO' prllmetida.
;. ..�_ .. .. .._,. tiNo aiuguel, pelá prefeitura,

'N�o"-s p rec' ·s'a s d·
.

Â' '::bl�;::�::�;��U=U= =:��aud:S:
•�" •

"

I' m,o "

e ,v.,oe.e", :::��rá cláusulas qUe;e&tabele.
III
'.

16 - o cllntratante qu�, du_

II1II 'rante três dias cllnsecutiv,us,
III

'

" ' , , -"""4'i� , 'III' diminuir em mais de 50 quilus,

•
.",

,III a média da carne p.osta à v,en-

II curso°d:;���;.,j:!::::"��ii::=�ec��!��!::.er o seu con�
. : :'n�::;:�;:":::'=

•• O 'p.s.n. está formando as su'as equipes de trabalh!J e de II1II .. 2° � Il conttatante que
. III vender seu produto pur prêçu'ação.

, superior aO' tabeladO'; mediante

• O p.s.n� precisa das suas idéias, da sua iniciativa, do seu III :::v:i)nt!:::e�;::����9 d!e��e�
II1II desêjo de criar III diato, e, além das penaS legáfá;

•

III
, 'nãO' m�is puderá cont;atar cum• ' O p.s.n. preCi'�a de redatores, ,pesquisadores, . repórteres, os poderes municipais,"

II1II noticim·istas. , Os jurnalistas 'Pll4erãu, é
III

II1II clarll,' sublimar Il pensamentO'
.II1II Você escreverá para os jornais e para o rádio. III ex.presso ,nesse palpite;III, II1II O que nã" oe' poss;vel é fa_',

• Talves lhe interesse saber: você será remúnerado-p�lo que III' zer Il flurlanuPlll1tanQ;o de in_'

II1II E'strever,
'

',',. verno a inverno, pagar pelo
III ", ínen,or lucrO' dus cOpl,erciantes '

II1II Ótimo a:rpbiente de trabalho.' Contátos que você gostaria , de carne, Nu \terãO', pagamu� us
III

II1II buns lucr�. por qU1! pagar a
II1II de ter.' III diferença, nó inverno�?

"

fi "

I l

'E" d' , Quem lucruu bastante nu

..
'

,

nscreva-se para os testes no scritorio o p.s.n:" à rua , bum tempo, pllde lucrar um

• Araujo, Figueredo, 5, ou pelo telefone 3577 (das 9 às 12 e das • puu:o :enus' nus dia,s'frios.

• t

�-

Faleceu o Dr. 1

I

Clarno Galell;, �

, Às, primeiras horas da' noite pe
ontem, velo a falecer no Hospital ,

de Caridade ,o 'dr, CLARNO GAc
LETTI.' gude se el).Contral1a' já há
m,êses, vitima "dI) pertinaz molés.
tia, O extinto I!n� I)rlllllmte jl.dvo
gado no fôro da Caplt!il, Já ha
vendo exercido cQm InVUlgar
in tellgênoia os cargos' de consul-1tor Jurldlco ,do Estado e de mem .

bro da, diretoria da Ordem dos
Advoga50s do Brasil, Secção de
Santa Catarina, estando ultima-

REPRESENTANTES

mente à dispOsição da 'Hôlsa de
Val1>res, A noticia de seu passa-'
menta, causou profunda conster_
nação entre os meios sociais e

Jurídicos d� Florianópolis, Ó seu

sepultamento verlficar-se-á hoje,:
às 16,30 horas no Cemitério Mu
nicipal de Itacorobi.
À famllia enlutada, as condo_

lências' aos que fazem êste 'jor�
nal.

.Nehru considera a

ONU incapacitada
NOVA DELHI, 8' (UPIj .:_ o
primeiro ministro Jawaharlal
Nehrú declarou, hoje, que as Na.
çôes Unidas não' tem cOplpetêncla
para consid,erar a que�tão do Tlbe,t
porque se recusaram a admittr um
dos principais elementos da con_

tenda, a China comunista, Nehru

'O
•.

FLOH�AN9PºJ:.IS! Quinta Feira, 9 DE JULHO DE 1959

.;..

t!.\'':�./_'_'����'t��.
��iÃf ��.,-,

��

.. �
Não há diretepr de jornal que Po.ssa. ler tudo o que'

vai sair no dia seguinte.
Ainda ontêm, lendo aqui o nosso diário, topei, na.

reportagem sôbre uma reunião de leprologistas, n�.,;r�
Capital, com a afirmação de haverem os Educandá
rios, antigos l:'reventót;io.s, co apesar do, seu trabalho
gl'a�ã1()80 em beneficio dos' filhos dos portadores -'da
doença, fracassado na sua grande 'missão ...

.
- Acha o reporter que a. faiha, consiste em não-for ..

necerem os educandários assistência a outràs crian
ças, pois o filho do leproso' é igual. a qualquer criança
e nã() se justifica que fique estimagtiaada num pre
ventório e �olhada por um ângulo verdadeiramente.
desumano.

Desátendendo ao rifão sôbre a justiça, que ri to-
'dos guarda, mas ninguem a quer em casa, devemo�
di�e-r ao nosso F�rnando, Souto Maior, autor 'da re-

..

portagem, que a verdadeira começa por cCMIa. E cuj, _

lembrar-lhe q:ue, os seus conce�tos, acima reprodtlzi,
dos, tem aqui bem pertinho, ali no Educandário San
ta Catarina, a mais solene, o mais p�lpitante,· o mài�
indestrutivel, desmentido. " ,�

,

Num país em, que a obra assistencial é quase nu
la, querer qu'e estas ou aquelas, com finalidades' es
pef.Ífic�s, ' se gen:eraU!1lem - é querer fracasso tot$l.l.
.ps educandários, sa:bemos todos, tem-se mantido O'ra-. ' '"

ça� ao ,hero.�smo de Dona Eunice Weaver, no Brasil, e
aqui, de. uma eqUipe sob o comando devotado e ap0s,:'
tó1.iço de DOna Ma1\ia Madalenf,l de Moura Ferro.

Se há, lla canlpanha contra· a lepra, setor vito�
rioso é êsse dos preventõrios, para os quais a contri
buição dos cofres pÚblicos não pa$sa de migalha, em
confronto' com os bilhões desperdiçaqos COlll menor
proveito.

.

Fique, ,pois, a ressalva: o -nosso pensamento é in
verso ao do nosso, estimado reporter. ,_

, E como o Fernando- é declaraàamente um grande'
a(,h�irador ,de Dona Maria, Madelena de Moura F�rro,
a ela -o elitrega;.mos, .para que faça justiça pelas pró
prías mãos ...

._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


