
ua or

ro não. resolve, Ude�ilda!�
,

Você 'mandando ou 'et.

mapdando, tudo está, sa-

T�op�s 'do: Perú violara.m O térrítério �quatoria'�o e .prendetam um \sargen\o' e ,'cinco
QUITO, 7 (U. P,) - americanos (OEA), S1', Hec- rú, e a p1'isão de um grupo guinte: canas, a fim de levar ao seu que, o Equador acaba de so- zade e limites entre o E-

qooêrtu: iJo Equador en- to')' David Castro, denumci- f01'1naclo por um sargento e "Tenho a honra de diri- conhecimento, ,como é de- frer uma flagrante violação j quador e o Perú. '

,

viou, uma counisucaçiio ao anelo a "flcLgmnte, violação cinco soldados do exército gir-me a v, exa. digno pre- ver de meu país, em sua de seu território, por, parte I Ao formular esta denún

'p1'esidente' do COnselho da do território equat01'iano nacional" sidente' do órganísmo repre- qualidade de membro da das tropas do exército pe�' cia a v. exa., não é demais

01'ganização dos Estados A- por parte das tropas do Pe- A comunicação diz o se- ,sentativo das-nações ameri- organização continental, I ruano as quais" incursionan- � assinalar que êsse ato do

.�>..-<)__()....._ ,do profundamente na zona' Perú é plenamente conde

,
'

I
'

do ri� Morona, que �e ,ach� ,n.ado pelo �ireito Intern�-

IOm5is anti,'o,Dia- ! perfeltamen,te 9�hmlt�da cional Amerldano, e especi
,

• '.' entre os dois palses, fize- almente pela Convenção,

Irlo
de S. C.ta,rlna, ram prisioneiros cinco sol- sôbre deveres e direitos dos

,
• dados e um sargento do e- Estados, pela Carta da OEA

I
Ano XLI •

I
xército. equatoriano. Esta e pelo 'Tratado Interamerí-

,

nova afronta do' Perú ao cano de Assistência Recí-

N' 11 909
meu p�ís já foi levada ao proca, constituindo a atítu-

-,I .

r· conhecimento dos governos de peruana uma grave a-

_ _

"' ...._� fi�dores d� Protocolo d.o I meaça 'à paz e à segurança'
--- ,---,_ RlO de Janeiro, de paz, aml- americana". '

Cr11...
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�

8 de Junho 195:1Édição de hoje 12 páginas

Eleitores do Brasil
Eotro eles o' dr� Oswaldo Cabral
RIO, (V,A.) - Foram de- quim Ribeiro, escritor e

.

signados pelo Presidente do professor do Colégio Pedro

�nstitutp Brasileiro de Edu:' II, do Distrito Federal; Pro
-açâo, Ciência e Cultura Iessor Manoel Díegues Jú

(IBECC) eleitores do Bra- nior, [orhalísta, escritor,
sil, que elegerão a nova di-. folclorista e Chefe de Ser-

I

r·. .

.

•

,
IGúria

.

Metropolitana·

Reintegrado quem fOI. pro- . lr:��d1��;u;o��:;::h!'e�t:�c::�r�':���,:�t��
cessado" por roubo ' :U��r�'i:;��i�f:::U: Je::�����ç�:�end:o :re::�d�ra:i�

,

'

�..'., nica ?u/di?�esana, rela!_ivos à atitu�e �o Clero para'
tl\: com a política, e que sao, na substância ou textual-

RIO,.7 (V,A,) - ,Pela I que consta d� acordão da 2,a I an,te-ce�entes de Carlos Ee'- mente como segue:,.
'

,

portaria 805, o chefe de po- turma do Trlbunal Federal r�lra ?llva, que vol,t�, a 8.:r, ,
.. I, - De acôrdo com o artigo 26 do Concilio Ple-

, lida reintegrou n�s qua- de Recursos.
, ,1,nveshg,ador da policia, sao ,nário Brasileiro que recomenda sejam os Bispos

dros do Departamento Fe- � Carlos Pereira da Silva os segumtes: mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza-
deral da Segurança Pública ainda respon�e ,a processo Em 3 de setembro de ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem-
a Carlos Pereira Silva, que na 2a vara 'c:r:mmal, acusa- 1948, prêso por roubo, com penhar cargo público, como Deputado, etc" desde o

fôro afastado da, polici,a. e d� de extorsa? em, �on�or. violência e' furto qualifica- 'começo, invariàvelmente, deixem esta Arquidiocese
b f 1 f

I
d d to ns do em 4 de novembro • deprêso por rou o e ,a. SI ica- rru a e com o mquen, : -, esta concessão r.eservada exclusivamente à Santa Sé, ratí, Presidente 'cita Comis- Os eleitores brasileiros

ção. O chefe de polícia teve taurado na d.,eleg�cla de 1948, decretada. sua prisão II -'- Como a política costuma dividir, e, sob
d

-

O ti 1
' ,'"

d 7 são Nacional -de- Floclore; 'I que não puderem compare-
em vista, para seu ato, o costumes e iversoes. s preven iva pe Ó JUiZ a a êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu-,

'

.,.

vara criminal, em 30 de .' professor' Luiz da Câmara cer à Assembléia Geral, vo-
,

a
'

I· Y I d
rem os .5rs, Párocos 'e demais Sacerdotes congraçar, .

Fal'eceu ure 10 ,a' ver 'e maio 'de 1949, processado pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã Cascudo, do Ri� Grandedo tar'ão por p'rocuração, sendo
pela 2a vara criminal por 'e estar em harmonia com as autoridades locais", se- Norte, escritor e publicista; que a delegação brasileira

RIO, 7 (V, A.)' - Aos oi- O sr. Aurélio 'Valverde falsa qualidade;' em' 3 de a-. jam quais forem as suas crenças flolíticas ou parti-. Professor Dante de Laytà- sufragará a chapa seguinte:
te'nta anos de idade, morreu,"] deixa viúva, dona Hill Val- �ôsto ded1949, encamidnhaddo dos, desde que não desaconselhados por quem de di-

lO presi 1'0' e em 2 e e 110, do Rio Grande do Sul" Para Presidente: Dr. Rei-
na noite de 4 do corrente, verde,. e os seguintes filhos: 1, s.

-

reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem 'a sua inde-
zembro de 1950 beneficiado Diretor do Museu Estadual, Jer' Christiansen, Profe,ssor

às 19 horas, 'vitimado por Zélio Valverde, gerente do pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de I
um colapso cardiaco, o sr, "Diário Carioca", Aurélio com indulto". Florianópoli$, art, 20, § único,' a).'

' escritor e folclorísta; Pro-
t do Folélore da Universida- ,

.Aurélio Valverde,' livreiro, Valverde, Aurea Valverde FOr�!I,Ddo rapre..
III - Deem o se�,voto" se o entenderem, a quem fessor Rossini Tav.ares de de de -Oslo; Presidente ad-

que se' dedicou à profíssão Monte, esposa"'do funcioná- y� julgarem que o merece, MAS,NÃO TRABALHEM ["ima; de São Paulo, profes_ junto, o dr. Albert Marinus,
desde a mociqade e a exer- �'io Ciro Mont�, Mirta Val- SeOI,BDta, S 7.,

"

ATIVAM�N;TE, DE QUALQUER MODO, E MUI-
SOl' de'Música folc1orica do' Direto!' d� P.esquizas Histó-

C,eu até o seu último dia de verde Fel',reira, esposa do li ,TO.MENOS DO PÚLPITO, EM FAVQR DE NE- .' .

NHUM' GR'U'mO DE F I -O' 'O" C' Conser,vatório D"ramático, e j',ric,a's e' Folclorica,'s de P.ra-
vichh Homem honi'ado e t1'a7 ,ndus(riali MárIo, ' Ecerreira' .. i-' E CA 'P LrTI A LOCAL" Ar"

<,
" ; 'R' '1 '8'1"

,
,\

I
','

V I" d (Id 'Ib) ,r � , "

M"usi��l deSã,O P,a,u.l0·, Pr.o- - b,,,'lnte, B,e'lgjca,' Secretário
b�lhudoli fez' '110' :ió um 'a', 1 'Va, :e, rerw - a ver e, WASHTl\TG"'O'N 7 (''FT n ) ".: .

\
,

' ,,' ,
'. .

largo cil'�\Jlo de' amigos, PaJ , b �)1terramén(o reali�ou-
_ .o'''I:t.;;�t�'�', �;gli:,rdo.· _

IV - "E'

POSJ'Vcl quê às�vez;es.Hratione pecca- }essà:i<Oswaldo 'Rodrigues Geral,.' o �PrQfesl?or Jorge
ra os' que trabalham no 'e ontem, às .16 ho.rás,' no

A '"

-

" :}:t, liJt:: 'jUtg�l�j::� p� S1's, Sacerdo,t�s o�ri�os a obs.- Cabral, Secretário Géral dOJ
. J)ias,--da Universiq,ade ,de..

"Diárlo Cal'iocà"; a péi'dà Cel111térió de-São. J.oão Ba- Jov�rno sov!étwo, acúSou,os t-ar a�:tti!-lnfu file1- ,n:al.de c::mdtdalo!i hosHs ou pre-' Comissã� -

Catarinense:-â,"e"':' Cof�br'a -'e Tes�ur;iro o

do velho livreiro nos toca lista, Estados Unidos d� quere- judiciais ,à causa da Relig.jã'o, ANTES DE O FAZE- I'"
\

, .'

1
' Rr.<M' PARE'M E COMO O ASSUNTO SE INTE .FolcLore.e historiador; Pro- Prof ssor E. BalJ,mann,

e ,sens�biliza _

de, maneira' :em forçar os representan,
.c. ,". \cI • , ' ,.'

-

- RESSA À PARo'QUIA MAIS INTERESSA A- AR I
ressor Guilherme' dos San-

I

Presi .1...'nte da SocI'edade
muito espec,ial pois e,ra ê,le H k b Id �es das

cln,co
nações, que

- ...,

d Z '1 V I d O SS» ra e as QUIDIOCESE, EXPONfIAM O CASO A NOSSA 'tos Neves, Profes,sor d� Fa-
t
Suiça ,de- Tradições Popula-o pai e e 10 a ver ,e, ge- (( li li Jiscutem, em Washington, a CÚRIA, QUE SE, RESERVA O DIREITO A SU- I

- -

rente desta folha e almgo de
.
", ",

culdade de Filosofia do Es- res, de,Basiléa,
cada um dos redatores e .' Jefesa do sudeste da ASla, 'GESTÕES OU DETERMINAÇÕES A RESPEITO. ,

Ifuncionários da Casa. MANILHA, 7 (U. P.) -:-, � tomar decisões. poHt'ic�s e V - Com 'estas in�truções, continuarão os nos-
foll'ito Santo e folclorista; P�ra os cargos de Vice-

",. ,_'__

'

) chefe dos "Huks", L1,lI� miÍitares, A acusação foi ir-,'
sos caros c.ooperadores a verdadeira "política" pró- P�ofessor Téo ,Brandão, eS-1 Presidentes se�ão sufraga-

I In'aO'5·lav·18 D8- O· raruc, que se. 1.'endeu ha
,

. pria a seu estado, de qL\e, aliás, já têm dado não pou- crltor, folclorIsta e profes- dos os nomes de um Ame-
di'as, seI'a' ofl'cl'almente acu-

radIada pela emissora de
cas e ex'celen·"'s pro\ras." I

'

I!C ,sor da Faculdade de Direito i,icano e de
.
um Asiático,

fará' parte 3ado de trinta crimes, indo Moscou. Florianópolis, 31 de maio de 1954. de Alagôas; Professor Joa- ainda não escolhidos,
desde a rebelião à mão ar- De Mandado de Sua Excia.Revma.' ' .

da N&TO mada, até o rapto, roubo, (AlI-a"do ,Mons, Frederico Hobold

IIC IVfi étc., um outro chefe "Huk", Vigário Geral R E 'L ,cujo nome não foi revelado, duv.-d· 08040.'- "-0IU8t88' ax'P8'·r.l- lII,al" p'otente... ."
.

, ..
ATENAS, 7 (U,P.) � "A e que se rendeu na terça- "li V 1'1 O

!,�g;l�á;;:e;,á;�,�s:ê��c��;:: ',���a�e�ee�â�osu,,���s�Sc���!� �

ROl\1A, 7 (U.P,) - Em mentados WASHINGTON,7 (U,P.) fra'o 'C'eS'es em' 's·I'lencl·onização do Tratado do A- '�lUam aguardando a invasão
,

-:- Falando e� Little .Fal�,
" ,,'

,

,

, ,'"circulos extl'aoficiais italia- CAIRO 7 (U P ) O
tlântico Norte, porque aCl'e- ,das Filipinas pela China

, '.

,. ." -,
s

I Minnesota, EE, UU., o se-
.

.

.

.

'

dita servir melhor, desse

I �omúnista, Todos os planos nos, foram manifestados te- prlmellOS foguetes fabnca-, nador Eldward J. Thye de-I TU�IS, 7 (�J.p,) - Qum- providências destinadas à

modo, aos seus 'interesses é rorarn f�itos para facilit,ar a mores de que a nova alian- dos no Egito por conta do I'
ze a vmte mIl franceses se sua proteção.

d I
-

d tI' , ,,' _

c arou que os estoques na- manifestaram no dl'a 5, nas A 'f t
-

daos interesses os outr0s

1
�nsta açao os comums as qa mi itar balcânica, possa M t d G mam es açao, e aeOr-

- miS erlO .a uerra, sel'ao cionais de super producão 'd d T' f' d
" países", declarou o sr,' ,Kot- vindos pelo..}lr e por �ar e

passar a "um aliado duvi� ,

d '.'
� J avem as e ums,' a 1m e do com as palavras de or-

I P 't h t d 1 d d expepmenta os hOJe do- agrícola são lun "elemento protestar contra os recentes d""m r'e'cebl'das, re"':ll2'ou-sec la OpOVi c " secre ano e toe as as gran es proprle a-
'd "1dI"

M

Estado do Ext�rior iugosla- des públicas ,e privadas- já I aso, ,a guns o,s panos es- r:ningo, no deserto perto do destruidor dó comunismo atentados cometidos pelos em impressionante silêncio
vo em entrevista concedida 1'000am, "distl'ibuidas", entre I trategICoS' da aliança do A- Cairo, anuncia-se oficial- mais potente do que a bom- "fell�ghas" e chamar a ao, e na mais completa calma.
à imprensa. JS "t-Iuks" leais, i tlântico. I, mente, b d h'd A, tençao das autoridades par.. Os participantes da ma-

I
a e 1 rogenlO. a ur,gência da adoção áe nifestação r,ealizaram a sua

.... ' • .. • � ++. , �

.

_.

. .'
-, .' .

marcha silenciosa entre a
................................(#.......... .. . .. .. • .. .. �"'7"' :..:..:..:..: ! �..:..:# .:••:..:..! � � _!/: !..,....... '...

\
,- '. .

,

'... � .• .. .. �. • • •• '-. "r'I'."r'I' � ��........... est�tuà de J�l�s Ferry; o

O sr, !rineu',Boáihausen, na sua tão decantada pro-

o
'

.

. · pai' do pr.otetorado tunisia-

messa de '''homens para os cargos e não cargos para os' A',

t �,
vêrno prometedeiro e inepto. no, e o túmulo do S6ldádo

homens", cometeu, nestes três e meio anos de govêrno; ema�o�'o a rasa o
S, Exa�, assim, quando aludiu à confiança das clas- Desconhecido. Estavam fe-

d' 'd
,- ,

,

,

ses trabalhistas, delas J'á tinha ex
"

h d too 1
.

I n
erros graves e erros imper oavelS, os quaIS nao qUiS 'f _

. pressa e me<l,Uivoca c a as as as 0las ao o -

ou não poude corrigi� a maioria, manietado, como sem- l111am
estaçao de desconfi�nça.. '

A

go 'do percurso.

pre 'esteve pelas injunções políticas do seu próprio par- , , • A arenga de S, Exa, e, pOlS, a de um demagogo que
o....()....()�()....()....(.

'd
" I I'

, -

• se atrasou no tempo e no espaco e qu t' dti o, .' guem mais poderia usar da palavra. Avisado nesse pas-'
,-

, •.
e quer re Irar a

O RISO DA ID DE
Mas, entre tantos, ?e�o men?� um desses clamoro-: so,. �ridou S, Exa ..E' que as suas afirmaçõe�, logo em 1�������i;ue ocupa, autol'ldade p�ra

. negar a própria C A ....

�os �rro� S, Exa, pode�la ter retIfICado: o da escolha do �egUi,da profl;lsalpente distribuidas em folhetos, teriam I . Buscando d .'
.

.

fabl'lqueiro dos seus dIscursos.' limedlato reVIde e' formal contestacãb, se pra tanto não 1 ' t esplst�r os mcautos na esperança de

E' �ue êsse aux,iliar, da sua mais �mediata e í�ti- ,fechassem, com o en'berran�erít� dO' CQngr1esso, todas das. ��tÍl::::elal�n re/s ouvll�tes, S. E:"a, lhes, a�irou a' isc� ,c;le
ma confiança, a cada speech que lhe r�bIsca, outra COIsa ensanchas op01'tunosas,'

' ,
.

gan ? que ,e combabd5J entle os oper�1'lOS
não tem feito senão criar-lhe as mais embaraçosas situa- I A fala governamental na verdade fugiu à serÍ'e- �?r $er m�;st�lal e jlretor de Banco, Pobre. demagb
ções, expondo-lhe ao ridiculo e à risota pública até mes- dade que o alto posto do' orador eXigia, com rigores

bla ��a, oI.a a

v�r ad� e deserdada de ,talento:
.

,

mo, a responsabilidade de Chefe de Estado.
.

I indeclináv1eis, 'para se 'desnudar impudicamente' nos 'dm�tuedm cBom ateNnmgueIn� por ,ser mdustnal, ou

S b I 't;- t t
' -

d
' , " , , , ,

'
,

'

,

I
preSI en e e anco. o sr. rmeu Bornhausen o que

"
o re eva convlr, en 1e an o, que a mis.sao e pen- maIs grosseIros e slmplorlOs proposlÍos demagoglCos b t f' d f

'

t 'd' d 'd'f" I N I
'

. se com a eu 01 o governa or eroz nos seUs vetos opos• sar e escrever pOl: ou rem e, e Si, as maIS 1 IceiS e e a, o empenho de embair a opinião de uma clas- t t·� 1
.

b' f' .

'

, .

-

I N
'

"d 'd' d '

d
"

,,'
os a ooas as eIS que ene IClavam as classes opera1'las.comp exas, o caso, sera am a penosa e esamma ora, se, atraves 'e argumentos pnmarlOS e ate revogados, C b t d' , .

d" , ,

diante da 'prévia certeza de que as 'palayras e· os con-I por fatos públicos e notoi'ios, é linha constante de prin-'
om a e�-se, e ml�l?, a lspensa s�a:la de quase

ceitas emitidos nas caprichadas e classicas laudas de I cípio a fim, Bastará obS�i'var por ,exemplo qu'e S Exa
uma ce? nda de oPberarlOs da Imprensa OfICial para uma

.

1 f d .

b d f·
" ' . economIa e ver' a logo consumida com a cl'iacão de

- pape, ao serem pro eri QS a b,ca os micrO' ones, se' se apega à circunstância de haVer recebido nâ eleicão I, ,.'r'll d' .}". C t... "

•

omitem e Se truncam através das inconfidênqias incor- ! que· lhe de1,l o "poder, o voto dos 'trabalhado�es c6e;ta_ICaIgO,� paIda 0, � i

Ida ��I?1hO po, ltliC�, d �md ",ateu-se a 'sua

"

'd
," " •

f'
'-, Id P f

"\ rancorosa eCisao, e �c ar pea m eVl a cobranca de
riglvels e uma pronunclU sem a mmlma a elçao as re-, uanos. ara' aZ,er disso cavalo de batalha S· Exa' 't" 1 " .. -,dI·d " 'd' 'f

.. ,'. ,

' ,_. .

: llnpos os ,e pe a ,lmpOSSlçao e ,mu tas escorchantes
gras a ,pIOSO la" orcosamente teNa' que Jogar para valIa da razad invoca '

.

'
"

d
.

d'
'

O 'lt' d' d S E l'd h' d' I d
J,

,"," " • ,

-

lOS armazens com que etermma as enbdades procuramu Imo Iscurso e . X!:l., i o a poucos las, I a, com o apolO que os trabalhadores porventura conti- . .' t' dI'. '

'

por ocasião do encerramento do 2° Congresso Estadual, nuassem a dar ad seu desastrado govêrno mmo;�r as angus las o a armante custo de VIda, para os

de Previdência Socia.!, em Blumertau, é' prova do que I Esse ap_ôib;sabidamente, já não existia quando s, oper�n���curso. de SE·· .' . ,
'.

.'

.afirmamos. .

'

.,' .
" '.! Exa, falou, Bem a,9 contrário: às vesperas do seu dis- Del t

.

-, :
xa, sela, a"nabsado ,passo a passe,

Segundo noticias que nos chegam dessa cidade, S, : curso, o Partid9_que �glutjna os trabalhadores catari- "'t' 'd
e :es ar�,' . afmal; o que ele nealmente. é: um

Exa" antes de pronunciá-lo teve a justificada prudên- nenses, em memorável e históricLi' reuniãó� ob)' 't'lva'T'a P],li o e

emla?og,la� sem eco e sem �poça, .. em. busca
,

1 d
'

d
-, I "

L, e" L e e recurso e eltoral para uma situação J'ulg d dClLl c e :1ssegurar-se .

e que tCl'nlma a a sua oraçao n111-
. alIança polItica com as forças qu.e lhe combatem o go- I nad�, ..

..

.

.

a a e con e·

reçâo da Comissão Interna
cíonal de Artes e Tradícões

. I';'

Populares, na próxima As-

'sembléia . Geral que se reu-

viço do Mlnistérío da Agri
.cultura e Professor Edison

.

nirá no' próximo mês em

Paris, os senhores Ministro
Renato Almeida, do Itama-

Carneiro, escritor e Iolclo

.rista baiano, residindo no

Rio de Janeiro onde é pro-
Iessor e jornalista ..

',4PLA.29 '

GOVERNILDO.,..;.. Lero-le-

indo errado!
UDÉNILDA - E' por isso

quero que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .aTADO

NO .LAR E �A SOCIEDADE

.',H
LEOPOLDO BRAGA

Saberei perdoar! Sangra-me a chaga,
Mas não condenarei quem veiu abri-la.

Nivelo o Mal.e o Bem. Da mesma.argtla
E' a mão que dilacera e é a mão que afaga.

Saberei esquecer, de alma tranquila.
O turbilhão do Tempo é imensa vaga

Que as tristezas recônditas apaga,

À proporção que os sonhos aniquila! �ej.uvenescimento
das Glandulas

Sexuais
Entre <ts mais' recentes Na Assembléia Legisla- PROJETO. DE LEI N.

descobertas salienta-se o .iva do Estado, o sr. depu- Concede auxílio

processo de rejuvenesci- .ado Fernando Oswaldo de Art. 10 - Fica o Poder

mento glandular, cujo tra- )liveira apresentou os se- Executivo autorizado a a

tamento vinha sendo moti- guintes projetos: brir, por conta do excesso

'da artecadação do corren-
vo de acuradas pesquisas. PROJETO DE LEI N. te exercício, o crédito es-

De tais. estudos chegou o Considera de utili- pecial de cinquenta mil

prof. Voronof a sua sensa- dade pública cruzeiros, (Cr$ 50.000,00),
cional descoberta que tan-j' Art: �0,--'- E' �0Il:siderada pára auxiliar a Escola Nor

tos benefícios tem trazido l�_ uhllda�e pública a U- mal Sagrado' Coração de
, rnao Canomhense dos Es- Jesus, da cidade de Canoi-'

à humanidade, Aproveitan- tudantes, sediada na cida- nhas e destinado à amplia-
do os estudos gerais e in- Ie de Canoinhas. ção do seu prédio.
troduzindo o resultado das Art. 2° - Esta Lei entra Art. 20 - Esta Lei entra

- em 1810, em Zwin- últimas pesquisas, foi ela- �m vigor na data da' sua em vigor, na data da sua

ckan (Alemanha), nasceu borada a fórmula de JU- publicação, revogadas as publicação, revogadas as

disposíções em contrário. disposições em contrário.
Roberto Schumann, um dos VIGOLD a qual reune .., . .

h d 1954-

S, S., 3 de junho de 1954 S. S.-, 3 de jun o e ..

grandes romanticos, ao lado' todos, os conhecimentos sô- F,ernando Osvaldo Oli- Fernando Osvaldo Oli·

de Schubert, Mendelssohn, ore o assunto. JUVIGOLD feira - Deputado. veira - Deputado:
Weber, Choppin e Liszt.
Faleceu em Eudenich a 29

A. data de hoje assinala a de Julho' de 1856; cuperaçâo das funções or-

do transcurso do aniversá- "-:'"t6cel'lo, d,o DI·!l gânicas, dando euforia e de,

rio natalício do nosso con- .' .. ,U sembaraço de movimentos'
,

- em 1815, no Rio de . -

terrâneo sr. Álvaro Soares COMO EVITAR CALOS' JUVIGOLD tem indicaçâ,
E' UNHAS ENCR'AVA->' J'aneiro, o Príncipe-regente

em ambosde Oliveira, dó alto comér- .'
"

.

. os sexos Na�
; DAS ,'; _D� João�,�ra_tifi��ú,;o tratado ',' ��

cio desta praça e membro
,

d
'

""-. '<a�sinado em Vwna, a' 22 de
farmácias e drogarias ou {

. . Um 'vestido de verão da Mesa Administrativa Unhas encrava as, ,ç�::" . :"- .,' , .t.; ". pela caixa. postal 4.306
.

.

'

',: .. -Jarieiro,: pelos' séus plem-, '

muito gmCio,so, com sáia da -Irmandade do, Senhor los, e outr os males dos pe�, " ,";". ',.
"

\ . (,,"� '\' .. RIO.
-\ : "

I';
....r pôt!e�Cl-á1;lOS, e, .os Re�s .da :

bem rodada e. córpo for- dos Passos. sao causados, e�n gera , �.-. ' ,;. '". . ,�" '.'\.0 '.. r'

mqndo uma espécie de'�in-, . Elemento destacado
'.

na' lo uso de "calçãdos �in-adi�� 7.��;Bk�AAt "{tb{!h�Çl,, 9
de-: tra,'fego. de ·ê'sl�'avos;.'t-.'

turiio fran:zido. mangas cur- sociedade local pelas suas quados. Os sapatos não - em 1866, em conse-

tas e decote em V. na [ren- elevadas. qualidades o ani-I vem
ser nem muito justos, '. quencia dos ferimentos re-

I h
' f I d d

.
- em 1826; no RIO de Ja-

bid B t Ih d T
.-

te e at7'ás com gotin as

pon-,
versariante, por certo, sera nem o ga os em eernasia:

'I
ce I os na a a, a o UI-

, neiro nasceu Laurindo J0- .

tnulas. homenageado pelo grande Ao comprar 'seus calca- ' , uh, durante a guerra com o
.

I
sé da Silva Rabelo abalisa- . ., .

-x- número de amigos que ex- dos, escolha-os nem, '" ,.' , Paraguai, faleceu o intrépi-
,

. do médico e mSlgne poeta' ..

D -1m ate bo)·e presarão, nesta oportunida- muito apertados, nem
' do General Antonio de

'ljlper e de o regosijo pelo transcur- muito frouxos. SNES. Sampaio, hoje Patrono da
BOLO DE ESPINAFRES

so de tão significativa da- em i843, no Arroio Infantaria do Exército .Bra-
INGREDIENTES ta.

Ao aniversariante 9 O

ESTADO apresenta felici-

,

.

Sempre o perdão e o esquecimento! Eis todo
O ardente sacrificio do meu culto

E a suprema razão deste denôdo

Com que as paixões e as lágrimas oculto
E recebo, cantando, o aplauso e o apôdo,
A esmola 'e o beijo, a gargalhada e o in�ulto.!

x

2 xícaras de espinafre
picado e, cozido, sem O' calo,
do.

x

x

menagens que ihe serão

tri-Ibutadas pelos amigos e ad

miradores.

,Os de O ESTADO se

associam às homenagens e

formulam os 'melhores vo

tos de felicidades.

---: ---:

SR. ALVARO SOARES

DE OLIVEIRA

tacões.
1 xícara de queijo de Mi-

Transcorr hóje o aniver-
de c'ebolas picadas sário natalicio da exma.

2 colheres das de sopa snra. d. Iolanda : Spaldíng
de farinha de rôsca '

de Souza, esposa do sr. Ma-
2 colheres das de sopa de

i jor Mauricio Spalding de
suco de limão

I Souza, da Polícia Militar.
1 colher das de chá de Dama de méritos, possui-

açu�ar dora de um coração bonis-
2 ovos, bem batido� simo, de elevada qualida

MANEIRA DE FAZER des, a distinta àniversarian-
1 - Misture todos os in- '

,te goza de merecido desta-

que na sociedade local que,
nesta· oportunidade, lhe

prestará inequivocas provas
de simpatia e apreço, ho

menageando-a condigna
mente as mais sinceras fe

licitações.

nas, ralado

1 xícara de suco de toma-

te grosso
. '2 colheres das de sopa

gredientes acima, na ordem

em que estão enumerados.

2 - Asse numa fÔJ;ma de

pão, untada com manteiga,
em forno moderado, cerca

de 45' minutos.

Sirva quente. (APLA)

ANIVERSA'RIOS:

---o ---:

SNR,' ORLANDO CUNHA
râneo sr. Nelson Maynoldi

---:

SNRA, MAURiCIO SPAL

DING DE SOUZA

. . ..

.---. :---

SNR. NELSON M. NUNES

O nosso distinto conter-

T;ascorre, na data de ho- Nunes vê transcorrer, hoje,

je, o aniversário natalício a sua data natalícia.

do nosso conterrâneo sr. Muito relacionado na so-
I .' , "

Orlando Cunha,' chefe de ciedade lqcal,' onde' . e ele-

Secção da firma Carlos mento destacado, goz�l1do
Hoepecke S.A. e pe'ssoa de' um vasto.. circulo de' a

muito relacionada nesta Ca- mizades e de' admiradores,

pita!. o aniversariante será ho-

Pelas suas qualidades, menageado condignamente.

pelo elevado gráu de esti- Os tl� O ESTADO se as

�a Ó �niversariante ver-se� sociam, cordialmente; às
,

á alvo de significativas ho- homenagens.

no

•

•
•
•

• I

OOMQAl'E � CAAlU ,
. I·

PEAr:UMA o HAU1'O •
I
,

�ENDl MUlTe MAli •
., i.'�·

•
,
•
•
•
•
•
•
I

'V

,
S. I?E JUNHO

•

R()da, roda, Carrossel
• \....... A'

mais tres vezes sem parar.

KOLYNOS três vêzes ao dia

fará meus dentes brilhar I

I �AZE� A�OS, H�JE: :-
- Menino Walter Cardo- A" data de hoje recorda-

so de Miranda, filho do sr.
nos que:

I'

Adão Gomes de Miranda,
alto funcionário do Hospi/.

'tal "Nereu Ramos";
- Sra. Olga Dutra;

- _em 1545, Bráz Cubas

t?mou posse como Capitão-,mór da Capitania de São

___:. Sr. Luiz Oliveira AI- Vicente;

ves;
_ Sta. Dilma Santana; - em 1568, foi morto, em

Sta. Míriam de Cas- Cabo Frio, combatendo os,
Irancezes, o alemão Helio-

tro;
Mossi- doro Euban, administrador

do Engenho de Assucar de •

Snra. Olenca
mann,

- Sta. Maria Lídia Leal; 9iuseppe Adorno,
de São Vicente;

colono

.. , ....

- em 1635, deu-se a ca
, , pitulação da' Fortaleza do

'1I/,lrIUU

' Arraial de Bom Jesus, em
Pernambuco, pelas tropas
invasouras do Coronél ho

landes Arciszonsky;

-

.

em 1662, em Recife,
faleceu o bravo Henrique
Dias, o pernambucano his

tórico da guerra holande-

sa;

':; ((,\NADO
Aperihva ,

Iomca

forli[ic:J.nte

':�)
- "rejuvenesce o "Turgor
Vi tae" proporcionando a re-

- ,

�--�---------�

Para eliminar o

pigarro e ac.al-
, 'fi'!' r

ma,� O. irritação
•

.

f": ,," ••

ctg,;a�rganta, US�

'Medidor IExpulsão em
WASHIN<:T�ON, 5 (U,P'1!ma6sa '

- A RepartIçao de Pesos e

Medidas deu a conhecer,
..

um medidor eletrônico, VIENA, 5 (U.P.) - Se-

que será de grande 'utili-, gundo notíêias oficiais re

Iade para os cirurgiões na cebidas, os comunistas hún
.nesa de operações, O no-

.

garos expulsaram "dezenas
/0 aparêlho mede, de for- de 'milhares" de membros
ma sim'!ltânea e

�ontínua'l,dO
partido, no ano passado.

apressa0 sangumea, 'as Reconhecem, entretanto,
palpitações do coração e a '1ue. alguns casos de expul-
respiração do paciente. são são injustos.

,

Santa Maria Chica, no Rio

Grande do Sul, o Tenente
coronél Francisco .

Pedro

de Abreu (Barão de Ja-

sileiro;

Comunicam aos seus parentes e p�ssoas de suas re

lacões o contrato de casamento de seus filhos NORTON
E 'JANDIRA.

." ,

- em 1869, .o bravo Ge

neral João Manoel Menna

cuí), resistiu vitoriosamen- . Barreto, apoderou-se das

te, co� seus' 150 guardas- trincheiras paraguaias de

nacionais, aos ataques de Sapucaí, defendidas pelo
,600 homens dirigidos pelo Coronél Bernal, sendo to

General dos, republicanos madas, durante 'a refrega,
gauchos João Antonio da duas bandeiras paraguaias;
Silveira, o célebre Chico

Pedro;
Participação

Ven e-se
Vende-se uma casa de ma

deira, de bôa construção,
sita a rua Antônio Matos
Áreas n. 291, Estreito.,Trá
tar na mesma diárianente. And,,=é Nilo Tadasco

JOÃO DOMINGOS DA SILVA E SENHORA
E

EMMANOEL PAULO PELUSO E SENHORA
,

IRUM�>"
T Ô n i C O R e 5 p,i r a t ó r i o

. ()PO.YL
FIGADO - PRISAO DE VENTRE

NORTON E JANDIRA
CONFIRMAM

O� .LABORA!ÓRIOS A. IAIUY comunicam que; por motivo de forca maior,' as
fenas coletivas foram, transferidas para o periodo de 1.0 até 30 de Maio cor
rente. Todavia, um plantão ficará à disposição dos Srs. Médicos, para 'a en.
trega de amostras das especialidades dos laboratórios__ .

RAMAR S. A•• Rua Mai. Deodoro, 528 • CURITIBA
FlORIAt(QPOUS

EM··PR,EGADA
Pr-éê'lsa-se de uma, que'saiba·cózinhat. Tratar à rua

Bulcão Viana (P;aça da Bandeira), n. 49. Não precisa
ir às filas. ,

AVENTURAS 00

.

:.::-
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,ESTADO
-

'I,

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

I

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO __

JLCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA
DERMATOLOGICA E CLIl'1ICA GERAL

Dr. Mi
.

el· N Des Ferreira

ltajaí

8/6
21/6 \

Lavando com Sabão.
,

c;��Ã?�!RCtAf'
� .i>

ESPt:CIAUD/.DE
�

�GoD8,8,ÜM-se temp.� �._�_.�!�!!elr�� � �__._,-_���·-··��,"r-.;�':�':� _.

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

------
....._:.._.--�.#,-.- .. _. _ _.'�--

VOLTA
Rio de Janeiro Santos

14/6
26/6

15/6
27/6

BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Vende-se ° Bar e Sorve

teria Americana sito à: Rua

Sald�nha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

':)0 local com o sr, Umberto

I Machado, o qual explicará
,

c motivo da venda.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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famoso Orfeão em' SãO Paulo
'. I

OITENTA AÇAD�MICOS ·1925 com uma delegação' sil há dois anos, chefiando :

INTREGRAM O CONJUN- de estudantes portuguêses uma embaixada de aead;'
TO D A DELEGAÇÃO que integrava a famosa Tu- micos portuguêses.. Aqui,
PORTUGUÊSA QUE HO- na Acadêmica de Coimbra.' eis estudantes de Coimbra

MENA.GEARA O IV ÇEN-' 'I receberam naquela época
TENÁRIO DA CAPITAL COMITIVA OFICIAL expressivas homenagens.
PAULISTA _ INTERES- A Tertúlia Acadêmica Muitos dos acadêmicos que

SANTE INICIATIVA DA promove essa visita e está participaram dessa delega
TERTÚLIA ACADÊMICA' cuídando de .elaborar cui- ção 'virão de novo ao. Bra-

Com'6 parte de colabora- dadoso programa de recep-, sil, integrando o Orfeão da

ção da colónia portuguêsa ção aos visitantes. A comiti- Universidade de Coimbra.

nos festejos do IV Cente- và, que chegará a Santos Além do prof. Maximino

nário de São 'Paulo, oitenta em 18 de agosto próximo, Correia, virão cinco cate

acadêmicos que integram' o viajando pelo "Santa Ma- dráticos, que representarão
Orfeão .da Universidade de' ria", é chefiada pelo reitor as Falcudades de Direito,'
Coimbra visitarão ,S. Paulo da Universidade de Coim- de Medicina, de Letras, de

e participarão de uma série bra, prof.Maximino Cor- Ciências é de Farmacia da

de espetáculos. Os visitan- reia, que já, esteve no Bra- Universidade de Coimbra.

tes, que chegarão a Santos
.

em 18 de agosto próximo, a

convite da Tertúlia Acadê-

I Sífilis
I
I

.--------------._------��,------

mica, . instituição que con

grega ex-acadêmicos e es- '1
tudantes de cursos secunda, Irios de Portugal, serão hós- I

pedes da Reitoria da Uni

versidade de São Paulo,
que, em colaboração' com a

Comissão do IV Centená-

,.\ t aca todo o organjsmo
EM SIFILIS .OU REGMA
T1Sl\lO DA "MESMA ORI

GEM!
. USE O 'PUPULAR PREPA

RA})n

rio promoverá várias home

nagens aos acadêmicos..
o conjunto vocai cuja"

chegada ;e
.

anuncia ',é um I
dos mais 'famosos, da Euro- J

pa e conserva tradições aca,

dêmicas que vêm do século

Aprovado pelo DI N. S. P., COIllO auxiliar no'

tratamento 1114' Sifilis e Reumatismo da mesma

or igern.
Inofensivo ao organismo, a,radável como 11·
I

cor.

passado. Com efeito, o Or

feão foi fundado em 19 de

Pia Uniào de
Santo Anto,nio

15

Uma nova f6rmula grandemente melhorada
. combinando

'edêra�ão dos Trabalhadores iiãí
O"'O"'O"'O"'O",(Q Indostrias do Estado!de S. Catarina

COMUNICAÇÃO ",_

Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-

I
tndos ,áos seus filiados, dando cu�prim�nto, assim, as

"uas relevante..s finalidac;les, a FEDERAÇAO DOS TRA

participam aos parentes e 'BALHADORES NAS INDUSTIUAS DO ESTADO DE

pessõas _ amigas, o nasci- SA:NTA CATARINA, comunica que dispõe agora. de

mento de ,seu 'ftlho um Consultor Jurídico permanente, que atenderá . aos

Paulo. Fernando Cardo$o interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente
ocorrido dia 4:5-54 na Ma· S'ilveira, Edifício Partenon,· 20 Andar, sala 2'03,

.

,

tenidade Dr Carlos Correa Fpolis" 19 de maio de 1954

Fpolis., 5�5-M Carlos Bicocchi - Presidente

Creme de8oró�ore
. ",

:lOç'rl(!'foclblem
.�

'laGRAM'S

Profissionais �e Imprensa '�e·to�o
visitarãO o Brasil

_ i .
' .'

Profissionais de imprensá REUNIR-SE-A' NA CIDADE DE SÃO PAULO O I 'ramento profissional e cul-

de todo mundo est'arão reu-
I
CONGRESSO MUNDIAL �AS BN'tIDADES DE tural; Cooperação associa-

,
. '.

.

I .. ,

nidos em SãoPaulo, de 6 a IMPRENSA _ TODOS OS PAISBS FARTICIPA-' tiva.
13 de novembro- do corren- RÃO DOS DEBATES EM PE' DE IGUALDADE _ I' .

III _ ORGANIZAÇÃO
te ano; no I Congresso Mun- O TEMA'RIO ENVOLVE OS MAIS PALPITANTES ASSOCIATIVA -:- Defini-

dial de Entidades de Im-
PROBLEMAS DA IMPRENSA ção do l\fovimento _ Jor-

prensa organizado no Bra- nalistas profissicionais (em-
sil, O objetivo principal do N';;;i'!��*�::���i��", pregados); Editores de [or-

R'e'voada Inte r' certame, que é patrocinadó das às Comissão de Dele- r;ões e transportes; Aperfei-- pela Coi';üssão do IV Cen-
.' ";ações. A Comissão Execu- çoamentos técnicos.

outubro de 1880, na Acade- .' ' • tenárío, é reunir [ornalístas ].", f '1"
, II _"', D'A ATIVIDADE.uva aCI lÍaJ'3 aos congres-

mia de Coimbra pelo mes- '."

I de todos os países, repre- sistas as necessidades 'de PROFISSIONAL _. Con-
tre João Arroio, reunind.o·nac Iona sentando as diversas cate- ,

câmbio; correspondência, ceituação da .Profissão _

.64 estudantes, que se ex1-
! _....,..,'_.� "Wi;·:,.f''':� Ir�fl-:--. gorías da inprensa mundial

visitas" informações e as- Modalidades do exercicio quadramento 'de profissão;
biram naquela cidade e de- ASSEbd-:RA:bAA - PARTICIPAÇÃO""DE �UASE. 'através das -respectivas en-..

.untos consulares. Funcío- jornalístico Definição
Assistência aos jornalistas

pois visitaram, 'nu.merosas
'rODOS OS' PAI-SES 'DA'S TR�S AMERICAS NUMA tidades, a fim de estudar em trânsito; Permutas de

.c. nará ainda, por ocasião do dos, setores e dos orgãos de
cidades por,tug'uê.. sas. . Pelo ' iolucões para os problemas regalias associativas' (con-

.

. .

.

IO'NAL QUE SE REALIZA - certâme, um "bureau" in- atuação; Normas de ética
Orfeão passaram expressi- REVOADA INTERNAC

"

-

.aue compôern o. temário,
" .

s)� formativo que fornecerá aos profissional.' Direitos e Rei-
vemo .

.

vas figuras das letras, ci-: RA' NA CAPITAL PAULISTA ,�ujos .

itens atendem aos
congressistas estrangeiros vindicações _' Salário pro- 'IV _ DOS PROBLE-.

ências, artes e politica de
.

interesses' daqueles que de- 1 I' Id
.

O .�rn, co-,n.. junto d_e
..

e ementos
I
fission

..

al e demais formo.as :MA_S GEEAIS -

.Finalida-
Portugal. Como parte d9S festejos via ores CiVIS. governo senvolvem "sua-: �ativ.idade ,-

.

.

b'
.

- , informativos, d.e.. tedos
-

os, I
de remuneração,; Condições des das escolas d,e. [ornalis-Posteriormente o conjun- comemorativos do IV Cen- cu' ano partieipara com profissional em organiza-.

dél
- setores .das atividades eco- .de .trabalho; LeIS de ampa- mo; Imprensa, rádio e tele-

to. enc-errou suas ativida- tenário da cidáde' de São uma. pequena e.gaçao, ções jornalísticas, ,.'
- .' . ';,c 1 I, ,

�

b
",

h f d 1 L A -nômieas] profissionais e cu - ro 'e ,previdência. o. riga- .vlsão: Acesso às fontes' in- '

des, ressurgindo em 1911, Paulo, será realizada em c. e la a pe o sr. UIS r�, Esse empreendimento tem :1
.. '*. , - , -'

d F
. .turaís de',São Paulo e da çõtis � Deveres' _- Dignífí- forni�tivàs; lSen�ões, fran- /

sob � regência do acadêmí- junho proxlmo,' naquela dois, .�ice-presiden.te' a

e-I ca.rater mundial e os países .

d
..

. - 1 d Brasil, habilitan o-os, com cação da profissão; Aprimo- quias e fácílídades,
co Antonio J.oyce. Mais tar- capital, uma Revoada Inter- d�raçao Int�rnaclOna a

que derem sua .adesão ao

b O C c1ados oficiai:>, a ,l.lm conhe-
de, o orfeão teve como re- nacional, que contará com a Aeronáutica Cu ana. a-

, 1o Cónires�.o, :MÚndial , de o
.

, _"', 1 I' :,cimento perfeito e dtreto do
gente.o Pe. Elias de Agu}'ar I participação de quase todos nadá 1ll,_al;lHara, pe o menos, I Entidad{!s, 'de lhip.rensa"d�-. ' \

-

d t I ')rogresso do BrasiL
e mais recentemente o

sr"1
os países deste hemisfér:io, I

um aVIa0 para emons ra- 'v'erão . representar-se por

Manoel Raposei· Marques, 'esp�cialmente dos
_

Estados çõ.es, Hondura�, São D�� II d:claraçÕ�s na�ionais re�
que até hoje se con�erva na Umdos, que se farao repre- mmgos, Panama, Costa RI .. mndo os JornalIstas, oS 'edl

direcão do conjunto. É cu- sentar com 350 aviõés Nu- .ca e Salvador devem con-
tores de jornais e revistas

rios� assinalar que o atual ma visita que durou mais firmar OPQrtul;lamente su�s e as 'organizações mistas
.

- .,

t obedecerão ao seguinte pro-I.
1 de dOl's' meses, o sr. Lindo- irtscriçoes, mas e cer o que d'regente visitou o Brasi em - que �ongregam os Iversos

1'0 Machado Santana, da' mandarão, 'no' niinimo, u.m setores da imprensa. Foi a-
comissão organizadora des- aparelho. Perú e Chile tam- dotado ·u� n�vo criterio de

se "mee,tin.g",. acaba de per- bém terão .partici,pação des-I representação. di.fe.rente do
_

- do encerramento do con-
correr numerosos" países, tacada. Outra mfqrmaçao I

processo até agora empre-;
d gres�o. As plenárias 'reali-,

. convidando oficialmente to- interessante é a e que a' gado em
.

congressos simi-
d

' zar-se-ão em cidades dife-
Deyendo realisar-se no das as autoridades civís � Argentina man ar�' 250 pi- lares. Todos, os paises parti-

dia 13 de junho, -a �esta do militares, bem como todos lotos, no míniIlilD-. Uruguai ciparão em pé de igualdade'
Glorioso Patrono, a Pia' d

A AP' d ra- env'ar
os pilotos civís. as tres - � aragUal eve o I dos deba�es, 'e igual será

União de Santo Antonio,
convida o povo em ,geral méricas para participar da' a São Paulo numero supe- tarhbem o número de re-

para 'assistir as comémora- empolgante festa aeronau-I rior a '15 aviões cada ulf1 presentantes em cada dele

çães' em honra â tão ,gran- tica. Ao regressar desse. para participar dessa festa . gaçãQ, inclusive para o Bra-
de Santo:;' '.

cruzeiro, s.s. assinalou ter I' ,3eéronáu�ica. I sil, que 't_erá a sua repr'e-
.

O 'pr9granú será o s,e- encontrado a melhor, bôa .

"

.

se,ntacão apenas acrescida
guinfe: De 10, a 13 ele ju'- .

d
' ,',/ I

•
quiserem apresentar.

nho. Ü'e"senas a;;' 19 horas vontade dos governoS as da entidade promotora e' 6 temário é o seguinte:
11a Igreja" de "'Santp Anto- nações que visitou,' acredi- $ �.�nlfRI'�nD responsavel pelo certame" I _ DOS PROBLEMAS
n.io, CÓ�1 pr,egação·.: pelQ tando que a colaboração en_ LJU J sendo o direito de voto, nas DA IMPRENSA _ Liber-
Reym�.· F�e� Flavio, .- sobre 'tusiastica à iniciativa é se- deliberações do Congresso,
a VIda dO grande taumatur- .

d' d
go

.

,

. guro ln Ice e seu s\lces-
.

exercido individualmente.

Dia 13 ·de junho, às 8: sp.
.

.
.

horas e trinta, missa· sole� I
'

Acrescentou que a V�ne
ne ca.ntada "pelo .. Re\'nlo. zuela se fará representar
Monsenhor 'Frederico ,Ho-

d
,-

s modernos
b 1.:1- cd' ,.

-

V· ,�com oze aVlOe
o u, . 19n1sslmo '. 19ano

.

-'
t'

.

.' ..' , 'e de sua delegaçao par ICl-GeraLda ArqUIdIOcese,'As', " , .

19 hóras ,sairá 'a, proçissão para o coronel LUls Calde-

com 'a Imagem dó' Glo:doso" ron, presidente das Linh.as

Taumaturgo. Aéreas Venezuelanas. Os'
. Nop dias 10, .11, 12. e '13 çolombianos �irão com uma

haverá barraqllinhas, '

em

beneficio dos 'poQres ,soç9.r�' delegação civil e a Nicara-

ridos pela Pia União de, gua n'a pessoa do diretor

Santo Antonio, , '_

,

d,a Aeronautica Civil, coro-
Aos devotôs. de Santo. nel Carlos Vanegas, que

Antonio a associação pede .
.

O
a valIoSa C00,p"eração espe- é tambem o chefe das For- Centro' de., IrradiaçãO

A, d N' g Mental "Amor e Luz" realizarando seJ·-am..enViadas pren- 'cas ereas a lcara ua.
,

. -

, sessões Esotéricas, todas as se-das :'i sua Sede á rua Padre A delegação mexic,ana sera .

R
" gundas feiras, às 20,30 à rua

oma 110.. , Que Símto' An- chefiada pelo .general Sali- Conselheiro Mafra, 33 _ 20tonio Abencõe a todos que, nas Carranza, diretor da andar.
de qúal'que� modo,' corÍt�i- IAeronáutica Civil Mexica- , ENTRADA FRANCA
buirem para o maior br.i- .,

� _

lhantismo de sua festa. n3 e sel'á integrada por a-

CREMI DI BARBEAR MENTOLADO'

,

.... hO'·LorbOg dif/ceil .'nua U
I 'S

,

. paro rngraff!
.

"II ,.ODUTO II.UOL·MYIII

I /

TEMARIO

Os trabalhos do certame

cesso: duas sessões solênes
serão realizadas em São!

Paulo: a de abertura e a

rentes, de acôrdQ com. o

programa de visitas.'

As entidades que partici-
pará do certâme devem

. encaminhar a Comissão

Executiva do 10 Congresso
Mundial d� trabalhos qu�-

dade de Imprensa /' Legis-
lação; Organismos oficiais
de contrôle; Dir�ito de In

formação _ Ética Jornalis�
tica _ Fidelidade 'e eleva-

COlYIITES
. COLONIAIS

. cão;' Sensacionalismo; Mis

;ão educaciou'al e cuituraÍ.
Elerl1entos de, produção -
Aparelhâmen'tos

.

e matérias

Foram considerados idio

mas qfici�is"para o 10 Can
gresso Mundial de Entida

des de Imprensa o portu- primas; Meios de In�0rma-

guês,' espanhol, francês e

. inglês. E, a fim de po�sibi-

e

SENHORA

litar maior contato com a

delegações estrangeiras, fo
ram criados comités colo-

,

TE�. PAULO CARDOSO

niais correspondentes aos

países participantes do Con_

gresso e integrados por ele-
mentos das r.espectivas co

lônias, radicados �m São

Paulo, com atribuições liga

em pote.'. em tullol

Proporc;Qno um &»orb",

••. I.puman"
•••Sua••

'�'�'pldo
...., 0....0,

MUltO MAil ICON6M1ce I
,

.

mun�o

nais
.

e revistas /<empre�a- •

dores); Agrupamentos mIS

tos (todos os setores
I
de

imprensa). Organização e

Intercâmbiomundial- En,

ExpreS50 Flor ianópoljs
&ANDRADE ,KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba é são Paulo

Com viagens diretas
I

e permanentes
Matriz: _ FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _:_ Caixa Postal,435.
End. Telegr.: SANDRADE

Agência _ CURITIBA
.

Avenitla 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr,: SANTIDRA

Agência: '_ SAO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-31-96 _ Atende Rápidó RIOMAR
El)d, Telegr,: SANDRADE .

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
'

cdm ,tráfego mútuo até São Pau.lo, C!:om a' Emprê's,
c,le Transportes Minas Ger�is SI�.r '.'

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

ParticipaçãQ:::.,;,.'
'

. �\.
. �'

,-...-�."!.. -....... .;.,"\
JOÃO'DOMINGOS DA

.

SILVA E .SENHO�A
E

EMMANOEL PAULO PELUSO E SENHORA

Comunicam aos seus p�renfes é pessoas de suas' re
làcões o, contrato de casamento de seus filhos NORTON
E,'JANDIRA.

'.

.(

NORTON E'JANDIRA
CONFIRMAM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'V"o",(I ,
'

.... I
, ,'Es'p

1 iãi; • • .__._ liCallÍl�I•••I .._...:aIl!__P1 E_'_.llI!Il__IiiIT tlílIT_til:OOÓ'__..l!I,•

•n.firA� a: ae_ab"ltaçãoo 3 x ,
'CONSEGUltJ o ,ATLÉTICO SUA PRIMIÚRA. ,VITÓ
�IA NO CERTAME DE 54, AO VENCER NITIDA E
INSOFISMAVELMENTE O BOCAIUVA POR TRES'
TENTOS A' UM, ANTE-ONTEM -'-, EXPULSOS FRE�
DERICO E ADíLIO -- BONGA (CONTRA» HERCI

PO, ZACKY (.PENALTY)/ E FERNANDO, OS GO
LEADORES, PELA ORDEM) -- ALTOS E BAIXOS
,�HISTÓRICO' DOS TENTOS -- BOA ARBITRA
GEM, RENDA FRACA E VITóRIA, DOS' �OGUEN

SES NA PRELIMINAR,

i
.' �.

* :1: *
"

VITORIÁ MERECIDA
• � I

"

No Atlético houve entendimento perfeito entre os

seus, denfensores, de Soncini a Lauro, muito embora a nuxs EXPULp<SES
atuação do-Cazuza, como médio volante n�o tenha con� ,Duas expulsões foram verificadas ,durante o jogo

! vencido, pois é sabido que' o playr sempre d'esempeI}hOll;' que em instantes descambou para a violência. No final

I �s funções de marcador de ponta., Nem mesmo a� saída' da fase suplementar registra-se' um incidente entre
: de Frederico: veio quebrar o ritmo -de jogo do liamdo: Frederico e Adilio." Trocam murros os dois jogadores e"

lutleticano, que começ,ou, como t�rmino� ,c?m t,odos os. i são �xpulsos d� gramado. Acerta�a a decisã� do árbit:r,o'
i seus setores em perfeita harmonia. A vítóría fOI mereci- ,que 1 gual puniçao devia ter aplicada ao "pIVOt'" Zarni-
da. ' 'I' ni, do Bocaiuva, 'que atingiu desleal e propositadamen-

;
t 1 F d lt dA' A LEI DO CHICOTE

I OS' VENCIDOS
e o p ayer ernan o, na a ura o estômago." ,

: I
I " No Bocáiuva'não vimos 'riem defesa ��m a-taque. To- BONGA (CONT DOM,INGO: dos fóra de suas verdadeiras aptidões, exceção do za- 'RA) ,

'

I O tento inicial surgiu aos 39 minutos' .do ,priineiroqueiro Bonga e do extrema Carrico que se houveram a
período N dí d I' h d fr t d 't' 1'

d f d"
•

h O '

1 • um' .asse lO, a In a, e en ,e, os rico ores,contento em to as os ases, o matc. scar, graças ao Sombra 'h to f ' B "1:," ,Ih 'd f MONTIN SANGRENTO'

'd' d 1 b b 1 'd:'
' C .u ou raco;' um mergu ou para a e esa, 'O,Departamento Me 10 o c u e, resta e eceu-se rapi a- 'mas B ga

:',
t

'

t
"

'

b 1
' f'" .> f li "d' d

'

I ;TI€nte da contusão sofrida no pulso num dos' treinos e desv'anodn'oaãaa.ot m :r�'�dP, agr a. d' ,<:/°1 aZO,c�m:m e_;ctlI 't� e,.
i f' AI'

, b .. 'd .' -
1 ençao o uar rao:' X para o.n: e ICO,

I poude atuar. rente a? t ehc?, e _:m ora �m pro uz�r,' '. , 2 X' O: HERCILIO '

'sua costumeira "performance' nao comprometeu. ChI- ,

"

,",,',
� d d f

'

dei ':t d ""t ida" No.período derradeiro, com o forte vento sul a seu
na, no coman o

.

a o enslva, eixou .11'1'1 a, a a orei a favor, o Atlético sente-se mais à vontade. Poucos minu-
I
do clube da Marinha, corri as suas pmtas descontroladas tos são decor

.

d 'H ''}' d f' d
'

'e desnecesárias. Mas convem que o player não teve, co-
" }I. r d

e

B .rbi; 10, e ora a, area consegue
,

devi
,

d Adili
'

, " ..L t dI"
vencer a per una e, U 1, marcando o segundo ponto

,i mo evia , o apeio e 1 io- que como ,pun a- e- ança: do "Tigre"não justificou desta vez presença _?a ,can��a. Zacky ap�� ,

.

PENALTZ E GOL DE ZAGKY
I nas 'esforcado, sofrendo a marcaçao impiedosa de Osni: 33' t i d -, -

d idosv P
. ,

,
'

, -, . _ " mmu os e açoes sao ecorrI os . .t-rOXlmo a me-
'Romeu, CG,mo médio apoiador nao serve,' Deve voltar a

ta de S'onciní Z', k
"

lt
;

beee 'b'"

f 1 'do
.

d
' I 1 , ac y sa a para ca secear mas rece e um

ser marcador de ponta. Por a ar em me lOS apoia ores
empurra- da',FI': 1 'A ':t ' 'b't" f'l'tid

-

B li 'I ' o e sru: ou visivei, PI a o ar 1 1'0 a a
os que tem convenCI o neste campeonato sao rau 10" ,., ,

'

1 '

"

"
'

M J li h G 'O' VI" W lter
maxima contra o trieo 01' que o mesmo Zacky converte

anbara., dU ln. °d ersof�' 1 �_eFa� e aI erdlO. d "\ ert cOf�e-l no únicô gol dos auri-celestes. ',;,' , ..' "

,

,- ,

Preco . 7 60 ') 50çou em, ecam o no ma. 01 o cu pa o o �en o ma
'

FERNANDO, FINALIZA '
',' �

s. ,
--

v,

guense :que não' teve,forças I consiguido por Fernando. Bubi fez algumas defesas Os rapa d' M'" h ," t,'
, ''"'-- d

"

Imp. 14,anos:
" ,

A" 1 Ch'
A zoes a ann, a ",en em-se anIma os' eom ''o '

para'se livrar dom,arcador boas, mas falhou no tento do extrema tncoor. mes, gol do ext 'C h't 't t
"

t A d f"
,-', ", I

desfavorável' para tombar '

I fazenâo sua reentrée em' gramados da Capital, empe- IAtlet' r�zy1da. an o

t� �, en am

Ohempa be. e esa

'r.6"
'

!_'
'd'

,� I,nhou-�e muito pouco. Marcou �al, tendo,positivado falta i ,IcAana'43° ,a.vla es a - I1'1ne e rec aça,
,

em os ata- r."., •., :::-r";,I"'.sem apelaçao pelo escore e I FERNAN:E>O autor do 3° d 'l'd d Z "
,

lt b
.

P,
'

'I' t jques. os mmutos, Fernando e Walter lutam para .M ii' e( Mi '�J
,

,
"', , e agI I a e. anllm com a os e alxos. OSSUI qua lQa- 'levar a Ih" " d ,F Ih'

-- , _.

3 'x,l, espelho fiel dos 90 tento e o melhor do ataque des que não soube aproveitar. Atingiu desleal�;ente' a' ,

. me_ ar r:uma Joga �., a a o zagueIro e o �x-
. .] l' I "

1
. , , trema mvade a area do penaltz para, arrematar fortemln,utos� I!le uta.' at etIcano, :'Fernando e deVIa ter SIdo 'expulso do gramado. 'f h d' ,,'

,

3
'

1 'AtI 't'
'

, , ',ec, an 0',0 escore: x ,pro ,
e ICO.

sem patrãO
EDLON SANTOS: E WALTER SANTOS CONSTITOI- As provas elimimitórias, disputadas pelas guarni
RAM A GUARNIÇÃO ALVI�NEqRA QUE JUSTA- 'ções locais.e Inais o,Atlânti,co, de Joinville, qUe :dispu
MENTE COM O DOUBLE E O QUATRO COM CAM- tou somente a prh;neira fora mambas vencidas pela for

PEõES SUL-AMERICANOS IRÁ A PORTO ALEGRE te dupla Edlon Santos -- Walter Santos, pertencente
DISPUTAR AS 'REGATAS DO PRóXIMO DOMINGO' ao Clube Naútico Francis't!o' Martinelli que'assim re-

D', '"E),,'"'M"',,,'ING'',O,'

'
- EMBARqUE HOJE·. Ip,",�nt",á o no"o E,tado em du", prova"

. ., ,

Quinta e sexta-f�ira sob o controle da Federação
I

HOJE SEGUIRÃO OS MARTIN�LINOS L
Aquática de Santa Catarina, foram realizadas as pro-

roe,-- em:

vas eliminatórias para a escolha' da' guarnição de q.ois I .

A nossa reportagem apurou que o embarque das!
O ·'ela'SS"ICO da DI'scl·pll·o

II '-o ,SEGR.EpO DAS
sem ti�o�eiro q�e com as, de ,doub1:-skiff. d,o Martineli guarniç�es �e double�scu�l e .dois, sem patrão, ambat

I ' a
.

VIUVAS
com, SIlveIra e VIlela e de four com tlmonelro',com Igua-

I
do M,artmelh, dar-se-a hOJe, vla-aerea.. � guarmchao de

I D' g
,.

C t C't d' d p' Pr�ç9s:' 3;50 --;-, 2,00,
temy, Cordeiro, Schmitt, Westpal e Berber represen- quatro com patrao do Aldo Luz segUIra aman ã ou

, . o�m o prOXlmo o ampeona o 1 a mo e 1'0-,

tará o remo barriga-verde l}as regatas do próximo do- quinta-feira. Boa viagem e que retornem com novas' fIsslOnals prosseguirá com o jogo entr'e Figueirense e 1,00.

mingo em Porto-Alegre, eÍn h6>menagem à Marinhá de
I

glórias para o ,remo' de Santa Catarina, são os nossos I Paula Ramos, já con,hecido em toda a cidade corrio o Imp, 14 anos .•

Guerra. votos. "Clássico da Disciplina" e que desde já vem 'centrali
zando as atenções da "hinçhada" que em peso compare-

cer� ao estádio da rua Bocaiuva, ávida por unia parti-
_

da cem por cento sensaci9nal. Aguardemos!: /" ,

Retorçado como nunca' o"Bugre"-Torneio- Rio-São Paulo-
JAIR E NENEM, TRI-CAMPEQS DA CIDADE, NAS I

Jair e Nenem serão, lançados, dia 20 !!ontra o Atlé- Prosseguiu com 4 jog d' t dó T
.

R' I
FILEIRAS DO GLUBE ATLÉTICO GUARANI' -- ES- tico e O interêsse do público em torno do match por cer- São Paulo eAste' anO 'desperOtaSnad ISpU a

.

t
?rnelO .ItO-,'

MENTE 'CONTRA O ATL 'TIC'O " .

h' b
-

,
' o POUc.o m eresse VIS o

TRElA POSSIVEL,' , ," E . to ser� malOdr, 'pOIS 1: d�sdtan��ltempo" que nao vemos
que OS ,melhores cracks do país se encontram ,pr�st;mdo

em açao os OIS exp en lOS, P ayers . ( seus concursos ao' sel'e'c'o d b '1'.

1 d 'lt' f' d" \ E d f l'
.

d' t' d
1 na o rasI elro.

A notícia mais sensaClOna a u Ima 01, sem UVI-
,

ncerran o, esta nota, e Icltamos a Ire orla o Na sabatina ó São Paul b tA' . ,

da, o ingresso' nas fileiras, do valente e querido Clube �r".mio bugrino pelas duas maravilhosas conquistas. ..,./".0 a a eu o menca, no
, e

p,
. ,. ".

G
" " Pacaembú, por 3 a 2 e no lVlaracanã o Santos derrotou

Atlético Guaraní dos consagrados médios Jair e Ne-, ma a vItona, pOIS uaram. o Botafogo por,3 a 2.
,

nem tri-cam,peões do ano passado pelo AVAl' F. C.
, Na domingueira, em São Paulo, o Corintians goleouA�tr,os de ,primeira grar{desâ do "soccer" b,arriga- Vo asco por 4 -x 1 e no Rio o Flamengo foi v€ncido peloverde tanto Nenem como Jair têm recebido os maiores Palmeiras por 2 x O.louvo�es da imprensa por suas magnificas condutas, 'E ·

"F d'"
'

A h- R' S-PI'
mesmo nos c9teJ'os de pesponsabilidade, nos quais dei- q'ulp"'e or _ man, � o 10- ao

.

au o prosseguira com os jogos
,

entre Amenca e FlumInense, no Maracanã "e, Portu-I'xaram patente ç_lasse e fibra, o primieiro como marcador

E'sp"erl-�1·a-,O, A,'�1·" ,guesa
e S_antos, n,o p,ac,ae,m,bú.

'

•

'

de ponta e o segundo com volante ,apoiador, já tendo in- ,

U &A.& 1.... .

-----,

tegrado o. selecionado catarinens!,!. UalS uma ve d dAfastados há vários meses do pelotão "azZurra'�, I . l.� ,:: Z ,8 18 O
visto tereni' l:escindido seus contratos tão logo terminou,

..

Da Equipe "Ford" -- Esperidião Amim, anexa à Estava anunciada ,pàra a última quinta-Eeira à noite
o Campeonat� Estadual, chegou-se a própalar um ppssi- Sociedé\,.de Far!lavalesca Granadeiro da Ilha e cuja fi-Ia realização da,,"reva�éhe" Avaí x pJuia 'Ramos, em'

vel in'gresso 'de. J�ir n?' Atlétic?, enqúanto q�e �.enem nal�dadé � /� p�atica �o esporte do. �olão, recebemos a�- pagam�n�o do '''�a�S:é'' do _arquei�o Tatú qu� passou pa
manifestava desejO de transEenr-se para o FIgueIrense. teclOso OfICIO, comuplCando ,a elelçao e posse de sua ra as fIleIras do trIl-campeao, da ,CIdade.
Mas nada se positivou e agora coube ao pequeno,' mas nova 'diretoria, assim, constituida: Todavia;"C,9mo o. B.ocaiuva já havia solicrtado o cam-·

aguerrido clube de ,Newton Garcês a conquista dos dois Presidente de Ho:nra - Espiridião Amin po para 11m treir1Q coletivo noturno e não haver atendi-
categorizados "cr:acks",' o que virá reforçar considera- Presidente: Mário Abreu do ao pedido dos "a_2:zurras'�.e paulainos'para que o en-

'velmente a retagarda do "Bugre" que agora pode ser 1o SecrE;tário: Rubens José Krap saio fosse antecipado para a tarde ficou o jogo transferi-
considerada uma das mais sólidas do Campeonato. O 20 S�cretario: Aldo Galdino do pará sábado, à ,tarde.

'

que lamentamos é que tais aquisições s6 agora ocórres- I
10 'J;'eso,llreiro: ,Pedro Ramos Mas n<_l última sabatina ,choveu horas antes do jogo

sem, quando o tricolor deles necessitava para vencer 2° Tesoureiro:. Itamar, Rodrigues e ,0 vento sul s,oprou forte, obrigándo os dirigentes dos
o Imbituba e conservar a ,lideran'ça e a invencibilidade

I Orador: Oluey'Lucia dois clubes a novo adiamento. E' bem provável que, o
'

juntamente com o Avaí.
"

Gratos.
, �_, :=:,""� ��:�:"'T jogo venha a ser .efetuado na próxima quinta-feira, I.

'

i
II o,

,',7 &li E •

Apenas regular o publ- , '.

!
' OS VENCEDORES'

, Agora falemos do
"

Atlético, do vitorioso conjunto do

I
Estreito Soncini esteve .seguro, demonstrando muita cal
ma e presença, de espírito. A zaga Juca-Fausto compriu

I exelente desempenho, Ambos O!;) zagueiros se comple-

I
taram. Osni foi o melhor homem do 'trio-medio. Muito
lutador o antigo atacante do Guaraní, agora. atuando na

retaguarda. Frederico, enquanto jogou satisfez, Cazuza
prejudicado ,pois é médio recusado e não avançado. Fer- I

nando salientou-se mi vanguarda, pelo empenho, coor

denação entusiasmo. Sombra 'e E'rico" revelaram-se
'bons contrutores de ataques, embora, êste último tivesse
claudicado no final. Hercilio e Lauro convincentes.

co que, ante-ontem, 'compa
receu ao estádio da Praia
de Fóra para apreciar o

embate número 9 do certa

me citadino de Futebol, dis
putado entre, A�l'etico

"

e

Bocaiuva.

REHABILITAÇÃO

, do tenente Bilbao que, mes

mo' sem realizar 'uma de'

Depois.de .dois fracassos
frente ao Paula Ramos e

Figueirense, perdendo, qua-
tro preciosos .pontos e fí-:

, to!;,. 'I. ,_ .J.-:-

cando, destarte, 'em último
.� ,�/ . .' ....

lugar, ',o. quadro atleticário
foi à liç'a em busca da .re-

-

habilitação enfrentando um

adversário considerado

pe-,
'

rigoso que vinha precedido
de uma grande vitória sô

bre o Imbituba, nos domí-'
nios do' pelot.ão de Felíx, -

Magno, 'em Henrique Lage,
3 X 1 PRO ATLETICO

Bôa partida não podemos
dizer que' assistimos. Se:
alguma ,cois� bôa o plélio ]
nos oferecem dévee-se 'ao

bom desempenho dá equip

suas melhores atrações, con-
venceu plenamente ao que

dela se' esperava, muito ao'

contr�rio do conjJnto bo-

, '

, AS EQUIPES ,

I

ATLETICQ _ Soncini, ,J\}ca ,Fausto; Osni, F�ede'-,
'rico' e Cazuiá; Fernando, Som,bra, Hercilio, E'ric-O e' Lau-

• '.1'" •

1'0.o MartineUi venceu
. "'. . �

.

as 'el!minalórias do 2
BOCAIllVA -- BuM, Walter e Bonga; Romeu, Za

nini 'e Chinês; Carriço, Oscar, China, Adilio e, Zacky.
,

, O ARBITRO
'

A arbitragem do sr. Oswaldo Silveira (V�dico) po-
,de ser considerada bôa.

'

P�ELIMINAR
No jogo preliminar, entre os quadros suplentes,

a vitória p'ert�nce eao Boacaiuva; por 2 x 1.
'RENDA-'

FálC0 o �ovimento das bilheterias:: Cr$ 4.105,00.

"

..

I'.,:,

,

5a: FEIRA

Richard Widmark ,_ em:

MONTANHAS
ARDENTES

SABADO

,

I

,UE?T,I.Q
As 8 horas

Dick Farney -- Fada San
toro - Spina - em:

'

-,

PEDIDOS DE AMOR

As 8 horas

Marlyn Monrge
seph:Cott-eii - em:

JÓ'-

TORRENTE DE'
PAIÃ�

'"

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, 14 anos.

As 8 horas
Sessã� das Moçãs

- June �aver -- Willian
Lundigan __:_ Marilyn .Mon-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ó ES1�ADO Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 19M :7
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.: SENADO EEDE;RAL

faleceu,: Umberlô
v .... ·.... ,

ROMA, 5,�(U.�.) _ Fale-''.I'cli�i, o célebre poeta Ga-: ção ·e duma' oficina de ex

ceu numa ,:peq�lena loc�li" �I:�el d'A,nnunzio. Era di-I periências a.erona,Uticas.
A

dade do Interior, aos 82. reter, ao morrer, de uma 27 de dezembro último' so-
.

anos dejd�de\ o gál, ;Um- .companhía italiana de avia- frera um ataque cardíaco..
'

berto Savoia.. promotor da .... .

.

aviação e um: dos fundado:
'

res. dá .Fõrça. Aérea Italia-'
na. Foi, um dos quatro pri
meiros.italianos que pilota-, ,

1.'

ram um avião. '\ Foi êle'
quem projetou o. aparelho
em que voou sobre Viena,
na primeira guerra .

'Satura,Pa:rtido, c·
emoçratico

lepresentação "federal

I',' c _ E d i tal
JUIZO' DE DIREITO DA la VAR:A DA COMARCA

DE FLORIANóPOLIS

"

EDITAL DE CITAÇÃO -, PRAZO: 60 DIAS

\

• O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, .Juiz
de Direito da 4a Vara da Comarca de Florianópo
polis, Estado de Santa Catarina, em exercício do

cargo de Juiz de Direito da laVara da mesma, na
fórma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital de sitação

com o prazo de sessenta dias virem, ou dêle conheci
mento tiverem que, por parte de BRAULio, ROSÀ
VIEIRA, lhe foi dirigida a petição de teôn seguinte:
Exmo, Sr. Juz de Direito da la Vara Civel da Comarca
de Florianópolís: - BRAULIO ROSA. VIEIRA, brasi-.
leiro, casado, funcionário público municipal, residente

s na cidade de Lapa, Estado do Paraná; por seu, procura
dor abaixo assinado, vem 'expor e afinal requerer a V.

· Excia, o seguinte: - Que o Suplicante como faz prova
a inclusa certidão (doc. n? 2), casou-se com Maria Dío

.. nísio, -brasileira, doméstica, que após o casamento pas
, sou a assinar-se Maria - Dionísio Vieira, sendo. o comum'

o regime de bens e econtrando-sê sua esposa, atual�en
te" em lugar incerto e não sabido. Qire querendo mover

·

contra a mesma uma ação de desquite litigioso o fôro :

.

COl11Betente _

é o' da Comarca de Florianópolis, por ser

\0
último dOl�icíliO, do casal, consoante dispõe a jUl'.ispru-

.

ciência firmada pelos tribunais de todo país; Que a su- I

I
plicada há cerca 'de

.

.cinco anos, abandonou, voluntária- :
mente, o lar conjugal; Que a Suplicada, anteriormente,

Dr. Serafim Enos Bertoso ,
ainda quando em companhia do suplicante, levava vida

. A
.'

d . D
'

I desregrada, praticando adultério. conforme provará du- . ,
'

Dr. rquime es, antas
,

Irante
a fase de instrução processual pelos depoimentos PARA AQUELES' QUE> I J

'

'.1-

,das várias 'testemunhas arroladas; Que a melhor' Pt'o_1 DES,EJAM O MAXIMO
;

'.errenos· na. .,'

R·
.

I
-

E�·I,,'.d I
va da infidelidade conjugal da suplicada consiste, no fa- I ' .

'., ,e.,I: re,.. ,seu. a·ps.·
..

'0 MItIUa ��o�ec���_�d�0�:â:m�0�Z;i!i�r������e:::o1��: �:���'r
.

�:ME��:��II:
-Ó,

(Estre.ItD..'"'lU' . de 1950, nÇ> Registro Civil do �streito, dando o pai por' - 1-
.' ""

. I desconhecido, corno faz prova a certidão de nasc@ento, "

. Ç�n,�idçttos., ihd�cados pela Convenção, à I
em anexo (d�c. ,rt° �) ;.:�ue,.'�.�asal �e� uma 'únic�'filha I' p..:�l. MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'.t'O A

Assembléia Legislativa do Estado': de n.ome Rosllda DlOnlslo. VIeIra, nascld� _em 2� de fe, ;)V. 'LONGO. PRAZO SEM .JUROS . �

vererro de 1�13,. como ,faz prova a certidão �e;'. nasci..:,

'1
' Oportunidade especial para aquisição. COI)1 gr�nde'

Dr. Antônio Gomes de Almeida
mento em ane�o (doe. no.�); Assim senda, a' Suplicada.. .

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLóR1PA..
.transgrediu dos preceitos que lhe eram impostos, por' . es Lugar alto e saudável, e toda: facilidade

.

ele conducão.
Dr. Lenoir-Vargas Ferreira

.

lei: praticou o adultério e abandonou o· lar conjugal. 'E '7"ERl-, Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES no ES·

Dr. Ivo Silveira' "

' ,

� qualquer 'um destes fatos, consoante dispõe o artigo 317' I _
TADIO DO, FIGUEIRENSE,' assegurando valorização.

. "
., . . \. do Código C.ivil·é argu�ent,o fun.damental p�ra o pedi-I. NHFilfRO

SEM IfiVAi imediata. -",
'

..

,", '.

Miguel Daux " do de desquite por parte do marido abandonado e lu- O� 'J.1ER:B,ENOS EM. ZONAS MAIS PTSTANTES
Dr. EdmundoRib�iro Rodrigues díbríado; -".Destarte, vem.? Suplicante requerer a citação' NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

, da suplicada, por edital pOI1 se encontrar em lugar in- Peça hoje mesmo informações a r
•

Dr. Walter Tenório Cavalcante' certo e, não sabido, ',afim desta �esp�mder aos' termos da ,
SOCIEDADE IMOBILIARIA

.

SUL BRASILEIRA

Dr .. 'Jorge Barroso Filho Ipresente,ação
ordinária de desquite, contestá-la se' qui- Trigemeas LTDA. (STJBRAL) ,.

Dr. Elpídio Barbosa zer, fundado no artigo 317 números-I e V, do Código ,I ::\scritório: Edifício Sâo Jorge, Sala 4 - Fone:' 2-1-9 ..2,

,
Civil, espe�ando desde já, seja ,jul?ada�a ação proceden-,'em Bagé r

CeI'. João' ·Eldi 'Mendes. : te_: para o firo de ser ,d�cretado o desquite dó casal.. que I, , ..', "

"

I'

Dr. Firmino Cordeiro Inao po�sui bens e a suplicada cônjuge culpada e .cci,nde- BA..GE, (R:G.;:,.),.5 (V.A.)
'_� .-- _

, .. ;.,
'

') I nada, amda, ao pagamenÍ4t ,da.s custas, deixaqdo o S,upli.
_ TI es Manas (tngemea�).

'R-�' .1$
.

-
.

Prof. LiÍuro.,Locks, : o��te de requerer a respectiva separç,ão de corpos,' "em
-

acab�m de. nasc�r. �essa �I-
"

' 'f.""',C'GiI'-Hilário Z';rtéa ': I vIrtudes de se encontrar separado da Suplicàda; Hái�xea :,d�de. Man� SlecI�,.' Mana

$
'. - "

, ,,' ,. ,
. ..., de 5 anos Renuei' '''tamb'ém l' t ",;,.".",- �.:.t.� 'ue Lourdes e Mana Mada-

''"-- Protóge:nes'Vieira� '---, ... -'� ----.

'dr. Promotor'PÓb1i�� par;''1�����Pf���a�������}"'feí1í(lpItã'�dê'''tl. 'Cétina,'es:' -.-. l�> ') �r

,"�R
-. '-", ".-

11!

Dr. José Bahià Spindola Bittencourt ,todo processado. Protesta' pelo depoimento. pes�oal. r"da I posa ao sr, .Pa�lo de .Qua-'

'*.
-, '., ....

'�i
.

suplicada, pena de cOl1fissão, prova test-emunhal, docu- I dtros, ferrobvIaflho presIdeln- .w. '0UI1AI1TE TODÍI ftlJj
'EpI'ta'CI'O BI't'tenco'urt

-

tI' d" d"d b
. e em Que rac o um u-

/
.,.,. .:.tI

. '. men a e n:a2s prova� �m IreIto· a mlÍl as, em como. . . '. -

_ ""- :""

Francisco de Souza Neves pe�a expedlç�o, de ed:tal�, por ser desconhecido o para-
I ��reAJo nto }VIuMmc�plO de Ba_. I � nOS \IAf)�JOS '�

,delro da suplIcada. I;>a. o valor de Cr$ 2.100,.00, �o pelidó g.e. s res anas. na�ce
. '.' .,'.. ' . .

João 'Gomes de Campos e como preliminar, rêquer

se,dign.,e
V. E,xcia." de

opser,-
ram pe�anqo, .

respectIva-

•. D'�"/, ft�,liCarlos Spálding de Souza v·ar -a Lei nO 986 de 10 de dezembro de 1949 .

'. d _

mente, "".5QO, ]..500 e 1.800
;; _,

.

. . -

d d' h
. '. :00: a e

gramas e estao passando �
,,,. .:::

Valério Teodoro'Gomes �lgAnadçao. t�' Ida -e. S'Ora l�arda aNfase de conclhaç,ao ou bem.' Além destas o casal' -; �-. ia.. �,� � .�.
.

lf d Ch
,lcor o, lU lma a a· up Ica a. estes termos. Pede de- ., ! ,; ,-�, .JP.. ..

Dr. A re o erem rer:imento. Téstemunhas: Silvió Lino VidaI. Estreito. _ te?'l dtez dfIlhto.sd e Ja Pte��eu
"

-

" .. '.'

'.,.j
Hélio Peixoto Otávio de Olíveira' (Sôbr t' 'Ih

.

t d
.,.

' tres, en o I O an enor·· .
-

.

.

. '.
,e e�. ampl as.es.a ualS, no mente quatro parfos de ge-

'D 'O C h
valor de sete cruzeIros, mcluslve a respocÍlva taxa de ..' . -

--

r. smar un a saúde) Florianópolis 19 d .

d 1954 HT
meos. Sendo de condIçoes

Fr.ede:aiicó Fo.'y Filho'
.

Calladá Caldeira Ddcume � n:a�o 'P�' .

- as2s. C,
e tI? humildes, o casal.vem rece- TRANSPORTE$ AÉREOS . CATARINENS,& SIA. ,

I
• nos.. rocuraçao. . er 1-, d o' auxT os ,ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dr. João EstivaletPires dão de casamento. 3. Certidão de nascimento de Rogé-
oen O beneIosos .

I I ',',.

, ',' rio Dionísio. 4. Certidão de nascimento. de 'Ro.silda Dio- Convo'caça·oPaulo Preis' '

nisio Vieira. Em a dita petição, foi proferido o segúint� I ------�-_.�. .' ',.'.. ". " .

,". '';;

· desp<l�ho: Re�. Hoje. -.,- A. à' conclusão. Fpolis, 31 de Na forma dos .éstatutos e de acôrdo com a 'lêi vi�·.
maio de 1954.: asso Ma�oel .J3arb'osa de Lac:rda. Subin-I gente, co.nv�camos os senhores a'cionistas desta SÓcieda-,
do os a'!tos a conclusao, receberam o segumt� despa-

. de para a 'Assembléia Geral Extraordinária que se rea-
.

_, cl1,0: Expe,ça-se edital' de' citação com o prazo de 6Q lizará nO dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas,
<

'[
dl�s�"vul:;iiçapdo-se por uma só vez no "Diário Oficiar na Séde Social, à sua Felipe Schmidt nO 14 ...,.-.sobrado,
dO Estado" e' PQ� três vezes na imprensa desta Capital. nesta 'Capital, çom' a seguinte ordem do dia:

'

.'
.

Fpolis, 1° de junne""de 1954. asso �anoel Barbosa de 1) Verificação de àumento do capital social;
Lacerda. E, para que""c4�gue ao. conhecimento de todos, I 2) Reforma dos estatutos;
mandou expedir o

.pre,�enre.l::dital que será. afixàdo no

I
3) Outros assuntos de inter�sse sociaL

logar de ,costume e publicado 'llã..,f,Óifma da lei. Dado . €'
� Florianópolis, ,26 de Maio de"1954.

'

. passado nesta cidad� d�� Florianópolll�, aôs dois dias do ' João David Ferreira Lima Dir�tor-Presidente
mês de junh.,o do �no de mil novecen�<; � cincoenta e

Luiz Fiuza Lima Diretor-Superintendent�,
quatro. Eu,HYGINIO' LUIZ GONZA(\4" Escrivão, o

�ubscreví. (Asllnadó) .Manoel Barbosa' de' Lacerda.
Juiz de Direito da 1a Vara, em exercício. \ Confére -'

HYGINIO, L�JIZ GONZAGA __:. Escriv�o da {,a Vara. '

"

rara- a representação federal decidiu a

c,onvenção indicar os.seguintes nomes: Expresso Florianópol.is

- CÂMARA FEDERAL

ANDRADE & KOERICH

-

.

Transpcrfe de cargas em geral entre Florianópolis,
.

Curitiba e São Paulo
, . Com viagens diretas e permanentes

.

Matriz: _ FLORIANO'POLIS '
.

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _ Caixa Postal, 435

End. Telegr.: SANDRADE
. Agência '_

.

CURITIBA'
Avenida 7 de Setembro 3,320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: 'SANTIDRA

Agência: _ SÃO ,PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-31-96 _ Atende Rápido RIOMAR
, End. Telegr.: SANDRADE

Agências no Rio de Janeiro-e em BerO' Horizome
eom tráfego mútuo áté São Paulo,com ii

' Etnprua
de TranslloftéS MirM� Ger..ais, SfA.)

,.

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin, Gal
. lotti.

Dr. Nerêu Raraos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Cameiro.
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil

'

.

Dr. Joaquim.Eiuza Ramos
Dr. Ivod'Aquino
Dr. Leoberto Leal '

I·

Mário Tavares-1la Chnha�Me1l9
CeI. Antônio' 'de 'tara Ribas 'I�",,_< "

, ' ,�",

Osçar Rod'rigues d� Nova
Dr. Armando'Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski .

Pedro,Kuss
- Manoel Siqueira.BelIo
Ivo Müller

.

llúgo�'Roepke'"

Ermelindo Larguraf
Dr.' Orlando Bertolli
Joã() Santos
,Dr. ':Heitol'

'.

Guimarães
Alfreçld ;C,ampos .

- RicardoWitfe' ,,� .

�c
Elr·' Fernando. Oliveira'
JQ,sé PaglioH
Olívio Nóbrega
Dr. OsnÍ de Medt1i�QS Régis'
Benjamim Bittencoúrt Barrete)
Dr. José Boabaid "

.
,

.... """.• IJU(:
Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho

..

Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wilmpr Dias
Tor9uat� Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa
Tiago ,José da S.ilva '.,� ··_··"':,f(i,�.

....

'

.• ';'�(''''':1' �t.Dr. Renato Ramos da Silva 1" "P;___�_::L, '

..

;;.

__,,---..,.......,--,..._;.-------=�� -

«Iesft'It lesnudos»'�
eà.Jlha

.

d:o {:agasal�o 'I
.'

.

,

Esta, é �ai� uma. das grandes campanhas que o � I liDador
'.

. GRÊMIO PEDRO JORGE FRA,SSATI" vem ençetando . ; L�A, 5 (U.P:) :=:- O MI

em benefí�io dos menos favorecidos de nossa Ilha. l1lsteIJO das Relaçoes E,xte-
Os jovens componéntes dessa benemérita agremia.. riores 'Jnunciou ter apre

ção fazem, por nosso intermédio, Um- apêlo, dirigido e,s-

senta�j
uma nota de pro-

pecialinente às senhor'as de Flõrianópolis, para fIue se- testo �ontra q Equador ao ,.a,:.Io'ra'�'a-,o ,,�II Trabg,4J.adfttl,ls 1.11.
parem uni cober,or ou qualquer peça de roupa qiU€>possa I encarJ eg�do de �egoc.ios UUiJ ,y BIJI UW !tu;

aquecer aquêles que mal têm um teto para lhes servir I dêsse Rals, pelas "torturas 'Iod'os' lili-aS ·do' Es,t,!ldo'�do" ·S. Calarlna'de abr.igo. .
. : a q\le \for:am. submetidos �I, . q li

Sábado próximo, a partir das 13'horas, uma comis- três Cid<ldãos peruanos de- ,CO MUNI C A ç Ã O

são procurará as éasas da Av. Trompowsky e da J'Chá- I tidos p�las autoridad.es Procurando ,ampliar e' aprimorar os benefícios pres-
·

cara do Espanha",
"

.: equatorian\ils''. tados
.

aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as
.

.

" Out�os pontos da cidade, não poderão sér visitados, . A nota � 'protesto cO'!!-. suas relevant,es finalidades, a FEDE�AÇÃO DOS TRA-,

por hora, pois que parte dos gapefistas deverão encon- drena, nos .

�termos
maiS BALHADORES NA� INDUSTRI�.s- DO ESTADb DE

",.' irar-se em algum ponto da Ilha, em 'excursão assisten- enérgicos, as supostas tor- SANTA CATARINA, comunica que dispõe agora de'

I c�aI. Entrettl?to, as .senho,ras donas de casa poderão en- turas, aplicada, , Se,gUndO o um Consultor Jurídico permanente; que atenderá aos

Vlar, se posslvel, os agasalhos que puderem doar, para a documento, par arrancar interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente'

I
�!ede do "Grêmio", nà Rua Tte. Silveira, Edifício Part�- aos detitló_s a C(; nfissão de .3ilvêil'a, Edifício Partenon, 2° Anda'r, sala 203..

nou, saJa, 201. (Encirna do, Copacabana'Bar), das 14' às, q)..le se dedicavar'l a espio-
' Fpolis., 19 de maio de 1954

'

118 horas de s_ábado: ...,'. _

,

. nagem. ; Cct1'los Bicocchi -- Presidente

. .',

.' fLORIAN6pOLlS' .

.

Viagem' 'C�ID ,st..garilnça
,

e ra:pidBZ
.

so NOS CON'FORTAVEIS 'M.fCRO-ONIBUS DO'

RA-PIOO
.

�(SnL-RRASI·LIIBO�) ,

FIQrianópolis - Itajaf,'-'Jainville .:.:... Curitiba

. j
..

� J

.\'

BANCO: '. AGRICOl_A
RUA TRAJÀNO� J�

:,Agência: Itua Deodoro < (!squiDa da
Rua T�nente Silve.ira

»

'''r· • .,',- •.• 'T'�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADd
-'-

6 Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954
----------�--------------

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

·ZEPHYR arx..
Veride-se em .estado de novo, pouquissimo

rodado, com rádio original de ondas curtas e lon

'gas. Vêr e tratar à Rua Almirante Lamego, 86
com o sr. Aurélio. Na parte da manhã.

.

-----------------------�------------------------

Perdeu-se um anel de en- ti�?es, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

genheiro. fórll' do Estado.
Gratifica-se bem a pes-

Bin�o (speoiall Cinema'
no -Clube 1� de

.

Albstó
. .

J' ." )
'"

t "

>" '.." i

4a. FEIRA - DIA? - A'S ,2«tAO HORAS"·, .�-.(-

11 RODADAS, COM 11' ESPECIAIS '·:E:�Ú�t.ioS PR��lOS
. �� ��.

la. Rodada - 2 Castiçais de porcelana, cojn velas azuis ...
2a. Rodada - Um vaso com pintura e frisos doirados.
3a. Rodada ,,- Um porta-joia muito original, prateado e for-

rado com v�ludo vermelho, ,e�tilo Boneca Pompadour. '
..

'. '. - '�#M;�.� ,4
4a. Rodada - 2 Pratos de porcelana, com suporte e com r·

frisos doirados e pinturas originais... IM. ERSÃO e CHUVÉIRO
Rodada - 2 Bandejas de vidro pintado e frisos doira- __...,.,--___

dos, sendo uma maior e outra menor.

Rodada - Um àparelho de cafésinho, de porcelana
MAUA', com ,9 peças. .' .

Rodada - Um porta-retrato prateado, duplo, revestido
. , .

de madeira.

LIRATESIN CLua E
PROGRAMA DE FESTAS Mt:S DE JUNHO 1.954
Dia 5 - Sábado - Grandiosa soirée Universitá

ria - Entrega de prêmios Campeonato Universitário
- Coneurso de Dansas - às 22 horas..

I

DIA 23 - Quarta-feira - Tradicional soirée de
São João - Festa no Arraial - Dansa da Quadrilha
e Ratoeira � Dansas Típicas - Farta distribuição de
queimada, pinhão, amendoim etc. - Traje Caipira. -

Início 20,30 horas...
, DIA 27 - Domingo - Grandiosa Matinée infan

til de São Pedro - Traje a carater -r-r- Desfile de crian
ças com nrêmios aos vencedores às 16 horas ..

. Aprenda dac_ilografia
Escola Profissional "Pedro Bosco" _.:. Reconhe

cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembro de
1921 pela Lei n. 1.376 ..

Rua. Vidal Ramos, 80 - Florianópolis,

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA
VENB·EDORES
Necessit.amos·admitir vendedores, com a idade . ��.M-f)jJA:

máxima. de 26 anos, e já quite com o serviço Militar. l:I;V f�Não exigimos prática, mas atividade e vontade de pro- rflb�
gredír. Carta do próprio punho, informando estado ci- ��. " f

vil e gráu de .instruçâo, acomnanhada de uma

fotogra-/�fia, à Caixa Postal 42 -;- Nesta.
-

__ � ERb
PERFEiçllÕ SE/'1 /GURi

I C I, t f
\ .

Agên·cia
.

die

PublicidadeAte·oçàp-.'Cqfodi'da-Ios ás
.

Escolas de Cadet"es i
Caixa Postal, 45

l"Jorianópolis
Santa CatarinaOs candidatos abaixo relacionados deverão apre�

.

sentar-se até o dia 17. do corrente nas:
.
ESCOLA PREPARATORIA DE SÃO PAULO
OS.lY Ordga Filho. v

,
:

ESCOLA PREPARATóRIA DE PORTO
- ALEGRE V' r - d .

Alvaro Fiores Neto, Mario Lonchi Junior, Paulo en e-se'
Alberto Buchele Líno, Ottomar Nussner e Waldir AI-'

fredo. Pa�rtêiz.
.

� ..' ,.'. _ ,,,,:>' '7'.· , Um tereno com casa, si-
:: '" f�' :"',,;-:""'f-': ':'1"<;' "

.. .!, 'í"to à rua 14 de Julho n, 259,
-----... -

Estreito (ponto da Flore.s-
Ji.�' .�

�

'N' ta!), medindo 25 metros de
t:';JH.-- � .n.. VrE 'D;E-SE frente por 500 metros de
� fundo. Tratar à rua Vida I

V��dE!-�� unia sito a Rua Lauro Únhares, 6 Ramos n. 28, em Florianó-
ver e tratar no local.

-

,

. polis.
--------------------

·Perdeu-se
-----_..-.-.----

�O:l que' entregar nesta Re

, rl� cão.

Olstrtbuldor
,

.

C. Il,A,MOS S/A

Comercio - Tran.porto
Rua Joio Pinto, • Fpo."

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualqúer trabalho de. Investi-'.

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis. Santa Catarina

ECONOMIA absoluta
, .'

Grande CONFORTO

AQUECEDÇ>R
,

ÊLÉTRICO
'

5a.

6a.

t«

Capacidade 30 LITROS

••Construido ir,teira�cnte de
; cobre.

• Aquecimento ultra' rápido.

• Játo abundante na rernpe
ratura desejada.

8a. Rodada - Um original e especial CINZEIRO, aliás um
BARCO DE< MADEIRA, ornamentó de peças de metal

doirado. .

9a. Rodada- T-- Um coqueteleíra com 9 peças, em cristal, "

10a. - Rodada - Um Grande e Lindo Rel,ogio Cuco, dando '",

sinal de 15 em 15 minutos, tipo especial, lindo ornamen-
to "para o lar.

'.
.

lla. _: Rodada - U�a surpreza realmente sensacional, ..

• Construção sólida. sendo 'à caixa' intern-a de COBRE'
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vi(Jro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. T�RMOSTATO.

Que proporciona- grande ECONOMIA.

.'''Peii/1'Q. _

GARANTE-O QUE FABRICA'(
..." ........._� ..

° MISTURA90R DÁKO, do! regu-
.

la\lem instantanea, permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

FILME: - "O Ultimd dos Mohícanos", com o esplendi-
do Bruce Cabot, e a linda Arline Judge e outros, . .

.

Os prémios se. acham em exposição nas vitrines da ALFAIA-
TARIA- ABRAHAM.

.

.

. ..,.

.

Sãó convidados .todos os associados das demais associações
sociais ou desportivas, bem como as pessoas que desejarem com-

parecer. _

Preço do CAF..TAO _. Cr$ 30,00.

. .

-, ,f. HAMOS S[A.-Co'mérciooe ,gêD�ias'
Rua Jcão,Pintol 9••Fpolis .. ·St•• Catarina

.

�._------���---���==���

'.'

.
,

ConVP'CQ'çãO
A Diretoria do "CLUB do PENHASCO" solicita o

comparecimento de todos os seus associados, na admi
nistração da T.A.C., à rua Felipe Schmidt, 14 - sobra

,

do, dia 4, às 20 horas, para tratar de assuntos de inte
rêsse da Sociedade.

LUIZ FIUZA LIMA

"

"

GUARPA-L'lVROS devldaménte registrado 'c/tiro
círrio' de ;20 �nos em Comércio lnd; e" e,sp. em ma

deiras, procura colocaç,ão, aqui ou 110 Intêrior pa
ra diversas firmas. OH. a este Jornal, sob

GUARDA-LIVROS

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

Agradeoímento'
Agradeço as graças concedidas por inter

médio de São Judas Tadeu.
C.D.N .

VEl-HO'S .1;: MpÇOS
-

. Fracos e 'senis) .' T (
A epoca àtual agitada. febril e enervãnte;' exige do

tornem grande força de vontade para vencer todas as

lificuldades que se lhe deparam na ardua luta· pela
, existencia, Quando um hemem tem o sistema nervoso

descontrolado, quando sofre de insonia e falta de me

morra, ele não pode, de forma alguma, firmar a sua

vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso. no

exercício da sua profissão. Em tais- casos torna-se im

pressindivel o uso de um tónico poderoso, que combata
rápida e eficazmente o mal. Esse tonico só .poderá .ser

"Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador' do
sistema nervoso,' o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
,

Nas farrns. e drogs. locais. Reembolso aéreo Cr$
42,00 C. Postal 6 Meyer -=-- Rio.

CON,FORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I

\
J ......:

..

AQUECEDOR El�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

i

Fabricado$ nOl tipos
horizontol e vertical.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T

Ecos da Convencão do' rSD
Em homenagem à memória' do

Cet. ea'rlos Spe.'ça
Na sessâo de encerramento da Convencâo do Par

tido Social Democrático, 'prestando justa homenagem ao

saudoso CeI. Carlos Sperança, o sr. deputado Siqueira
'Belo proferiu o seguinte discurso:

'

,

Juntos como nos encontramos nesta Casa, experi
mentamos todos a salutar sensação da nossa pujança par-"
tidária e da indiscutível fôrça política que constitue a

nossa agremiação, no cenál:'io� social de Santa Catarina.
Cada um dos .que aqui estamos, vive não apenas o

entusiasmo de suas próprias convicções, mas sente tam
bém o transbordamento cívico de todos aqueles que nos

delegaram poderes para os representarmos' e que, embo
ra longe, comungam conosco dos mesmos ideais e .em-

, punham amesma bandeira de reivindicações que n6s
empunhamos.

' '

'E', pois, todo o Estado de Santa 'Catarina que aqui
se encontra reunido, pOl'q�e de todos os recantos há ilus
tres delegados à convenção e de todos os recantos vie
ram vozes para, repetir conosco protestos de fidelidade
ao partido e de absoluto respeito à disciplina partidária.

Mas, meus senhores, não foi por um golpe de má
gica que o Partido Social
Democrático surgiu e se

projetou no território barrí,

ga verde,
Para que atingisse o de

senvolvimento que atingiu I
c que o tornou um dos mais

respeitáveis movimentos de

opinião' pública dentro do
nosso Estado, necessário foi"
que, a semente lançada em Il�n?, contasse com o apôío,
com o carinho e com o de
votamento de verdadeiros
líderes, 'de companheiros re
almente capazes de, orintar
e de defender a grei contra
os naturais inimigos. ','

Muitos dêsses líderes e dêsses companheiros ainda
vivem e por sorte nossa" aqui os temos para nos alentar
com sua presença e nos estimular com sua sinceridade.
Outros entretanto, tiverám que prestar seu tributo à
Parca inexorável e a morte os roubou do nosso convívio
e da nossa vida partidária, Entre eles não poderíamos dei
xar de lembrar o nome daquele que+todos nós conhecia
mos e nos haviamos acostumado a estimar e respeitar
pela nobreza do seu caráter e pela grandeza do seu coo'

ração, qu,! fc;i o CeI. Carlós Sperança.,
'

, Homem simples, homem do trabalho foi Carlos Spe-
'

rança um dos mais autênticos defensores do nosso pro
gresso e do bem estar do nosso povo,

Podemos mesmo dizer que não viveu para 'si, que
não trabalhou para 'sua farriília, por,que em seu pensa
mcn!ó e em seu coração se abrlgavam.i.de maneira ad
mirável, o ideal do progresso' de sua terra e o ideal do
amparo aos pobres e .necessitados.

'

,

Dele se pode afirmar que "passou pela' vida fazendo
o bem". '

,

E Carlós Eperança foi nosso correligionário. Foi um
dos .primeíros soldados e primeiros líderes do glorioso
Partido Social Democrático, A ,êle deve tanto Caçador
como o Estado de, Santa Catarina, servicos dos mais ines
timáveis, e' a êle deve o Partido Social Democrático, par-.
cela importantissima de seus belos triunfos eleitorais.

'

,

E' para êle que se deve volver o nosso pensamento
na hora em que assentamos mais um marco da nossa jor-
nada partidária. .

!

Prestemo-lhe a homenagem do nosso 'reconhecimen
to e da nossa saudade e que sua memória conserve sem
pre viva em, todos os pessedistas, o desejo sincero e in:
quebrantável cl� 'bem servir à Sociedade e à Pátria.

Que essa -homenagem se traduza, na presente As
sembléia CO!,!1 um minuto de 'silêncio em memória do
companheiro prematuramente desaparecido.

Sob os auspicias do 1. A. Essa reumao terá lugar GENEBRA, 7 (U.P.)
B. em Santa Catarina, rea- :1S 20 horas do dia 12 do Hugh Gibson, diretor da
lizará o doutor Waldemiro corrente, na sede' do Insti-' Comissão Intergovernamen
::ascaes, Juiz Substituto tuto, à ma Trajano, n. 1, 3° tal de Migração Européia,
nesta Capital, uma palestra andar (Montepio), e para informou que) durante o

.ôbre o tema: O SISTEMA ela ficam convidados todos mês de maio último, a co

iURIDICO NORTE AME.. I .s advogados e' cultores do missão patrocinou a em i-

RICANO. ,�')i�'eito. gração de 13.560 pessqas pa-
------ ra países de ultramar, o que

Conveo ça-O d'o' P 'S O ._;onstitui um recorde men-
,

'

,. • • ;;al, há mais d� ,�j§.�$lIlQS-. "
Como componentes d<,' a chefia do dr. Paulo Car- C' ndl"?t t'Delegação de Laguna à me- neiro, Presidente do pire- 8,,"u8 o«cer O»

,norável Convenção do P. tório do P. S. D. em La'!..u- ·có. atestado de
5. D." não registram''os 0-: na I
lOmes dos nossos valoroso; , Além desses, yM:;'-�u- ' sanidade
.::mlpanheiros João Wen.. tros correligio�rios, de ou- ,Em AJabama, um vetera

:lhausen, Protásio Santos c tros municip�s, escaparam
ao de guerra, ao ter alta de

A ,.

M
.

d 01
' .Im hospital de alienados, a-n,panclO artms e ivei- ao registo d(J: nossa reporta�

;,j presentou-se como candida-
l'a, prestigiosos e -bemquis- '�em � o ,l\-le nos leva a so- to a deputado com o "slo-
tos correligionários, qu� "ici�ar-J'h�s' excusas pelas �an": "Sou o' único político

des�rutam de grande

Sim-l�'W'"lflltárias
omissões. 'de Alabama que tem ates-

paba em toda zona sul de �ado de sanidade"
'

Santa Catarina e que, acom- I· I P 'I
-

panharam a embaixada sor.' a eC,lmto ,o ,a,ra .' expos cao

O
�' blstó'rlca

-

,

,. Abelardo �Iz PROF. MILTON LISBOA,7 (U.P.) - No-

Encont�a--se nesta Cfapital SULLIVAN ticia-se que a "'bà-rdo do
o nosso,�l�rezado �yí1t:errâ- transatlântico "V�q_' Cruz",

,P�na' I·,r do Brasl·1 S- II "'.
neo dr. ""Abelardo

�ences-
E�1 sua residência, ,à rua partirá para o Brasil, a 11

U II
lau, da, �uz; procede.te da T1enente 'Silveira, faleceu do co�rente", � dr. José Ma-

pAGAMENTO DE DIVIDENDO EXERCICIO �eap::a�f!�;::\�:;:e:xe:� �:t���re:�l�:�am;::�an� :�:ilo:a� �:s;�for=:�;��r��
,

DE 1953 Delegado de, Políc" a. lente do Instl't,uto de Educa- h d d' G
-

d
A P 'dBIS' compa� a o e astao e-

'.
,aJlf\U', o rasi IA tem' a ,satisfação de

comu-I
O ilustre visit 't, t

-,
,

l11car que, com início em 17 de mai_o' de
\

1954, na séele' '
" ". n,e em çao, - Bettencourt, chefe da. Se-

da Emprêsa (Distrito Federal) está sendo efetuado o �l�O, mUlto
.

Vi itaao ,por I
O sepult�mento dos seus ção Brasileira do Secreta

pagamento do divide�do .de 6%, �eferente ao Ex�rcício,
mumeros almg se. admira-I :estos mortais, r,ealizou-se I riado, e de Alberto Iris, di

de .1�53. Aos Snrs, aClOl1lstas, resldentes nesta cldade, dores por

sre,
r :!relaclOnado e I a tarde de .ontem, no cemi- retor do Arquivo Histórico

solIcitamos comparecer à nossa Agên" "C ' 't f r ". , ,

'

Iheiro Mafra nO 27 f' d Ih cfH) a dlua on.se- mu). o es rm. ,do ,nesta clda- leno de Itacorobi, com Ultramarino e -organizador
"

" ' a nn e ser- es e etua o o deVIdo de. ,
' '. - .;.

pagamento. ,

'

,

"

, grande acompanh;lmento.· da Exposlçao, Hlstonca co-

Panair do Brasil SIA O ESTA,DO formula vo- À fàmilia enlutada, O memorativa do Tricentená-"
ABELARDO TORRES FIL!IO tos de feli

. estada em nossa ESTADO apresenta condo- rio' da Restaur'ação Per-
Diretor Secretário Capital: lências, nambucana.

,faleccu' a mai!J B'nfiga
habitanfe de Joioville

D�' Ima Wetzel, troDco'de Ilustre
lamilia, deS8parf'Ce 80S 101 aDOS
Ocorreu, em 'Joinvile, sá

bado último, .o faleci_mento
da veneranda serthora ";iúva
Em� Wetzel, que desapare
ce na Çespeitá�el idade' de
101 anos. Natural da Ale
�anha, veio para Joinvile
aos 15 anos de idade _e era

assim uma' das mais antigas
habitantes dà cidade,. Com
seu esposo formou o 'tronco
de numerosa, família, 'que
se distinguiu pela sua atua

ção e seus empreendimen
tos na vidl:! de J.oinvile, on
de seus membros conquis
taram, pelo seu 1apor e cá
pacidade realizado:r:a, posi
ção de merecido relevo e

prestigio. Apesar de sua a-

vançada idade, ainda nos

ultimas tempos conservava
lucidez e 'energia. Viveu as
sim a veneranda extinta
provéüi existência e teve a'
ventura de acompanhar.o
crescim.ento e o progresso
da çidade, para o que mui
to contribuiram os seus pro_
_)rios descendentes. Eram
:eus filhos os srs. Germano
Wetzel. (falecido), Ernesto
Wetzel, Júlio Wetzel (re
,::!entemente faleCido), Luiza
WetzéÍ Ríchlin ,e Ema Wet
�el, Hertz. Deixou ainda 'a
�xtinta' numerosos netos,
bisnetos e tataranetos. A-fa
nília Wetzel apresentamos
nossas condolências.'

"Furtar, em caso de extrema·
necessidade, não é crimf' ...

,

RIO" 7 (V. A.) - Sob o va, absolvendo-o.�A fábrica, I longa e fundan ntada sen,
título Furtar, .em uso de ex- então, apelou para a Justiça tença, acaba de considerar
trema necessidade, não é do Trabalho, intentando a justa a decisão da Justiça ee,
crime" .. .' um vespertino recisão do contrato de Fur- mum ,e condenou a referida
local pública a seguinte no- tado, que, por sinal é em- fábrica, nã9 só a reintegrar
tícia, procedente de' Belo pregado estável.

,

Furtado, ,'como a pagar·ihe
Horizonte: "Furtar e'h1 ca- Mas, a 3a Junta de Con- cruzeiros por cruzeiros; Os
so de extrema necessidade, ciliação e Julgamento, em ordenados atrasados'...
como, por exemplo, doença
na familia - não constitui
crime digno de punição, é o

que acaba de decidir a jus
tica mineira. Por coíncídên,
ci�, o cidadão que deu mo

tivo a tão revolucionária ju
risprudência, chama-se FuI'·
tado. o. caso em resumo é o

seguinte: "Benjamin Ave
lino Furtado, operário da
Fábrica de Calcados e Curo
tume Santa Helena, asso

berbado com despesas por
motivo de doença na mu

lher e filhos, apropriou-se,
I indebitamente, de-materiais
de propriedade da emprêsa
.onde trabalhava. Pilhado
em flagrante. .Furtado foi

I

preso, denunciado e' final
, i mente, julgado pelo juiz An
tônio Fe�icio' Cintra Neto

Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954

T I M • • •

,
Desde quando os paraguáíes, no Sulamerícano

'do ano passado, nos venceram, eu andava com von

tade de ler o que o José Amádio, dá revista' O

CRUZEIRO, acabou escrevendo. Naquela ocasiao

os' jogadores da vizinh.a R'epública sairam dos seus
quefazeres - alfaiataria, marcenaria, sapataria
e derrotaram os nossos rapazes, tratados a vela de
libra nas concentrações granfinas,

Mas, sem outros preâmbulos, Iá vai na integra, o
Zé Amádio: ,

"O RIDíCULO é contagiante: três semanas de
manchetes nos jornais para suprimir elementos' da

'

.

seleção brasileira à Copa do Mundo. As vêzes me

pergunto em que terra nós estamos. Depois recordo,
E admito. Mais ridículo ainda é o novo problema
que o nosso selecionado encontrou para

'

justificar
passiveis fracassos: a saudade. Já se viu! Uns mar

manjos que durante quatro meses foram tratados
com requintes qUe fariam inveja a própria Pompa
dour, que teriam 'tomado banho de leite das mais

, puras cabras se alguém descobrisse que tal higiene
era aconselhável para coceira no dedão do pé,' uns
cavalheiros que dispõem de manicuras. pedicuras nu
trólogos, dermatologistas, traumatclogistas, que papa
ram pitéus dignos de filhas de rei, que tomaram ba
nhas de ultravioleta, de infravermelho, duchas escoce-

sas, ditos turcos e utilizaram todos os recursos da mo- O Tempo
na hidroterapía, que dormiram em colchões de pe-
nas, que ocuparam hotéis dos melhores, que só via

jarrl em aviões especiais, que além disso ganham di-
�

nheiro, publicidade, que dispõem de cozinheiro es

pecial, de roupeiro especial,' de barbeiro especial
- êsses cavalheiros vão passar dois meses na Eu
ropa (qualquer mortal, que não tiver a suprema
ventura de ser jogador de futebol, precisa gastar
pelo menos duzentos contos para gozar teporada
idêntica), ocupando hotéis de primeira, e vêm falar
em saudadel Isso é o fim! O que dizer então dos
nossos pracinhas, que durante tanto tempo enfren
taram os inimigos, suportando o frio italiano as

granada!'), os canhões e os aviões, que dormiam' em

trincheiras, em pântanos "e que travavam batalhas
particulares contra as muquiranas? Ridículo tudo
isso! Vocês vão ver como daqui a duas semanas sai
manchete assim: "Nossos' rapazes sofrem à falta de
feijão prêto!" E logo no dia Seguinte, outra man- BERLIM, 7 (U.P.) - O
chete: "Avião especial transporta p'ara a Suíça 5 Serviço de Informação .

do
sacos' de feijão para os nossos' bravos - rapazes". .setor ocidental divulgouBem: se dep<,?is de tudo isso os rapazes 'consegui- ' ,

rem 'vencer -os iuguslavos, os húngaros, a', saudade,
' q1:le os soviéticos pretendem

,

a falta de feijão e levantarem a Copa, oferece a mão \�' propor às potências ociden
à palmatória. Mas sé .isso não acontecer, creio que
êles vão precisar, de fato, é de um bom taxider
mista."

da primeira vara criminal.
1ue reconheceu a excusati-

Previsão do tempo até às

14 horas do dia 8.

Tempo - Instável, pas-

sando a bom, com nebulosi
Jade. '

,

Temperatura - Estável.
. Ventos -, De Sul a Les-'

.e, frescos.

Temperaturas -
-.

t>: mas de ontem:

l (,O. Mínima 13,0:

Extre·,
'

Máxima

,,'Soberania

tais que concedam sobera
nia à República Federal, a'
fim de, que ela possa nego-j
dar a unificação com o' gO-1vêrno da Alemanha -Orien
tal.

BUM ...

Palestra do dr. 'Waldemiro
Cascaes; no Institulo

Advogados
dos Reco,rde

mensal

Também em Joinville P.S,D�
e P.T.B. u�ido$ no pl'eit,o

Imuniçipal \

,Em Joinvile também, o seus estatutos, os resultados
PSD e o PTB marcharão dessas convenções. E' Voz
juntos nas próximas elei- corrente que serão candida,
ções municipais, apresen- tos a vereador, nessa alian.
tando chapa única à Câma- ça, os srs. Adhemar Garcia
ra de Vereadores e candi- do PSD, Arnoldo Luz, dr'
dato único a Prefeitura Mu, Manoel da Luz Fontes �
nicipal. Os diretórios locais vereador Gustavo Schos.
.lesses partidos e de outros sland, desligados da DDN
oorventura interessados na em Joinvile, Levino DreSsel,
apresentaçào de chapa con- Caetano Evora da. Silveirq
junta deverão realizar .con- Júnior, Conrado Mira, to.

venções municipais, para dos do PTB, esperando-se
que os diretórios estaduais, para breves dias a concn;

homologuem, na forma dos tização desse acôrdo.

\

Aconteceu no Piauí, faz anos. Num mumcrpio
do interior, zona de pecuária, os abigeatos - nome

bonito do feio crime de roubar animais - começaram
a �er muito frequentes. Apura daqui, indaga

�

dalí,
investiga dacolá, as suspeitas acabaram localizadas
no CeI. Tico, fazendeiro de recursos, dono de mui
ta terra e de muito gado, mas tarado em cleptoma
nia - outro nome dificil para justificar a senver

gonhice endinheirada. O CeI. Tico, para despistar
avanços nos rebanhos alheios morava na cidade, de'
onde comandava seus cabras, dirigindo-os pessoal-.
mente nas incursões- ladravazes, iniciadas à boca"
da noite e concluidas antes das alvoradas�

Como o crime não compensa, aconteceu que,
certa. vez, quando desapareceramB vacas da fazen
da do Major Terêncio, a cria de uma delas ficasse,
perdida na escuridão, do campo. O major Terêncio
foi ao Delegado, foi ao Juiz, testemunhou a proprie
dade do bezerto desmàmado e meteu campeadores
à procura da vaca subtraida. Não demoraram os

indicias: num potreiro, próximo à cidade, uma va

ca, de úberes cheias, berrava desesperadamente cha
mando a cria. O potreiro era do CeI. Tíeo, com

quem o Delegado e o Juiz foram 'conferenciar. O
CeI. exasperou-se de revolta e inocência. A vaca,
sem marca nem sinal, era sua muito sua, e a cria
morrera ao nascer. O Juiz, homem prático e sabido,
mandou que lhe trouxessem o terneiro guaxo e o

levou para uma pracinha
-

da cidade, bem .fronteira
à residência do CeI. Tico. Depois mandou que para
ali Levassem várias vacas leiteiras, apontadas pelo
CeI..Tico, entre as que conhecia e que também ha
viam perdido a cria. Aquela qite desse de mamar ao

te1'neiro seNa a mãi, segundo a regra. Na sala de
jantar, refies.tli'b.do-,.-'n'tlrrI1C- espreguiçadeira, o CeI.
Tico <'_súãrdava o resultaçlo da experiencia. Su�
mul-}fer, Dona Nhonhoca, 'pela fresta duma janela,

,

acompanhava as diligências. E o CeI., fazendo um

leque de, ventilador para minorar os suores frios da
fronte, indagava: .

_: Man�óú, Nhonhoca?
� Não mamou, Tico!
O Juiz, depois, de várias experiencias falhas,

ordenou ao Delegado que trouxesse a vaca do CeI.
Tiço. O encontro de mãi e filho foi enternec1edor,
O bezerro, morto de fome, atirou-se às tetas fartas,
E a vaca, lambendo-o, mugia de emoção.

'

- Mamou, Nhonhoca?
- Mamou, Tico, m-a-m-o-u!,
O, CeI. Tico levantou-se, deu uns passos, ,tran

çou as mãos na retaguar,da 'e voltou a embalancar-se
na cadeira, monologa.nelo:

'

o

- Isso é o diabo! Isso é o diabo! Isso é o diabo!
x x

Na noite da convenção do P.S.D. dois olheiros
'l.Ldenistas iam do Ritz ao Palácio e do Palácio aO

Ritz:
- Tá cheio? --- perguntava o Governador.
- Tá enchendo! - 'respondiam 'êlés.
Lá pelas oito horas e tanto foi feito o último

reconhecimen to:
- Tá cheio?
- Cheissimo!, Sllperlotadissimo! Cadeiras, cor-

redores, portas latera�s, palco, tudo apinhado, qu�
nem sardinha em lata!!!

- Isso é o diabo! Isso é o diabo! Isso é o diabo!
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