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O gral. Etchegoyen
RIO, 18 (V. A) - ,O o general Alcides Etche-

Récepçãe. ao sr;' Minis, Iro. iancredo Neves e. ao dr�. Cícere ����da�,�;ci::d����1a�ye� â�Y:�s��::!n��I�rr:Ss�ntan-
-

J E S O
16 trabalhava no Clube Mi- ------

AI.VIS" Secretáríe da ustiça de $pírit,o aDto _. s dís- litar, com os seus demais
, companheir,os de , diretoria,

"
. cur�os 'proferidós - ,nutrás netas

'.

���ag:�:��g;:r� �a�a��� :i�
O Partido Social Demo- Trazendo, disse, a sua pa- catarinense, que conhece e posição do P.S.D., como par- venceu 9 ciclo agro-pe.cuá-· reteria eleita, foi acometido

. crático, pela sua direção t 'Ilavra de homem de partido acompanha através da sua tido �do centro que não tran- rio e imciou o de uma era de um mal subito.
'

,

pela sua bancada pa�lame�-I
aos correligoinários

.

barri- trajetória de',l\ltas, em: to- sige com o racionarismo dos industrial, semeando cen- Solicitados, os servicos da P.)' Parlamentares' de
tar, ofereceu na. quinta-fei- ,gas-verdes, �or parte dos ca- das as horas; desde as da vi- plutocratas e está aberto a trais' elétricas e ,pavimentan., Assistência, imediata;nente esquerda anunciam que de
ra última, às 17)30, horas, pichabas, pôs em relevo a tó�ia �s do revês. Daí poder receber as justas reinvidíca- do 3.000 quilométros de es- seguiu para o local uma' cidiram convocar para 10
_em SU;l. sede, um, co,q�,e�el. un�d_ade espiritual d,os dois ,�d�l1'i���r_, o� �o,�-!"eli�ionár.i,os �õ�s das

'

�squ���fls, .. de�d.� ,t_r::ida�, -entrosadas no Esta- �m,!:>ulâJl?iaj tendo. ?�mé'dico' dê- julho .uma reunião de
.aos seus ilustres correlrgio- 'povos, -d,-e-stap�m,do< que a am- $a{a,rw-�nsfts ,do :�e)l :])::.Irt�a?, .<:t':� c � coadun�lE-, -e,?m. ,os ,d!).",,'� r,

.

'

'

j '� ;; '�"""",' .:. "" �-', 'P?��o �,llust�-e ,m�l�t�r; fo�.a parlamentares latino-ameri
nários,' Ministro'_ 'I'ancredé bos.o F.S.D

... se::.ve .

rrom o +: ,granªe e,J10tay�í_p[lhgo -:pr,. ,': .

t�8Fij'�Q,m '�.;'�t;'�.f.la�d�'tllz .que�n�?,po,' 'de' 'p,engo, 'que fOI. ,e�n?uz?- P9n.0S, pa_!'a ;'_" examihar os
. Neves, titular.fla Justiç.a,_e ,ya1orJu!._g�Y.9ÇSiO .c1Ps .seus. 8�e �be� ser' n�br: �� go: r �. '" ",��3'i,!�nah: dla.�s!iu::er,.,de!ltro daque, do para,.ç�-.Jit:Ta resl(le!1C1a, acofdos::'cfaX 'Conferência
dr. Cícero Alves, Secretário homens. , v,e:_no e d'estemldo, na opo- da?:. �ml:)ro� ,que. �j,I'. S. la s�â�, onome do,se� gran- rpela=prôpria e-�po'Sa--e'-fItho� 'õe"Cãrl!cas ein relação ã
do Interior e Justiça do Es- Sob palmas demoradas, ,Slçao; grande e notável par- D. �P::" lJ�)"�aJCbao típico da de amigo e chefe .Nerêu Ra- , Durànte o dia de ontem, Guatemala.".

, ,

pirite Santo. sintetisou o govêrno do dr. tido que não se envaidece cla�ss� v?��ràtd()s'qQe, vivem mos; glória imensa de Santa ... ,

_

" '

,�'
,

Acompanhados do, dr., Jones dos Santos Neves, no pode.r .nem .se, acovard� do' seu .tr�balho, �.��,.classe Cata�ina e l'Il;l:\'�ot, ainda dOI Nao 'veodeo.Aderbal Ramos da Silva e preclaro Governador do Es .. na planície pOIS, "no poder rural, sempre contrário ao Brasil, expr'essao de cultu.,· . .

..

'

j

dos srs. deputado Estívalet pírito Santo e também ho- ou na oposição, está semprE:[ gig,aniis,mo(das metrôpoles, ia, de integridade moral.vde' armas' . O Tempo
Pires líder do p.s.n. e CeI. mem medularmente de par- a serviço da 'pátria. Relem- 'alímêntadas pelo sangue e dlgnidade ,e .austerldade, .

'

,
.

"

Lara 'Ribas" Secretário do tido, que na sua terra se agi- pra a sua experiência de Ií- pelas lágrim�as .dos que, tia.' verdadeiro homem 'paradíg- WASHINGTON, 18. (U,
partido, 'os' preclaros corre- ganta como estadista, já .der . oposicionista no setor balham. E que, vencido o ci- _ma da civilização brasilei- P) '-f'Po�t�-vo� . da f:rma Previsão do tempo, até às'

ligionários foram recebidos construindo centrais eletri- regional e sabe por, ter so- elo da 'democratízacão do ra.
, suíça Crélikon", Iabrican- 14 horas do dia 19.

na sede sob vibrante salva -cas e abrindo e pavimentan- frido na própria carne o poder político, a lutá' dó par" Tem palavras, de 'elogio e
tes de arm,amentos. afirm?u Tempo - Instgvel, sujei-

de palmas., do estradas; 'já disseminan- que a oposição exige de re- tido. era,' agora 'vela' demo, de admiração pelo Estado em ';;>�evllle" que essa fIr- to a chuvas.
.

Saudando-os, o deputado do o ensino 'pré-primário e núncias individuais e de re- cratizàção' do poder econQ- do Espírito Santo e seu go.
ma na.o e�b�rcou n�m Temperatura - Estável.

Lenoir Varga's proferiu elo. primano, já oficializando servas patrióticas. Daí ava- nüco, para' que os beneficios vêrno, frizando ,que entre v�ndeu JamaIS dlr.e,to .ou m- \tenios - Vari.áveis.

quentes palavras, dizendo ginásios em todas as gran- liar o devotamento dó 'fJ. S. da ordem economi.ca fossem mineiros e capichabas há dIretamente. p�oJetels de 'Temperatura - Extré

da satisfação dos pessedistas des cidades, já con�truindo D. barriga-verde, a serviço estendidos à grande maioria; verdadeira simbiose. q�,alquer tlpo a Quatema- ma de' ontem.: Máxima

catarinen�es em receber a, assombrosa rede de centros do povo. Como Ministro tra- dos brasileiros, que no in'te-
I .

Termina felicitando-se la . 20,2. Mínima 17,7.,
quela visita honrosa. Histo: de saúde, já aparelhando o Zia a sua palavra de .fé nos. rior aguarda oportunidade

I
por testemunhar o civismo -A---G---------b-------...,...------riou a atuação do P.S.D. no pôrto de Vit,ória, estuário da destinos ,da democracia den- de elevar seu padrão de vi- 'e o acendrado da fé parti-

"

uana ara.
Estado, quando no govêrno produção de. toda uma re- fro da legalida4e. Fala sô . a.

-
.

.

dária dós p,essedistas catarl-
e agora na oposição. Sob a- gião, espirito-santensense e bre o pleito próximo e re, Faz, em seguida, brilhan, nenses -:- secção de- altc ,,<1 cong'e'sll-o·n'a',,daplausos referindo-se ao sr. mineira. lembra as palavras do, pre- te digressão sôbre o gover- lor, palpitante d'e vida e que
M'inistr� Tancredô Neyes, Essa,obra, decla1;qu, se· é 3idente Vargas: 'voto 'dado nador Juscelino. Kuhstche"l es�á fadada à vitória para :"\ .

agradeceu-lhe o' gesto, "que de um homem é também de será voto contado. Assim pk, ge qu�m se ;fez portadOl' ,que a nossa civilizàção seja RIO 18 (V. A) ;_ O fan-
sein deixar de ser do Minis- uma equipe de valo'res que tudo fará para que" junta- d.é uma' sal,1dação ap povo cada vez mais bras�E!ira, tasma do' c�ngestionamento
tro era do correligionário: o P.S.D. pôs a serviço do" mente coJ.?1 o poder judiciá" catarinense e sintetizá,:-lhe a I mais cris�ã 'e mais democrá� ,volta a. preparar ,9s navios

insigne que, na pasta políti, I bem 'coletivo. Referiu-se ;rio e' a justiça eleitoral, seja obra administrativa, que tica". ' '

que aportam .na Guanabara.,
ca dá República, vinha asse, I com palavras de louvor 'e de

.

assegurada ,a' soberania das
"

,

'

.

r.:r.���: ��:gi::1:�:c:�: 1:::i;:J�lu:t�:��:e';'���:,� �::;�:' �!\::'s '!:m��;i��'1:: 'c I'n''�B:n'<a�-I ap'Izar �.
,

ttico no país. -.'
sendo vlvame,nte aclamado, gam o �elo, popula:., .'. I .

. ,

:

"',.', ..•-."
.

, :'e,� 'In I cen', .'
DISCURSO DO DR. CI- Saudava, dIsse ao con- DepOIS de fazer raplda di-

.

,

" _

CERO ALVES' eluir. o P.S.D. catarinense, gressã() sôbre a 'Carta Mag- ,

,

,
'

"

Agradecendo à saudação "simbolizado na figura in- na, assegura que já vence- " , ,

.

M'" d C t'Ih f'lh
... d dI' d t d' t

'

t .

l' BELEM" 18 (V.A�)· O rIa lran a as 1 o, lotando-se de -I um" momento
que lhe fora �llngl a,So' r. NVU gAar R

e es'a IS a que e �os a e apa ,.ed� �ue Pderlhc 1-, postalista :Agmíldo Castilh6, do condenado, confessou-se de 'ausencia da vitima. Ale- O RISOCícero Alves, 1 ustreJ ec�e- etrleu d
amo�, n���e d�uase

avam

E
os l�elt?s. o d.á- que Q' Tribunal Popular em Cartorio a,utor <laqueIe ,gou que resolv�Í'�' matar

DA CIDADE.. ,

tário do Interior e ustIça tu e ar a naclOna 1 a e, pa·. mem. sses prmclplOs, IS- cand'eno'u recent'emente a cr'l·me.
.

J
.

d
.

d
. ,-. , uracy, sua madrasta, pórdo Espírito Santo proferiu trimonio o partI o e patn- se, estao Ja estruturados no 30 anos pe prisão, assas- Esclareceu que envene- haver €lIa .ocasionado a ex-belo e aplaudido irnproviso. monio nacional"..

'

cerne da nacionalidade. Os sino ,da professora', Juracy Bara um pratQ de mingau pulsão, da casa péiterna de
'

, De .'início fez-se- portador da
, Aplausos caloro�os e de- temas da nossa ép<;>ça são os. Freire Castilho, é inocente. q_ue a professora pouco de- suas irmãs que depois dis

saudação dos pessedístas ca-Imorados coroaram, a sua que dizerr respeito aos di- .0 fato foi sensacionalmente pois ia ingerir, ;0 que con- so. s� tornaram prostitutas.pichabas aos correligioná� fOI'm�s? o�ação q�e causo� r:itos sociais: Cít� a obriga- comprovado o,ntem à tarde, seguiu entretanto sorratei-
rios catarinenses, lembran- I, magmflCa lmpressao � VI· çao de as elItes mtegrarem ' ,Além ,disso, Juracy 'ocasio-

. quan.do o J·ovem. José Ma- rame.nte na casa, aproveI' na t b 1
do as afinidades estreitas vo entusiasmo. ,as massas sofredoras, ,e ru-

- ra" am
.

em a sua expu-
,

PALAVRAS DO SR MI
.

T d
'

,

" são, acusando-o injustamen-
que ligam os dois'povos e os

,

. -, rals, VI ünas e uma orga·

,Ca".I·U o,m' T.ec,o.:'.',f'e',/c'""o' ,

. l_ddois Estados: pequenos na NISTRO TANCREDO nização defeituosa,· na civi- .

te como a rão.

extensão territorial; coloni- NEVES lização brasileira. Define a ..

zados pelas mesmas gentes; Orador primoroso, de no- Prlc..oes ntendo problemas géo-econo. tável fluência, rico 'de çon- I d
- na cc-Pres,.'deft'1Ie· 'Du'I.ra" "

'

, ,

�
" '

.8'micos semelhantes; com as teúdo e castiço na forma, () nUD açao na '
UJ Gua'em Icapitais situadas em ilhas, sr. Ministro Tancredo Ne- ,

'

RIO, . 18, (V. A.) - O hre uma cutv'à� Sem tempo'
"

I a ia
Vitória e Fl0rianópolis, li- ves arrabatou os presentes Guatemala .

avião de ,prefixo PP-GAZ, I para realização de' qual�' d
gadas ao continente por pon�-' que, por inumeras vezes, in· ,que�saiu dia,16, de; Rio em quer manobra, o avião cha-, Santiago do Chile, 18 (U.
teso Salientou, ainda, as a,fi- terronlp�ram ,seu empol- GUATEMALA, 18 (U: cpmpanhfa de outros dois cou-se de en'Contro a uma P:) .,-: Nos circulos antico-
nidades do trabalho dos gante improviso com aplau· P.) - Uma' inundação,obs'- aVlOes, com de�tino a 'São barreira. munistas �atem;l.(eê0's no

dois. povos em vales pareci, sos' ve.ementes e prolonga" truiu todo o movimento .pÇl\llo, à altUl'a do km. 204 .Em cons€quêl?cia, o apa-' exilio, infortuou-sEi'que, se:'I",
dos - àq�i 'o de Itaj�í 'e lá dos. Ii:ücia dizendo ,que;

,

na I ferr�viário entre a capital' da' via Presidente. ,Dutra, relho teve· "destruídos
'

o gundo notícias' recebidas:
o do rio Doce e Itapemirim grata. satisfação de visitar da Guatemala e Puerto devido à' fOFte cerl'ação, I

trem de áterragem, o le�e"-, diretament� da .Guate;;;ala,
e o labor comum de os Es, Santa Catarina, não podia Barrios, formando uma teptou uma aterragem na a hélice e, ainda,' uma das 400 pessoas foram presas
tados lutarem coÍnvigor por dei:-:a: �e tejl:' um, contato grande ra�oa de 200

metros'I"Estr.ada. Q�,ando, ,�o entàp- asas. Os pilotos, Jurandir, �urant� a �emanà passada
um destino maior dentro da maIS mtllno com os seus de comprunento por 70 de' to,;"o.s pih'ltos preparavam o França e 'Pedro olouvin, na- em �ma batida contra pes-
nacionalidade, 'correligionários do P.S.D.' lal�gura. ".. .! pou:sh, r?p�rar�m 'esh:ir sô- da sofreram.

.

soas anticomunistas.

No ,Partido Social Democrático, .;,

Exame, de
acord9s

Com o recente desfecho da
greve maritima nos Esta
dos Unidos,' cuja duração
alcançou três meses,' tr�ze
navios se encontram em

fila havendo nos seus po
rões mais de nove milhões
:I-e quilos de m'ercadorias
1iversas, agúardando' opor
tunidade para descarregar,

•

CARTA DA
UDÉNILDA

�'
... e -nós no mato sem

cachorro. ·'0 Collin foi-s�!
O jornal f�i-s� 1 Qualquer
dia; o Governildo e eu

t�mbém daremos o pira .. :'
. -t-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sábado, 19 de Junho de 1954
----------�-------------- ----

I

O ESTADO

Indieader roãssíoua!

I
!
!

. :fuawandp com 'Sabão

�'\?ir
-

em ,:ES�éti:edjela·de,

da Cla. iITZ'L "NDnS'BIIL�JoID,lIte. (DI_arca '!étlstrada)
,

ecénemlza-se femp., -,'ç ,dlnhelr�, "_".__ .. ", __ . _
-_ ..__.___....... _ .._---,--'----0 "

--, -,,---
-

"

'!. -I.

CLINICA DE OLHOS _J:.. OUVIDOS _ NARIZ E
,

GARGANTA
� do _'"

21/6 26/6 27/6

BAR E SORVETERIA
, I

AMERICANA

Vende-se o Bar e, Sorve
teria Americana sito à Rua

Saldà��ha Marinho- n. 13,
Edifício Machado. Tratarx

:'0 local com o sr, Urnberto

lMadíado, o qual explicará
c motivo da venda.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

BSTABO
, "

P I A')�·o
NO LAR E NA SO«JIEDADE,

, A Polícia Militar do Es-. Praça 'Óetúlio Vargas: An

GUIDO WILMAR SAS- presentando fragmentos da tado, por descuido, erro ou te a prepotência que exigia,
SI - PIA' - Edição da vida, e da terra, 9'a·' época e,

.r revista Sul _ Florianópo- do �eio. Como;:,Jécnica, es- omissão, sofreu rude golpe na obediência a humilha-,
dade, em próI da constru- polis, 1954. ses contos, pÍ'i;;Cipalmente na, sua honorabi�idade e �ão, os TREZE_, enfrentan-

v
cão de sua se'de social. I A revista SUL, de Flo- "O Carro", ,",A

., Cerca" e"
'

t:
_

ver-se-ia • enxovalhada por do tempestades de precipi-
. _, .

_.
rianópolis, atu� como ir:s-/ "Mudança", �embram -- por ,'I

O baile, tao anciosamen

I trumento e veiculo se nao mera analogia de trato r: ato que a desacreditaria aos, tações, fúrias de inveja, tor-
te esperado, será realizado de uma geração proPr.ia-1 as soluções :'_9rá de um olhos do público, não Iôra o mentas de despeito e r�ios

• rÓ« , 'mente dita pelo menos de Sherwood .t\nderson, ora

hoje, dia 19, com micro as ; um grupo " operoso. Suas de uma Dorothy.'Parker.
' zelo, coragem e altivez de' de ódios impotentes, contra

21,30 horas. edições e cadernos já têm Visão Direta' da .vida hu- 'um grupo de valorosos ofi- "eles desencadeados' num tu

/! Agradecendo a gentileza apresentado livros de fie- milde; o Iivrc adquire uma ciais - OS TREZE _ que,
I
fão de calúnias e intrigas,

I'
,

.

'

, ,eão, de poesia e de' ensáio. força emotiva, poética, de I

d� �onv.ite com que fomos, Ó g�u�o tem o �eu mito
_ s�lidariedade e cOl:nis�r�- p�ra h��ra daquela institui- ís�m revoltas e se�n víolên-,

,,:hstmgUldo auguramos. o

'I Antênío
Paladmo, morto çao que �o conto brasilei-. çao militar e tranquilidade eras, serenos nas suas dígni-

prematuramente, autor de 1'0 so havíamos encontrado ,
' I "

,mell;or
exito.

A PONTE. Aos nomes de até agora em Mario 'de ,do povo catarmense a ser- dades, e escudados apenas

Salim Miguel, Walmor Car- Andrade, Graciliano, Ra- vem abnegadamente com I '

'.

loso da Silva, Anibal Nu- mos e Eneias Ferraz Não' d dl t d"'d na moralidade pura da cau-
,
A'

.,' espreen lmen o 'e 19n1 a- , '

ies Pires e Egle Malheíros, que subestlmemos outr?s . A'
" sa que defendiam, atraves-

-e junta, agora o de Gui- mestres do conto nacional. de, circunstância. e�s�, ate
saram-se e detiveram ,a en

lo Wilmar Sassi,' com um Mas nestes é que vemos a ·certo ponto, bastante rara

.elo volume de contos. ascendência do sentimento , de .víd
" xurrada levantando ao alto

T d" b 'tO d
.' Srdí Inuma epoca e wi a mate-I

'

,I, .

rata-se e, uma 'o ra poe lCO, a mlserlCor. la '. . .' para que o povo visse e [ul-
j .orn qualidades caracteris- quase paternal, maneira ' rialísada onde a, corrida pa-' .,'
I icas de técnica e de sensi- essa adotada, por Guido 'h f;" gasse o ato hediendo contra

•
. .

ra os gan 0S acelS, acomo-
'

»lidade. Flutuando poeti- Wílmar SaSSl ao errar e I _'. o qual se expuseram com

_ .amente na aura da reali- apresentar seus pequeninos daçoes proveitosas e propi-
x 'I

riscos de imolarem-se, total-
x x ORGANISADO lade prosaica, os persena- personagens. "

_

nas rendosas, aliadas as li- ,

AN'IVERSA'RIOS' I 1" J
- t: ,rens principalmente as Assim, o autor de PIA, it

-

t
mente, contanto que rnant s-

:
.'

ta IClO, o sr. oao Moreira c;;...... ,
,. ., , nu acoes, cerceamen os e

EDITADO ' zrianças, perpassa� por um sem dúvida ja �gora u� : . . vess�m imaculada a respei-

: Filho, funcionário aposen-
PO" nund.o local :. tipico, a q�e d� grandes contistas �r�sl- p�nurlas que a desvaloriza-

SNRA. DR. LEONARDO tado do 'Tesouro do Estado' K s dlalogos dao um realís- leiros, -trabalha em técníca l cão do dinheiro acarreta
tabilidade do frontespicio

PETRELLI II A

d �l'I,úr;"/.'(j nlunrn no impregnado, de sofri- dupla --::- prepara o chão da I" .
.

'

do seu velho quartel quo

"e pesso,a muito relaci,ona a VV/(',qLt:.�/( �;;URKC;J nento, m iséria, "contingên- mais estrita realidade, que corroem as VIrtudes 'e fazem'

T gE/XAg N�TTO sempre foi merecedor do
ranscorreu ontem o ani- nesta Capital ,pelas eleva- ia humana e vida rotinei- o diálogo acentua como cor ,'escassear a retidão de cará-

, ' 'F\DRIANÓPOLIS_SANTA CATARINA
e como linha' depois trans respeito do povo que sabe

vorsárío natalício da 'exma. das' qualidades que possue. I'
, '

'a." ,
' .

, .

-

'ter.
'

" I . Guido Wilmar Sassi não figura esse realismo em Isnra. d. Alice Gonzaga Pe- Funcionário que foi, dos

P' -, d O·
I S-� serve do conto como po-esia, como ce�to ases, da Felizmente, porém, nem

trelli, esposa do dr. Leo:,'n1aiS zelosos e cumpri,do- ,
recel O O 18, sintese direta de fatos a- gravura (Goeldi, p�r e-- I tudo está perdido. Ainda e-

contecidos e comentados de xemplo),
-

que llummam. '

nardo P�trelli." Ires de seus deveres, o dis- maneira a emocionar lite- com halos de luz os recan-
xiste gente que sabe distin-

A distinta dama foi mui- tintó aniversariante, hoje, EXATAMENTE AO rariamente. Não intervem tos sombrios de suas obras·lgüir obediência, que é no- nio iracundo de um fuhrer,

t
.

t d '1 f' d
'

id T nunca. Apenas dirige cada (FOLHA DA, MANHÃ b, d '1" 'b d d" l' f
o cumprlmen a a pe a es- goza e mereCI a aposentq- CON RARIO,

__ S-ao Paulo _ MARIA'
re, e servI lsmo, que e a - on e a ISClp ma cega' a�'

I conto dentro do clima pró-
'

, tiva data, recebendo signi- doria como coroamento a prio, com expres�ões idio- DE LOURDES, TEIXEI-', jeto; gente que :não confun- automatos; m�s sob os aw'-

ficativas provas de apreço. ,I sua vida devotada ao tra- E' errado dizer-se que a l11,at,icas insubstituiv'eis, 'a- HA) de a satisfação do servil' pícios benéficos de um go-'
O ESTADO formula os rbalho que tanto o dignifi- laranja e o limão, por se-

I'I'RI': ,1'. "'IIS C,II' U,,'I,'t
bem e com conciência, com vêrno democrático onde 0-

,melhores 'votos de muitas
I
cou. rem \ ácidos, tornam-se pl'e-' I 'L'

_

L a do servir cegamente, ab- supremo magIstrado 're:::pei-

felicidades.
'

I ,Nli!sta oportunidade, seus judiciais' ao' organismo.Ao,.
clicando da própria persona- : tado e respeitan�', os direi-

-

STA. JANETE lamigos e admiradores, pres- contnário do que se s\!põe, FESTA JUNINA 11idade. Foi o que aconteceu tos do homem, cultua a li-

AMARAL. I tar-Ihe-ão significativas ho- �ssa� frutas neutralizam os
f naquela fortaleza da lei e da berdade' e distribue a jus-

T
Dia 23 de ,J'un,ho - q'uarta-feira - ás 20,301 hora,s d

'

ranscorre, \ hoje,. a, data ,men.agens testemunhando ácidos provenientes da di- 01' em que e o Quartel da tiça.
Tradicional Soil'ée de Sãci .João - Festa no Arraial �

natalícia da gentIhssima assnn o alto prestigio de gestão dos ovos e carnes. Quadrilha e 'Ratoeil'a - Danças tipicas -, Farta �istri-
, senhorinha Jqneté A:�aral; :que, goza quem p!'!m CUlp- _ "Ç,q1'rija os inco�v.eé'l1ien-' b�,iS!e.:'...?!..flnh�����'7'!:...queim�?a ;:: Tr��e;, ,�.�i-
l1'lui prendada filha do nos- pre com os seus' àeveres de' 't 'd d'

J plra, ... '

'

es a came e os oves;: �í �RE;SER'VJt'::(le.;.-wIe'sas"na 'Jãalhêria"Miiller - 'Cr$
so presado conterrâneo sr.

J cidadão. comendo laranja e sala- 100,00
""'

"

Demerval Amaral, alto fun- O ESTADO, visitando�o, das' tempemdas cum cal- D�a 27 d� junho - dominf.go
- G:andiosa Matinée

Infantil de Sao Pedro - Des lle de crlancas com pre-
cionário dQ SESC e S. E. formula os me1hor�� e mais do df! limão. - SNES. mias' -Inicio ás 16,30 horas

' ,

N. A. C" nesta Capital. sinceros, votos de muitas NOTA - Ensaios para as ,danças da quadrilha

'f I' 'd' d' Frequ-zI.' -m 's-r.1 ,i)róxima quinta-feira e segunda-feira.
A aniversafiante que" 'e lCl a es, cumprimentan- ......

----�-----

,com inteligência vertí. cur-Ido-o cordialmente.
.

I Vlnbo Creosotado ,CAS,A VENDE-SE
sando o Colégio "Dias Ve- FAZEM ANOS, HOJE'; (Silveira)

_________;___ I Vende-se urna sito a Rua Lauro Linhares, 6

ver e tratar no local. I

VELHO BAN·C,O
(AI Ivone)

Aquele velho banco abandonado
Naquela velha praça que eu revejo,
Já é minha lembrança lado a lado,
Dia a dia se torna meu desejo.

E' pelos fortes ventos recalcado.
Sem abalar-se, sem nenhum cortejo
Enfrenta firme o tempo, o céu dourado
E as migalhas da Vida como um beijo.

A primavera vem, as flôres nascem.
O inverno chega e as fôlhas sêcas caem

E o banco a tudo assiste tão fraterno.

Fói nele que �om ela num fadário
Comecei a formar o meu rosário,
Prometendo que o amor meu,' lhe era' ete '{·1O!

" E1tgênio Vecchietti Netto

que nele está a salvaguarda
da ordem e da liberdade.

Não se está sob o domí-

E$çtit�ti�. d,e, Re,preSeD�açÕ.e.s ,

,

,Venqe..�e, lllJl' E.;scritól'Ío de Representacõ.es, bem no

cenfro da cid'âde.'
" ' �,

• '

C'ONTADOR
.
Tratar à rua Trajano, 3,3; 10 andar ,,_' sala 4.

lho", oferecerá ,às in-6me- - Sr. Osni Barbato,

Contador diplomado, com larga prática de contabi
lidaq,e mecariizada, conhecim'entos de leis trabalhistas
etc.; dê passagem por esta Capital, pr�cura colocação.

'

Dá bôas referências. '

Carta para esta redação, endereçadas a C. L.

Participaçãó--
Sirio José Alves e Wanda Albani Alves, têm o pra

zer de participar a0S parentes e pessôas de suas rela�
ções ,de amizade o nas,cimento de sua filha YÁRA NEY"
ocorrido a 15 do corrente, na Maternidade da Casa de
Saúde "São Sebastião". I

Florianópolis, 16 de Junho de 1954.

do

ras amiguinhas e colegas, alto comércio l�cal;
nesta oportunidade e na re- ....:...Sr. Pat.rício Borba,

I

sidência de seus genitores, do 'alto comércio desta Ca-

uma fe'stinha intima,' com Ipital;
mesas de finos doçes e gua-

- �r. Walt�f Wanderley,
ranás. alto funcionário 'do IAPE-
,

Às muitas homenagens TEC;,

que serão tributadas à dis- - Sta. Gema Nappi;

tinta aniversariante O ES- ;- \ Sta. Olindina Silva;

TADO se associa. Sta. Teresinha 'Borja,

,SNTA. WANI ALBANI filha do sr. Virgilio Borja;

F�steJa, nesta data, o Sta. Beatriz Vieira"

trans�u�'so de seu aniver- funcionári� 'dedicada da

sário natalício, a graciosa \ Imprensa Oficiai do Esta�

e prendada senhorinha Wa_ do;

ni Albani, ornamento da' - Sta. Zulma Soares;'

sociedade local e filha do -Sr. Arnoldo Machado

nosso saudoso conterrâneo da Veiga;

PARA AQUELES QUE
"

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

COMUNICAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE VENDAS DE PEREIRA

OLIVEIRA ,& CIA.
Tem a grata satisfação' em poder comuni

car a seus Amigos e Fregueses que acaba de

ser 'distinguido com a nomeação, na concessão

1 - J��:i��t��b���!�v��s/r�����s :e��i��1:�. da, "G'r" e/!l.m"'1·0 Cruzel1ro ,do Sul,afamada marca' "EVEREST" � fabr. ItalIana '

, .

Pronta Entrega
"

'

,

.

,

'

2 ;e�n��=:�:n���L�A�����" ��s p!efrigerado- (filiado ao C. 6 àe Janeiro-Istreito)
Entrega eln agosto A Diretoria do Grêmio Cruzeiro do, Sul tem o pra-

3 '- Vendedores exclusivos dos refrigeradores ,a zer de convidar aos seus associados e exmas. famílias

querozen'e "CONSUL" para a' festa "NOITE SERTANEJA" que fará realizar
..

Pronta Entrega na noite de 19 do corrente (sábado), com início às 21,30
4 -- Concessionário autorizadOs ,das conhecidas e horas.

'

"SUPERMATIC" máquina de costura porta- Traje - A carater - pede-se a cooperação de to-

til e eletrica "ELNA" dos.
'

Novo modelo revolucionário Haverá dansa do limão, dos lenços, ratoera, muito

Entrega em Agosto pinhão, rosca, tabletes" etc. Ao par que se apresentar
5 - Máquinas de costura, fabricação Tchecosl().o< .mais ORIGINAL haverá prêmio. '"

váquia, da marca "LADA"
6 - Moveis de aço para Copa e Cozinha - chapas

de aço Modemo processo contra exiôação das

chapas de aço Fabr. por Ind. Paulista de Mo
veis de AçO Ltd,a.

'

,
Pronta Entrega

Pereira Oliveira & Cia.
Rua Conselheiro Mafra, 6 ' , ..

Ferna�- Menino Ne-sr. Luiz Albani Junior.

.
-

ABELARDO GARCIA E FAMILIA, agradecem a

todos os que acompanharam os funeraes de sua filha
IARA GARCIA, ocorrido dia 9 de' Junho, bem como a

'todos que enviaram flores e telegramas de pesames.
Florianópolis, 12 de JUI1ho de 1954.

-

•
I •

'Ag,radecimentoA gentil aniversariante, ves, filho do sr. Solon Ne

em sendo muito relaciona- ves comerciante em Tubé:

da e benquista na socieda- t�o;
de local, onde grongeou

um elevado número de ad- Souza;

miradores, v�r-se-á cerca

da de carinhosas e expres

sivas manifestações de a

preço e regoSijo.
O ESTADO, 1>e associan

I do às homenagens, apre

senta 'votos de. muitas feH-'

cidades.

OsniSr. Machado

PERFE/ÇRÕ SEM IGUfll
- Sr. Manoel Bom

Silva;
- Sma. Geni Lemhkhul

da ------------------------

AVENTURAS ,CO ZE:-,MU�RETA ...

'

Corsini.

PELOS CI,.UBES ,I
N'os salões do FIEunengo

, ,

Esporte Clu'be, de Gapoei-
Sr. JOÃO MOREIRA ras, será levado a efeito um

FILHO
- haile junino, rea1izado pelo

Vê transcorrer, hoj6, a Clube Recreativo . "12 de ,

data de seu' aniversário ria- ',Setembro", daquela locali-
I

.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado 19 de Junho de 1954
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'I

t
i I

..

'REGRESSOU O ·SARGENTO. LA'ZARO
.

BARTOLOMEU'
Regosijam-se os clubes

I
Por Jorge Cherém

propugnadores do esporte- (Continuação) expressivo do merecimento
rei de Santa Catarina. Re- I VOLEI .

I da conquista.
'I tornou o sargento Lágaro I
Bartolomeu, da nossa glo-. O certame' voleibolístico Campeã: Farmácia e O-

I I . .

riosa Marinha de Guerra. I iniciou� se I com a partida dontologia, O ponto perdi-
Como é sabido, Q distinto \ .

.
.

I· .

Farmácia e Odontologia x do: Vice-Campeã: Ciênciasmarujo, um dos mais com- I
pletos árbitros

.

de futebol' Direito. Os formacodontos Econômi�as, 1 ponto perdi-
do Estado, fez parte ela \

avantajaram-se nitidamente Ido; 3° lugar: Dir�ito, 2 pon-tripulação ..do navio escola l.
J

"Duque de Caxias" que re-
I nas aç�e� vencendo o 1°

I
tos perdidos.

.

' 'I�'
. -centernente ' realizou um I "set" por 15 x 2. No segun-

, _._

.CLASSIF1CAçÁO ::< 7.
';�� cruzediró dedin_str�ç�o P�dlo: do, a equipe da Faculdade' XADRES

1: lugar � AV:í, c�m 'i �õ�tó�petdidó' . .:
r

• ��;;� �:7s �!:��:�e%e� I de Direito ensaiou uma rea-l O�' enxad�istas ,d� 'Facul-
2 .lugar - Guaram, ImtHtuba e Paula Ramos com

ses visitando nada menos çâo, e os quatro primeiros dade de Direito confirma-2 pontos perdidos .

I de 30 paises. . I '

Ih
.

A'
I.

d
.

3° h�gar - Atlético e Bocaiuva, c�m ,4 pontos,

per-I Lázaro teve a bondade I Jont?s e pertence��m. .

I
ram o Justo con;ei:o e que

didos ' !, ..
-

. de vir á Tedãcão'{ 'apresen>: seguir, deu-se reviravolta gozam como exumos mane-
4° lugar - Figueirense, com 5 pontos perd!�os taro os cumprimentos, o que

I • I • , '.

geral, com . os farmacodon- [adores das pedras do tabu-rnt\�i0. l'ib;f .si,���ili�qp:..;'t ''''::�l{:''�i
.

.

ARTILHEIROS €r ;.(liscí'p)tía:do mari,*hei"'� ��,� �os novamente senhores ab- leiro; vencendo 6 partidas"
Barata (Paula Ramos) ;... 3 1'0 'e competente· apitador solutos das .jogadas, trans- I

enquanto Farmácia e Odon-
Pacheco (Figeuirense). . . .. . . .. . ..... 3· estará emação no. Campeo-I .

d d d' d
I

I
.

h' d
'

.

. "3' d d I �ormanâo a a' versi a e o to ogia .gan ou uas, e Ci-
J Farmácia e Odontologia en,Lando , (Imbituba) ,'" '.' ! '... nato, anr o um no;vo ,co 0- I

Waldir (Imbítuba) . ,';:.... 2 'rido aos jogos. até então di- olacard em vantagem. Ao
I
ências Econômicas ap�nas 1 frentaram-se os de Direito,

Anastácio (Guaraní) '.' 2· rlgidos pOI; novatos. final 15 x 6 pró Farmacia e 'uma. ausentando-se Ciências E-
Lauro (Atlético) , .. ":.' 2

.

Abraçamos Lázaro Barto-

IV 1,', '(P 1 R ) '2 1 gurs 'do Ih
'. Odontologia. Campeã: Direito: V,ice- IconoAml'cas da 'disputa. Nasa ena au q amos .. ','.' .... '. . . . . . omeu, au uran - e mUI-

Zacky (Bocaiuva) ' .. -. •. , .

'

.. ·;i•... : .• �. 2 tas felicidades.' 2a �artida: Farma_!!i_a e ,Campeã: Farmácia e Odon-
I "Simples': (confrontos indi-

�:rr�fl�:'o (�i1�i��»':::: :':�:: ;,; :-::,:1:: i CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL Odontologia 2 x Ciências tologia; 3° lugar: Ciências Ividuais) houve empate:
Danyr (Figueirense) 1 RESULTADOS,':p�

. A.NTE-,O�TEM _ Econômicas 0,15 x 13 e 15 x Econômicas. uma vitória para cada re-

J;>itola (Guaraní) :' '.. 1
ATRAÇÃO DE. HOJE: BItASIL X< t3..

. ,I, .

_. presentação;
,

nas duplas,Harley (Ímbituba) <;......
1

Caréca (Imbituba) 1 IUGOSLAVIA " Finalment'e, Direito 2 x REMO Farmácia e Odontologia 2 x
Jacó (Paula Ramos) ..

'

Ó.' •• , • �)... 1 Em proseguimento á Ta- tagem de 9 x O. Ciências Econômicas 1, (1!5'! Na regata, que c'onstou O, resultado'que val�u peloEdio (Paula Ramos) , '-' . . . . . . . 1
d' M d

_"

I AI h' 'T .

6 11 15' 15 9)" d tA' D.

1 ;a o uri o.' ante-.ontem, .

eman a x urqUla.){" x e. x. e res pareo�, ii'eito ven; título.E'rico (Atlético) '

.

Néde (Avaí) ; '.' I • • • 1 foram e�etua4os, �s seguin- ,'V�nceram os germânicos Classificação: Campeã: ceu dois (Canbé e dos
I.

Duarte (Avaí) ...........•.... � . . . 1 tes parbdas: '

,

.

por 4 a 1. Farmácia e Odontologia, o· com),. enquanto' Farmácia O certame de atlétismoOscar (Bocaiuva) : � .. 1 -

I , '. , I
'China (:eocãiuya) .'.: � '.. 1 Suica x Itália. Vitória dos

.

ponto perdido; Vice-Cam- e Odontologia ganhou o .. terminára com a vitó�ia da
Zacki (Bocaiuva)' . ':," :.-•.. , .. � .. :'."" '1 locais�sôbr/��-peninsul;res IHoje: Bllastt x Iugoslávia peã: Direito,l. ponto perdi-II"Ciuatro com", Este 'páieo 'Faculdade de Fa;mácia eRECORDISTA DE TENTOS POR JOGO' .

. '.. ...

,..
._.,," I

Barata' (Paula Ramos), com 3 gols.' por 2xL. .; ,�B:r:asil e Iugoslávia, ven- :lo; 3° lugar; Ci�ncias Eco- foi disputado palmo a pal- Odontologia, que tutalizára
Belgica x Inglaterra. Um cedores da la rodada sobre nômicas: 2' pontos perdidos� II mo, e as guarnições das Fa� : 218 pontos, contra

_ 21,4,deNEGATIVOS
1 empate de três t�ntos co- lo México e França, respec� BASQUETEBOL' cu Idades de Farmácia e 0- Direito e 122 de CiênciasPavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva .. ';... I

"

,.

Bonga, 'do Bocaiuva, a favor do Atlético 1 roou os esforços çlas equipes tivamente, serão os prota� ..
' Farmácia 'e Odontologia dontologia e Direito entrá- Econômicas.

'

,

ARQUEI�OS VASADOS dos dois países. Na prorro- 'gonistas da,pártida princÍc y7 JÇ Ciências Econômicas Iram na 'reta de chegada No entanto, houvera' unia
Soncini (Atlético) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 gação registrou-se novo �m�.1�aJ da

.'. �'��ada de hoje qu� '�2,� �a 'inauguração. i tl{ua;e ao' m'esmo tempo. prova em que dois atletas

Bulbdi (B(pocailuvaR) ..

) ,55,.. pat�'l x) .. , ,.. ·,,·)��ns·ta �;;h?-"'a.is$�s,,�guintes· CIências Econômicas 19 Uma vitória dé "olho, me- João B, atista,'Ro?riguesA ci es au a amos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'I" . ,

I
.

Asdrubal (Fig�eirense) .•........ '. . . . . . . . 4 '''Hung'ríà.·x
,.

Co'reia 41 .do ,jogos:;., ·Ã.�'f�ia �. 'Tchecos-, � Direito 15.
. I

cânico". (Farmácia !'! Odontologia)
Miltinho (Imbituba) '.' ' 4 Sul. Vitória cômoda dos lováquia, Uruguai ex Escó--:: Farmácia e Odontologia Çampe'ã, portanto, a Fa- e Romeu Koscheviti (Di� ,

,Mafra (Figueir'ense) ;..... 4 I . I
Aldo (Bocaiuva)/' : .. 3 magiares pela dilatada con- cia e Fratli;;a x: Mé'fico. ,73 x Qireito 30� Iculdade de Direito. rejto) transplizeran1�'a linha'
LeIo (Guaraní) ' : ,�> ..�: .. .;� ..

,

2
Adilio, do Bocaiuva;no J'ogb conirà'C; Atlético ",:A:S'",;"cdn'tagens-"�'Ces"te.. bo-;1

.

-- 'de chegada .igualrid@s.Le-·
Adolfinho (Avaí) �':; �.. 1 .. ',. .

l d F
..

ARQUEIRO iNVICTO, .. ,.: . "JUIZES QUE APITARAM ".
.

a fS .por qu.e, arma,:la e
I'

TENIS vantou-s� a questão: devi-
Tatú (Avaí) �;.' .' ,O

. O�waldo Silveira, 4 ve;?es· .. \ O�ontolqgia superou seus'· Na cancha do Lira Tenís am os 200,metros serem no-

João Sebastião da Silva, 2 ':v:ezes 'contedOl::e� é o comerítáÍ'i�N'�lube, os' raquetistas· de va';llente 'di:sputÚos, ou oPENALIDADES MAXIMAS Gerson, Demaria, 1 vez.

Erasmo, do Guaraní,' no jogo contra o Bocaiuva: Francisco Prazeres, 1 vez '7:,?
çeJ:to serià confil"huq' .o re-

desperdiçada. Saul Olive�ra, 1 vez \. . j sultado �om dois, vencedo-
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- Oswaldo Ramos 1 vez

'

'FEDE'"
._. "

S
.

ba: desperdiçada...
.' -.

' •.
'. RA,ÇAO CATARINEN E, DE res?, 'A sliretoria da FCDU

Pacheco, do FigueirenSe, no Jogo contra o Imbi�u- .I.' ':, " '.�'sPIHAN*ES' . '. FUTEBOL entendeu, Çlue.J· devéss�111ba:' desperdiçada:"
.

Aval". l°'I��gar �_. Figueir'ense e ��caiuva, com ; ;" vo.lta,r, à 1)Í�ta'bs .cor
...
redoresValério, do Paula Ramos, no jogO contra o .

convertida em gol. perdido, I
-,

.'

EdÍtaI \ supra-mencionados: � Desta
LauI'o,'do Atlético, no 'ogo conl,'

..

ra o Figue,irense:
2° lugar' - Imbituba e Paula Ramos, com. 2' pontos I' De 'ordem do enhor P

,

'd nte co
.

1 f
'

.

J'� perdidos.
.

., r

rt, Pt .sd' t areLs1. e , Clnbvocod' peCo l?rel-, eita1 Rome'u Kosch�vitz foi
cOlwertida em: gol. ''-'" 30 I A' G "4

sen e, oS"srs. eSI en es e Igas e. li es a apIta '
-

,

Julinho" do Figueirense, no jógo � contra o Aval: ugar - Vai e uaralll, com pontos p�r� ,p�b Uma sessão· ordinária . da Assembléia Geral, n�' o,�epcedor absol�to, sem a

desperdiçada. '.' 59 lügar -:- Atl�tico,. COP1 6\ P9_l}tos peJ;ldidos. '; f$'l11a do, § 2° do Artigo 21 do Estatuto da FCF, a ser •. sprnb'ra de João Bati�ta Rei-
Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético:. con- �idos.

pnÓXIM0S :rOdOS' . 'reillizado�no di� �9 .do corrente, caril �i,cÍ(Lils·19;30 ho- d�ig�esvertida em gol. .'
"

"rr:as,' com a seguinte. ordem do dia: .. .", .'
.

.

, Dia 20 - Guaraní x Atlético ,

.

:.� Eleiçãó do .Pr�sidente e vicê-PÍ'.e�ia·�nte' da 'FCF' EIll virtude de.ssâ. eontra-
EXPULSõES .Dia 27

.

...:.... Avaí e BocaIuva.
.

i,pa�a o� bjênio 1955-1957. ' ':' ,inar�ha o título de �t1étis- .
j

;Trilhà; do Figueir�nse, no jogo contra o Imbituba D�a 4 de Julho - Imbitliba;� AtlétiCo,. em Henri�;� ,;�.�, : FloriaJ;l?polis, 14 de Junho de 1954 ',_ "- '

'Fr�derico, dd Atlétiéo, rio jogo contra o'Bocaiuva que Lage e Paula Ramos x Bocaiuva, nesta Cqpital. Helio Quint __:'lo_Secr,et4rio, 't éI '(Continua na 5a. pag,)

,

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

A OLIMP'!ADA UNIVERSITA'RIA "GAZETA DOS
ESPORTES"

'J

\

I � ;
. �:I � l jl

O PRO'XIMO PRE'LIO'DO CERTAME CI TADINO DE PROFISSIONAIS TERA' CO MO ADVERSA'RIOS OS CONJUNTOS DO
ATLE'TICO E GUARANI'E SERA' EFETU ADO NA 'TARDE DE DOMINGO PRO'XI MO. AGUARDA-SE U,MA DISPUTA RE

RLETADE MOVIMENTO E ENTUSIASMO.
'1'

�......a_ q�(1_ (,._:O_C_Q_.g .._------

por
......�.naA..�__� � � �--..�a. �� � � ��_ n �_..� �'z;�.a��a�..mD· �D_ �O� KO� ���

"O o Es t i vo"
.J'

.

' I < • .

,..' •

I

�:� . :i: TERA�.INICIO,.HOJÊ;.A'S 20 HORAS, NOS SALÕES 'DA' SECRETARIA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO. (ANDAR TE'RREO), ::: .:•
•i. .�. o PRIMEIRO CAMPEONATO DE XADRÊS COM A PARTICIPAÇÃO DÓS MAIS FORTES ENXADRISTAS DO ,ESTADO, QUE .�. .i••:� .%. CONQUISTAR!M. O 'DÍREITO DE TOMAR PARTE NESSA GRANDE PUGNA ATRAyE'S DE DUROS TORNEIOS DE ,SELE-' ..t. �:�
:�: . :�:. ". . .' ,.'.

" çi\O. A ENTRADA E' FRANCA
.

_.' .. '.

-' :�:. :;:.1:. �
�

'

.�' _. ��� �� "'''; ., ,., � '�� ..
_

'

�
••.

I

(..:..:..:..: �,....."-." � �����.��.�.�••���.� "..�"#>�."."." � �".".".".". � .••�." "."."." v:��."." � ��.'+!.� " :....

� , '.'

.' .

. . ;

JOGOS REALIZADOS
\

Guaraní 3· x Bocaiuva �
.

,Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos' 1 I

Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrique Lágé.
Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní O
AvaíO x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaíuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1

Circulou, dia 7 do cor- »: ·

rente, em Joinville,' o pri
meiro número de "Gazeta
dos Esportes", que tem
corno diretores 'responsá
veis os jornalistas Luiz Car
los de Campos e Mário .N.
Kumlehn. Na nota de apre
sentação o novo hebdoma
dário .

esportivo
.

se propõe
a "defender acima' de tudo
o nosso esporte".
Gostamos do. seu forma

to. Matéria 'abundante e'
bem escrita, a "Gazeta dos
Esportes" venceu, podemos
dizer, no seu número de es

tréia.
Que . tenha longa l vida,

em pról dos'esportes cata

rinenses, são os votos de "O
ESTADO ESPORTIVO"!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- ......,-�-

, ,

metros (Bruno German) e prêmio de sua brilhante a- �
o revezamento (por 10.0.. tuação. I f�" , •

, Farmácia e Odontologia lo Presidente da C B D'U
; 9 Centro de, Irradiação

"

II
"

. . .

Mental "Amor e Luz" realiza
'triunfou em: revezamento Prestigiou a festa :

com sessões Esotéricas, todas ás se-
4 por ,40.0.; arrernêsso do pê-. sua presença ó sr. Luís De- gundas feiras, às ,20,3Q à rua

, "

,
',. , . . �:'. CorÍselheíro Mafra 33 '..,.; ":laso e do disco (Ronaldo Sa-

" siderati, Presidente da Con- da '

"
,

, ,,' I ' an r.

1um), lánçàmento do' dardo' federação Brasileira de',. EN'fRADA FRANCA,"I.. . , . '

.

(João" Ratista,Hodrigue:s). I
Desportos Universitários,' ,

.
<,

Ciências Econômicas . vi- aconpanhado do dr. Hélio.
'

. �
,

torhíu-se n.os· 40.0.
\

metros
I

Milt�n 'Pereira, primeiro IVcnde ·.·.C.
rascas (ani Rebelo), 80.0. Presidente, da F.C. D. U., : "

(Nílton Pereira) e 3.0.0.0.' ao tempo em que se cha- ! Urgenfe
'/ (João Fonseca). Imava'FAcE.

O mentor má-I ,p.
ar 'motivo de mudan�a

, . _. , ,
"vende-se por preço, baratis-Outras mformaçoes: rximo da CBDU ofereceu a simo uma escrivaninha com

A coroação da' rainha: Faculdade de Ciências Eco- '5 gavetas e em bom estado
,

• .'
"

,"
•

"
A

"

,

" ,

I

de éonservacão.
"

Ammado concurso apon- nomicas um trofeu, como
V
','

'AI' ,

,

j" "

I er � tratar a rua va-

teu a senhorinha Circe Ga- estímulo pelos' esforços de- 1'0 de Carvalho rr, 20 altos.
,

,I ,
..

'

ma, D'Eça, de Farmácia e
I
senvolvidos por seus atlé- • PLACAS' SIl'ÍLlTlCA8.

Odontologia, rainha dos VII
�
tas.

.

.
. . I Elixir,de NOGueiraJogos. I No mais, houve muita lI.t1cat1e aasWar •• ir..

Nossos cumprimentos im- 'animação, .cornemorando (e I ,.....t... alfDIL

periaísà eleita, que cingiu 'beb�rhorando) fartamente i CASA MISCELANIA dístrt-,

i
.

�
,

a coroa simbólica e a. faixa os farmacodontos o título bl',dora dos Rá4ios R.C.A. -,

\.' Censura Livre

de �ainha no paço do Lira ,:horiasamente conquistado, Vitor, Válvulas e Díscos. • No Programa:
R r. ""'Ih' iro Mafra ' Nociciário UniversalTenis Clube.

.

,no que foram secundados" ua "on.".., e . •

'

NOVEl'J'A-'�DE 'NOSSA SENHORA DO ,SAGR:ADO Jornal internacional
Seja, democrático o seu pelos colegas, das demais diga-se) á turma campeã, ,.',.", ,""&'-, ;:

" CORAÇAO Preços: 7,60. _ 3,50.
'

, I •�,.... ,.. ,

'os Faculdades. Levantaram-se' Comanduli e seus colegas • ,"Dia ':19 do corrente sábado . novamente será realí-

II
diversos brindes, "Hip- '-puseram a guela p'ra fóra I zad.�..

: ���a,:' ,�'�.d·erosa de�oção, rezada lapa ap_ós a M�ssa ,

Á, A'. " "
,. ".'" das 6',.3.0 ',ho,ra,S, na Capela do Asilío das Orfas, exceto,

- entt'ega dos premws: hurrcs e no recinto rei- nos Híp-hurras", - Na �'-n' "'�"i!t,T' I a'
, '

horário da Benção I'

I '

' -Ó; 30S' ''.E.IoQhns'9::>, que' acompan 1 ra o "
,

sábado re- '. nau a costumeira camarada- verdade, tal cbnquista me-: .lo 's.hiHs'§Imo)' as 16· horas, '

.'
I As 4 e. 8 horas.

I ' ,I - " ;:, ",.'>:'p' A COMISSÃO I'
1° Filme Jornal - nacio-

conferidos' gem u,niversitária., ,recia uma tão dist,inguidá" !: "f:::/ "',:",;.>', .

•

, nal ,

'

I �... �1";r.i-."ioI:' .

,.
.

,.: aos atlatas- 'e às associações' Ponto 'fí'lUll: . atuação das cordas vocais.' rex ;"';',...::1f ., ,:.
2° 'Os Anjos da Cara Su-

venced�ras da Olimpíada .. Os farmacodon'tos 'à'r�ebà- : .: Eles fora�' os c�m�e'pel: � c ,..4i.. -:'::, 1':
,

" ,'�' �Á��LE DO: LOB�
medalhas, oferecidas pelos taram, dos seus colegas da e todo o merecimento lhesv VENO'EDORE5 3° Roy Rogers em:'

diversos hoínenageados. Faculdade de Direito o ce- II coubé, além do direitOdé'" AO SUL DE CALIENTE
. 4° Os 7°/8°

.

d'Sil1)io Sonciríi, o melhor tro que há três anos c�Iise- ficar imensamente conten"�:' Necessitamos admitir vende4ores, com a' idade
MARAVILHOSO e<p�A�_s,

.' atleta', 'cutivos retinham. '

I

teso Até o anO de 1.955 os rt1áXÍm� ?e",26 a��s, e já qu�t� com o serviço Militar.
CADa

A • ••• I '

.

'

-
Não eXIgullos; pratlC,a, �as atlVld�de e yont,ade de pr�- Censura até lO. anos.

'

Ao acadenllco Soncllli fOl A conqUIsta' trouxe redo- farmacodontos guardarao 1redít: Cart,a do, pro,ppo punho, mformando estado CI-
1

�

f Preços 7,60. 3,50..ofertada medalha de atle- bracia alegria (justificada i bem guardadinho o troféu; , vil e gráu de instrução, acompanhada de uma otogra-
__.__ -

'

-_-o_ II fia� à Caixa Postal 42 � Nesta.

No Programa: As seções do magazine,Noticias da 'Semana Nac.
como sempre, continuan

Atualidades Werner 1'a- feitas com a preocupação
thé - Jornal internacional de agradar aos aficionados

" 'da boa leitura. Tanto Fuga,

"' .� 1." W! !. A Voz do Brasil, .PanOl�a!�_ ::! _ � �.!. ma do Mundo, O Crime Nao
..

_.........1IIiiii�_..illlII.._ Cor�pensa, Dentro da Vida,
,

A's 8 horas Quadros do Rio, Aquarela
Brandão � Marlene -: Mineira, Paisagem Brasilei

Paulo Gracinda e muitos' ra, Esparsos, No Mundo dOS'
astros do cinema e do radio Enigmas,

-

Aco!ltece Cada
num filme espetacular ,

I Coisa Quitandinha, Con-
1 BALANÇA MAS' NÃO 'versa'Vai, Discos, Caixa de

-----�----------------- CAE 'Segredos, etc., como as se-

"Imp. até 14 anos ,I ções dedicadas ,a mo�a;,
Esporte na tela - nacional ,passatempos" arte culma
Noticiaria Universal' � ,I ria e 'utilidades domé�tic�s

Atualidades Mundiaes. ' foram vazadas com o mtUl-
,

Precós: 7,60 e ,3,50 to de fazer com que ALTE-
�

ROSA se mantenha ao alto
nível cultural que '3 tornou

um padrão do, jornalismo
nacional. ;."- ,

Com êste número, termi
nará a vitoriosa novela O
Preço do, Pecado, de Amé
ric�(Duval Mentzingen, e os

'leitores cóntinuarão apre
la Power� num western em ciando a nova seção intitu
natural colar lada Fotos e Legendas, que
A ROSA DE CIMARRON -aborda principah:nente o

. , Imp. até 14 anos panorari1a social de Minas e

(Fundos Preços 6,20. - 3,50. do Brasil.
, A edicão de 1° de Junho

,

V· 'd de ALTEROSA não poderá
___---'-----__...;;..._;;..;_ -'-

, en e-se deixar de ser lida pelas pes-'
,

' I S0as de bom gosto.
Um tereno �om casa, si- .

'

to à rua 14 de Julho n. 259,
t

.... .......... _

Estreito (ponto da Flores
Contador diplomado, com larga prática de contabi- tal), medindo 25 metros de

lidade mecanizada,' conhecimentos de leis trabalhistas, ,I frente por 500 metros, de
, etc.; de passagem por està Capital, procura colocação. fundo. Tra,tar à rua Vidal

I .

Dá bôas r·eferências., ,
' Rarrios n. 28, em Florianó-

GU Carta para esta redação" ender,eçadas a C; L: polis.� . -
.

- !. .

'. A' Olimpiadá"'Universitaria
,ciam05oube!, então � �acul� ta mais completo da ,Q1Íl�'

" dade de Direito, já -que em- 'piada�.' Realmente.r foi êle ,�
"

1 -c.
;,' .Ô>. :' -'. _ .....

,

. bor� tardiamente, cumpri_o, homem dós sete instrumen-
•. :

I,. ,. r ".. ,f,�. . ':.;.'"
, rnentamos. .tos da representação vice-

c

Eis um resumo da compe-
I campeã, integrando quase

tiçã�, <,:I�tica: .' [tôdas as equipes da Facul-

Direito venceu as provas dade de Direito com desta

seguintes: �DD 10.0. metros I
que: Ronaldo Salum, de,

'rascas (Romeu Koschevítz; I Farmácia e Odontologia, I
.salto em altura e com vara

I
foi considerado o atleta nu-

,

(Sílvio So�cini); salto' trí-
1
mero 2, sendo lhe igualmen,

, . I
, plice . (Cládio Horn); 1500., te conferida uma medalha,

.'to'•.

reinado, e não esqueça
seus vassalos.

Na soirée de'

trazado foram

Florianópolis, Quinta-feira 17 de Junho de 1954 ,

/

.

Perttclpaçao:
vvA. JUDITE MARQUES ,FR�NCISCO MANOEL

DOS PRAZ_ERES

?8Iterôsa"
Com o mesmo' primor

gráfico que a distingue/ no
panorama editorial brasi

leiro, acha-se em
-

circulação
o número de IOde Junho
de ALTERO'SA,: a revista

q�e conquistou o público
do país. Mais uma vez" a

equipe de jornalistas que
integram o quadro de fun
cionários do magnifico ma

gazine, selecipnou. para os

seus leitores uma sequência
de magnifica atrações, me

recendo' especial destaqn
aS reportagens Qual o Me:
lhor Deputado em Exércí
cio? De Instrumento de

Execração a Relicário de

Glórias, O Rei Reina, Mas
Não Governa, Ciclo de Fes
tas Casa de .Julieta: San
tuáriudo Amor, O Feijão e

o Sonho e Ar;, Mais Belas,
Pernas do Cinema. Tam
'bérrÍ a parte de artigos do

presente número da revis
ta que ,Minas presenteou
ao Brasil compõe' um rol
bem cuidado e assinado' por
mestres da impr�nsa nacio
nal e mundial, salientando
se: o Médico aos Leprosos,
Aparições no Castelo Real
(da série Ronda de Fantas

mas), Pinheiro Machado e

o Velho Bias, Gibraltar:
Rocha de Defesa, Novos
Detalhes Sôbre 'a Tragédia
dé Hiroshima, 23 Pessoas
'Morreram por'�inha Cul
pa, 'Ã Grande Mentira, A

, Morte Misteriosa de Leon
As 5, e 8 horas.

b
, Fernand Grav,et em: Gambeta, Isto é a Bom a

LANCEIRO INVENCIVEL' de Hidrogênio e vários ou-

Imp. até 14 anos. troo

TELE;MBERG. e
,",

" IONE'LIA Cl(NHA
participa aos parente e ,PRAZERES

pessoas amigas-o contrato I' Participam aos parente" e

de .casamento de seu filho
I pessoas amigas O con,trato

'bJALMA TELEMBERG;! de casamento de sua' filha

com a Sta. Hélia praz�Í'es'l HE'LIA PRAZERES; com

'o Sr. Djalma Telemberg,
DJALMA e HE'UA ,

NOIVOS

I?ITZ
\; ,

,
'

,

As 4;30. 7,30. e 9,15 horas
"Brandão Filho - Marle-

ne - Paulo Grancindo ce

muitos astros do cinema
e do radio .num filme espe-
{tacular

'

BALANÇA I MAS NÃO
,

CAE
Florianópolis, 9 de Jun�.o,
de 1954

f3Lt)I2I�
EsareUo .

ParticipaçãO
. Celso Ramos Filho e Maria Júlia Medeiros Ramos

I têm'o prazer de participar aos parentes e pessoas , das
'

: suas relações, o nascimento 'de, sUjl filha CLISSE, .ocor-

lridq a 8 dó c,orrente�,na Maternidade "Carlos Correa".
Florianópolis, 10., de junho de 1954.

, '

CURITIBA

,_,.=-----.----�--

Aprenda· dac_ilogralia
'�scola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe

cida pelo Govêrnb Estadual em 19 de setembro de
-, 1921 pel�, Lei n, 1.316. ,

'

" ,

,

,Rua Vidal Ramos., 80 - �lorianópolis.,.

POR·ÕES
Alugam-se dois porões nq Cais Badaró,

do prédio nr. 53.)
,

Tratar ná Rua Conselheiro Mafra, 27..

Fflque'l•• , 'em ler.1
VI,nba Cree•• tido

(Silveira)

.....

CONTADOR"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floria:pópolis; Sábado 19. .de Junho de 1954
- --- -- ---'--��"""'_�--'�-�___'-------------

x, o ESTADO

\
/

GUARDA-LIVROS devidamente registrado e/flre
cínio de 20 anos em Comércio Ind. e esp. erra ma

deiras, procura colocação, aqui pu no Interior pa-
1 ra diversas firmas. OH. a este Jornal, sob

�

-�.: ... < ,_.
'

. . TRATAR cox DANTE BQNETTI À ,GUARDA-LIVROS'
'

PI}�I$ -- �A • RUA JOSÉ CANDIDO·DA SILVA (FIM

"i/ , .... A'�"�" :U!��i��â �",'.(DA
RUA), NO ESTREITO.

.' ,00 a�gf.;u:�aa;�:���;�;���!1m�!eoen.
/t", ., nos \tAPCJOS

.

. < ',K: .Prccuro-se casa - J 'Ã'GENCIA DE DETETIVE PÀRTICULAR
. l,t --

ti, t".".
(SN�r::: A l!;en0t,.- qú�: '; .

Executa-se todo � qualquer trabalho de InvesÚ•

•
,11

D�""
�

,

":l Bíblia:' receba um' 'lugar" • CASAL SEM FILHOS DESEJA ALDO.AR, CA-
- -

� � ti�ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

� -?",,�.� � 1 d t�'<irl�';h'o lfr: {Amé'" �A NA CIDADE, DE PREFERÊNCIA NOVA,' COM, . '"

:;'
.' �'--;"'. _.".'

iIl
� � � � . .e, est I;; .<,_,,",:.�: ': � .::',.G�RAGE� 3 QUART�S,E D�M';IS PEÇA,? �CÚPA- . fóra'do Estado.

f' �,

.

,.3
. 'l",! \ r{ ';�\; f,' "t1fl:-,· ;.. ..� ",' :�ça e:�f-=� ���.. pê:t,���', ,��e,< �� IMEDIATA. I" �; : •

• Avenida Mauro Ramos 192 _ Fone '2.343 ,r

.

•... ) ,.J.,. ,-- '

.. .;," ,',,' .,,�, "-·:;''''erder-- á'"gtierra- ,íha ad- I�, OFERTAS PEE.O ,TELEFONE><.3717, DAS '9 AS "'.'

i , 1:'.

•

'.

t' "
" ,;.,,; . , �2·HS. E 14 AS 17 HORAS.' Florianópolis Santa Catarina

vertiu um+emlnente mdu�- j .;..'_""..,..---'----------_-'----'------------------------ -.------....,.,;,-

Çlifford
lente dá Associação de Aço
los EE. DU.,· disse 'que, o '.

'Cristianisinó e liberdade
"

"

SEMENTES Pl
HORTlltlCAS

o

I

Hoje no

.
e viagem,

.

entre
\

de Guadalajara.
Tampico e

em Assunção, no Paraguai, teu vários assassinatos,
� .

em' 23 de Setembro de marchou em direção
. I .,

1850;
'.

I
Ijaqui;. .

-:
em

. �.8�2, o .Mini�tí.o .-em 1880, n� R�o de Ja-

.Jose Bonifácio b�lXOU ms- n�.lro faleceu 0 jurisconsul- .

tituição convocada por 12e-
I
to Antonio Perei�a Rebou

créto de 3 de 'Junho, sen- !ças, nascido em Maragogi
do adotado.o siste�a, da (pe em 10 de Agosto de 1798:
eleição indireta;

.
.

I .;_ em 1952, �ubscrito pe-
_ em 1840, o então Te- .los lideres de todas as ban

nente Antonio de Sainpaio.' cadas, foi presente, na As-
. I

derrotou em Vereda; entre sembléia .Legislativa
Marim e Iguará, o caudilho Estado de' Santa í Catarina,

• ,
!. I

Raimundo Gomes. Já se' um' projeto de lei que foi,
I.

salientava o futuro Patrono I
sem favor, um áto de -gran

da Armá de' infantaria, d� ! de e oportuna justica, pois
-

'Exército Brasileiro; : I que visava, conceder" a SiL-
_ em 1842, deu-se a pa- VIO DA CRUZ E,SOUZA,

-, I ,

cificação da Província de néto do grande poéta
São Paulo. O então Barão. CRUZ E.SOUZA, uma pen

I
de Caxias acampou com a

.

são mensal de Cr$ 1 ..000,00.,

�

_ força sob seu Comando no Este néto naquela ocasião

lugar chamado" "Passa- ilresidia, no Rio de Janeiro.

Tres", aquem da cidade de "

"

'.

Sorocaba; ,
. I André Nilo Tadasco I

I

disse o

��._.;;.:..,..,......._-

lro18ndade d'ô 'S, J� dos Passes
e Hespítal de Carídade

Edi�al
.

de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade

do Senhor Jesus dos Passose Hospital de Caridade, des
ta Capital, previno aos interessados que, até o dia 26
.deste mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade-e Hos
pital, na sua Secretária, proposta, em cartas fechadas,
para o fornecimento de todos os artigos necessários ao

seu consumo, durante ó .semestre de Julho a, dezenbro
do corrente ano. .

.

_

-

. Florlâ)1ópolis, 10 de Ju�ho de 1954. .

José Tolent�no de S011,za _ Secretário

"'" , .,'"
ia\> mseparavers ,e urge

.rm retôrno ao
. estudo da

3í�lia para afastar o peri
�o da, perda' da:' liberdade
ndividual neste país".
Onde quer' que a líberda-

Jerrenos na Vila f.l8rida !e tenha recuado diante do

.taque 'do comunismo, ou

seu 'equivalente, a atual

rrática do Cristianismo se-
I

�, '

..
: ' •

nelhantémente teni perdi-
(Estreito) ..

.

MAGNI"FICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO. SEM JUROS

.

1

Oportunidade especial' pára aquisição,· com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e, saudável, e toda facilidade de condução,
Prtviligiada localização, nas. PRO:XTMIbADES DO ES

!AP!O DO FIGU�IRENSE, assegurando valorização
imediata.

.

. OS ,TE,R.RENOS, EM ZONAS MAIS DISTANTES,
NÃO PODEl\'I -G:FBRECER, A$ .MESMAS VANTA-

Peça hoje: mesmo.Inforrnaçôes â
SOCIEDADE IM;OBILIAIU,A SUL BRASILEIRA ..

.

.

..

.

.. L'rDA� (SUBR:-\L)
.

-. I

.

Escritório: . ,EtlifíC�p);;ã0. Jorge, Sa�a 4 _'. Fone: 2-1-9--2."

C�----r-
'..

.

"róspecção".

orre,�(Q�s·'r�'e 'I,talI1poS Nosso progresso be�' po

para ,_ransmissão [e depender não ta�to do

OS MELHORES..PREÇ6s DA PRAÇA NA ELE-
nosso gênio produtivo e

TRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIQ , SIA., à écnico, mas de nossa mo

rua Tenente Sil)'eira, 24. _ Florianópolis _ Santa cal e da' aplicação do que
Catarina. . ,.

_,
,

ATENDE.PEDIDOSPARA O INTERIOR DO ES�ADO
, para o 9'escimeri,�0 espiri-

CAMPA�NHA DO C�$ , 1,00 tual," di�se' o sr. H06d.
'.. GANHE,.UM� PASAGEM DE; IDA E VOLTA � "As 280.000 igrej� desta

P�RTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE nação comp:r;eendem o mais
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO '.

'.

JORGE FRASSATI. "
.'

.'

. . ·belo mstrumento a produ-
. J

zir �spirá:ç�õ reH�ios·a. Mas

E'MP�EGADA o de que a religião' cristã
I�e'cessita hoje em dia é um

testemunho' mlüs efetivo.

,:�a pa;te ,de todo o veil'da:'1deiro crente."
1

10 terreno",
Jood.

'1Conclamando os leigos � ..

espalharem o. ·E,v.angelho' e-�, .,.�(, .. :
,

lespertarem
....maiõr interes-

..

.e 'por uma vida' :i:;adi�, dis-
• 'ti .;

se êle que '�êste' é' à -tempo
'le s-� voltar do. : telesc,qpio
)ara o microscópio da in-'

dispomos individualmants 1

)
,

Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua
Bulcão Viana (Praç.a da Bandeira), n. 49, Não precisa
ir às filas.

sr.

Sau� Depizzolati:
Gerente

.
Distribuidor' -

:'�'T1It
.

_.,H
C. RAMOS SIA ..

VENDE-SE uM TERRENO SITO NO
INICIO DA, RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

r ,

Comercio - Transportei
Rua Joio Pinto, I FpollJ ZEPHVR' SIX

Vende-se em' estado de novo, pouquissimo
rodado, com rádio original de ondas curtas _e, lon- ,

gas.· Ver e. tratar � Rua .Almírante Lamego, '.86
com o sr. .Aurélló. Na parte da "manhã.Vende-se , ,

.._._------�---------------

.,
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o ESTADO Florianópolis, Sábado 19 de Junho de 1954 1-----
------------------------

Partido SDcial
Dem crati o·

Representação . �ed ral

AIA �ID
.

InstruÇÕes sôbre a· polUíc.a
Aproximando-se a época das eleições, e no' in

tuito de bem colocar QS RR. Sacerdotes ante as. di-
.

Iículdades que, eventualmente 'venham a enfrentar,
e para seu govêrno .e normal entendo recordar al

guns dispositivos e' determinações. de ordem canô�
nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para
com a política, e que são, na substância ou textual-
mente como segue:

.

" .

I - De acôrdo cd�n o artigo 26 do Concílio Ple
nário Brasileiro que recomenda sejam os Bispos
mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza

ção para' que possam Sacerdotes diocesanos' desern
penhar cargo público, como Deputado, etc.,: desde o

começo, invariàvelmente, deixou esta Arquídíocese
esta concessão .reservada exclusivamente à Santa Sé.

II - Como' a política costuma 'd�vidir, e, sob
êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu
rem 0S Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,
pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
.,€ estar em harmonia com as autoridades locais", se

jam quais forem as suas crenças, políticas ou parti
dos, desde que. não desaconselhados por' quem de'di
reito, "sem; contudo, lhes sacrificarem a sua iride- "

pendência e dignidades pessoais'" (4° Sínodo �e
Florianópolis, art. 20, § único, a).

III - Deem o seu voto, se-o entenderem, a quem
julgarem que o merece, MAS 'NÃO Tl\ABALHEM
ATIVAMENTE, DE QUALQUER MODO,. E MUI
TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAvOR DE NE
NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLÍTICA. LOCAL"
(Id. Ib.). .'

IV - "E' possível que às vezes "ratione. pecca
ti", se julguem, os Srs. Sacerdotes obrigados a obs
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostís ou pre
judiciais à causa da Religião. ANTES DE .o FAZE
REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, SE INTE
RESSA À PARÓQUIA MAIS INTERESSA A AR
QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO A NOSSA
CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREIT.o A SU.

. I GESTÕES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO.
V - Com estas instruções, 'continuarão os nos

sos caros Cooperadores a verdadeira "política" pró
pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não pou-
cas e excelentes provas. :

Florianópolis, 31 de maio de 1954.
De Mandado de Sua Excia. Revma.

Mons, Prederieo Hóbold
Vigário Geral

Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954
'

LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR
QUIAS E BANCO DO BRA5IL

.

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can
didato ao Concurso p/Oficial administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias .... ,....... 150,00

JOÃO .S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-'
blica '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20,00

IVETE .CAMARGO:-,-- Direito Constltu-
/

Para a representação federal, decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:
cional '.' " .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social .

TENORIO. ÀLBUQUERQUE - Noções
de Estatística , � .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia
do Brasil

'

.

·TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção

'de .Franses "

'

.

"TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas ..........................•........

TENóRIO ALBUQUERQUE - Redação
'Oficial .

,
,. TENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício

'de Português .,

'

.

, TENóRIO ALBUQUERQUE - Licões
Práticas de Português : .

.

FÁBIO MELO ,:_ Correspondência Bancá-
_: ria .' .

,

M. VIEIRA IDE MELLO - Português
.para o Banco do Brasil .

20,0.b

20,00
SENADO FEDERAL PARA AQÚELES QUE

pESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E ',EFICIENCIA .
.

: \

40,00

Dr. Nerêu Ramos
. Suplente: Dr. Francisco Benjamin

lotti.

40,00
25,00Gal ..

30-,00
CÂMARA ,FED�RAL 30,00

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil.
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal
Dr. Serafim Enos Bertoso
Dr. Arquimedes Dantas

40,00

30,00'

30,00

50,00

50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI -:- Don Camilo
, e seu pequeno mundo .

,

'

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
-de Dom Camilo 65,0{}"

GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo'
e -seu rebanho 65,00.

.

LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 -

FÍü;rianópolis' ,

'., ATENDEMOS. TAMBE'M PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

70,00

Represenlaçãll Estadual
Candidatos indicados pela Convenção, à

Assembléia Legislativa do Estado: P u-blicidade
Dr, Antônio Gomes de Almeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira
Dr. Ivo Silveira
Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues

.Dr. Walter Tenório Cavalcante'
Dr. Jorge Barroso Filho
Dr. ElpÍiÜo Barbosa '

CeI. João Eloi Mendes
Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Locks
Hilário Zortéa :

Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis

-

Cai�a P�stal, 45

l-'!orianópolis
'santà Catarina '�ViageDi com- seg,arança

,

e rsoidei' . '.'

80 NOS CONFORTAVE):S ;r.tICRO-ONlBUS DO.

RI o l<SUC--BR,I'SILIIRO)) -�
.

---,---'.,.....-----�-_._-

Expresso. fi orianópoli� ,
I' Ftorlanõpolís - Itaja! _' Joinville .

� �uritfba
»

'I\. ua Deodoro esquina;daRua 'f,1llente Snv�lra" .

, ;
" �

ANDRADE & KOERICH

"Transperte 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·
.

.Agêncía _" CURITIBA
Avenida 7 -de Setembro 3320/24

Fone: 84i, (Linha Paralela)
End. 'I'elegr.: SANTIDRA

Agência: _ SÃO PAULO
Avenida do Estado' 1666/1678 Fone: 37-30-91

� . J
End. Telegr.: SANDRADE

Agênc;ias no Rio de Janeiro e e.." Bel� Horizonte
'com tráfego mútuo até São Paulo cem ,a "E,,"prêsa

de 'Transportes Minas Gerais ;S/A.)
----",,_........_-------------- -- _,--_

,'",�",.l� '"' . .',' ,-;� :'.,;":?,,,,� :;
r: .;:.;� .lo.

• , •••.•,,", i";

',ed8riÇ1D��-dils�l'nflUH·bltfiJr81�·-Dai�:
.. "-

Industrias do Bshtdf�dtrS.'Calarlol
COMUNICAÇÃO ..

Procurando ampliar e aprimorar ás benefícios pres
tados aos seus filiados, dando cumprimento; assim,. as
suas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO nos TRÁ
BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, comunica que dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

Vende-se uma casa de ma- interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente
deira, de bôa

A c?nstrução, I Silveira, �dif.ício Partel1or:, 2° Andar.. sala 20.3�
sita a rua Antomo M;itos·. E polis, 19 de maio de 1954
Areas n, 291, Estreito.' Carlos Bicocchi - Presidente

Ve'nda-se

'-- _'- _-

�

ECONOMIA absoluta"
� ..

Grande C'ONFORTC),' '.

CONFORTO absoluto
" j

Grande ECONOMIA'
Mário Tavares da Cunha Mello
CeI. Antônio de Lara Ribas

.

Oscar Rodrigues da. Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira BelIo

.

Ivo Müller
Hugo Roepke
Ermelindo Largura
Dr.' Orlando Bertolli ,

João Santos
r», Heitor Guimarães
Alfredo' Campos
Ricardo Witte'

.

Dr· Fernando Oliveira
José Paglioli

_

Olívio Nóbrega
Dr ".Osní de Medeiros Régis

. Benjamim Bittencourt 'Barreto
Qr _- JQs� -'Boabaid

.'

,

.

,�

-,
.'

-

, I

AQUECEDOR

Capacidade:
100 a 1.000 litroS,

• 1

AQU ECI;DOR'

ELÉTfHCO \

1M&�4·
IMERSÃO te CHÚVEIRO

__---_

CapaCidacÍe� 30 LITROS "','
• COnstruido'ir.te'iramente de

cobre .:

I • Aquecimento
I

ultra ráp.ido'.

•
.

Játo abundante na ternpe
fatura, de?ejada.

..

f b· d n t·...... ,'�'" ..JrQ "CQ o. os ' .... - ,"F*.iljjo" ',""'" "'-
h!.)ri�Qr1tQJ e \'·ertical.

' ",r,;;.."':�S!jt, ,_

:\." ����'!(;���� ..� .�,":'( .... _.,_.-, .... .,._
.....

.

< • Construc;ão sólida: -sendo '_;. caixa interna de COBRE •
," 'revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente ·blindada. �

I' • Controle automático de temperatura QQ"'liRMOSTATQ
,

'11'f1") .'L
.._' que P"'..«i"", ,,_,�A.-r=:

-
..

\ vI/6Ko�� �-���A8alCA�1
.

'._ _"'- ....,....;..-; ,: �: ....=-__,_.4'· __

�_
. y��;·��//�;��.�;·.�:i'���.���
:�;"f�'" .- ',.1

��':';li.;,.:.;:
....� ..

,·�t>l.'
�

.

,

, , ,

Dr. Adalberto 'I'olentine de Carvalho
' "-

Prof. F"�vio .F�rrari
' .. .

Dr�;�WiJmar:'I)ii1s, .;." :"
�o�qiúlto T�s.so <,
Joáqu�m·�Itigo· �C<"""
Atiind'� Ferrarí '

-, '.
.

Dr.,Y:I{ti�r Corrêá
Tiágo.:JÓs,é :dà,Silvá .

Dl'::·Réflato'R.mnos da Silva �":,:.i"t\" I

,'." I, '. i

. _

O MISTURADOR DÁKO:,'de regu·

.'ager)'l in.tant.Qnea, 'permit'e Q'
mcior . escclo de g'QduaçQes dII.

" rEMPERATUR ....
.......

,�
,

.

',,.' 'f'
· .. ,', �.o!.. ,.,=:I' .' \

,(

\,
.. !. •.

:'<" c." _'MOS SIJ:-Comérclo e 'Ienelas'
�f�:," Rua ..Joio Pintol 9••Fpolis·-St•• C.t.rin.

;f'
..

;4., .. ..}.;.:.

:;'I'

,�� ..
'
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Nada ,'de Perseguição '

.

o Presidente Vargas ,deterlinou a anulação do ato do sr. Pedro Sales dos Santos.
O dr. Heitor Alencar Guimarães, voltará à Delegacia do Instituto do Pinho.

,

, Lição de "eterna vigilância".
Há dias noticiamos, cons- I udenista na presidência do bresteou docilmente, demi- ras, não ficou sem a provi- democracia, que ja não su- --...w ..,., 1'&- - ..__-.-..-.- - - � ...

ternados, um fato que veio nstituto Nacional do Pi- tindo o Delegado Regional, dência enérgica que era de porta essas praxes do .cau-
I

mostrar aos catarinenses nho a sumária demissão da- cuja candidatura era, ain- mister. dilhismo partidário e da
I

a involução dos nossos pro- quele funcionário. Esse ato, da, incomoda ameaça a do Noticias da Capital Fe-: politicagem eleitoreira.
cessas democráticos, sob o por atingir um funcionário filho do governador � o deral informam que S. Exa., O Presidente Vargas,
atual situacionismo. Usan- exemplar, como é o Dele- tal mocinho da geração sa- o sr. Presidente da Repúbli- com a sua enérgica deter
do de método já superado gado Regional do Instituto, crificada. ca, tão logo tomou conheci- minação, deu magnífica li
pelo desenvolvimento cul- no Estado, causou viva re- Mas, como dissemos, es- menta do fato, determinou ção de ete-rna vigilância na
tural do regime, o govêrno pulsa, sobretudo nos meips ses processos rasteiros e ao sr. Pedro Sales. dos San- grei udenista de Santa Ca
do, Estado, tão logo teve madereiros que, ao indic�- mesquinhos estão hoje su- tos (de todos os) a ime- tarina.
conhecimento de o nome rem, o sr. Pedro Sales cl9s perados pelo nosso proces- diata anulação do ato de
do dr. Heitor de Alencar Santos (de todos os San- sus democrático. exoneração do dr. Heitor de
Guimarães figurar na cha- tos) para a, presidência do A odiosa persiguição, ehe- Alencar Guimarães.
pa do' P.S.D., como eandi- Instituto, deixaram na ata gando ao conhecimento do Com essa medida ficam
dato à Assembléia Legisla- da, reunião, . realizada em -exmo. sr. Presidente Getú- de parabens os madereiros
tiva, obteve do preposto Itajaí,

- essa indicação son- lío Vargas, através da re- catarinenses. Mas, além dís,
dicionadaià manutenção do pulsa das classes' maderei- '50, fica em festa a própria
dr. Heitor de Alencar Gui:'

;�oã�e:i�n�fS!� �:ta���e! -lIla� Reunião - Penitenciária BrasUe.iraHA�A GAZOLINA! A politicagem údenista, __

Nunca tantos carros ofi- c?m a sua Erover?ial av.e�: Delegaçao .Cafarloense' - Programa [s�o aos c�m�romlssos ex1- A Delegação do Estado retor da Penitenciária do -' dr. Oswaldo Bulcãociais serviram a tão poucos! g u a demissão do Delega I -

1
_

. .- de Santa Catarina junto à Estado; Viana, Juiz de Direito em
E' de ver-se, nestes dias do. O

d presl(ilent�. dâ Ins:l- IHa. Reunião Penitenciária - dr'- Sever-ino Nicome- disponibilidade;
chuvosos, elegantes senh0- tuto, espersona iza 9, nao Brasileira' da Associação des Alves Pedrosa: Desem-T --dr. Abelardo de As-

cumpriu o dever de .se ne- ..' '" _

B 1 d P bargador . do Tribunal de sumpção Rupp, Professor( h d de ri
,. A ••

' -,
•

" I raSl eIra e nsoes, que -ras .acompan a as � riso- gar a exigencia, que envo - '

. Justiça do Estado; da Faculdade de Direito;
1 d b vendo a quebra da sua pá- se. vem re...unln.do nesta ca-

_ dr .. Antônio Santaella, d AI
.

C ld
.n lOS petizes) esem arcan- t 1 d d d 13 d - rs. cmo a eiralavra, só poderia ter como pi a es; o �a o .co�- Médico Psiquiatra do Servi. Filho, Sylvio Eduardo Pira-

resposta ou a sua- formal rente, esta assim constitui-
ço Nacional de Doenças já Martins, Geraldo Gama

Irecusa ao pedido ou a sua da:
Mentais e Diretor do Hos- Salles, Emidio de Azevedo

id h d sidên dr. Romeu SebastiãoSal a onrosa a pre1.
-

pital Colônia Santana; Trilha, advogados;cia da autarquia. c Neves, Presidente da IHa.
_ dr. Abelardo da Silva _ dr. Paulo HenriqueO sr. Pedrinho Sales ca- Reunião Penitenciária e Di-

Gomes, .Procurador Geral BIasi, Oficial de Gabinete
da República e Membro do do Governador do Estado;
Conselho Berritenciário; - João Monn, Lauro Pe-
- dr. Hélio Callado Cal- reira e Oliveira, Aloisio

deira, Sub-diretor Penal da BIasi, Hélio Barreto dos
Penitenciária do Estado; Santos, Linésio Laus, Fer
- dr. Nilson Vieira Bor- nando José Caldeira Bastos,

�es, Membro do Conselho Daniel Barreto, Urbano Vi
Penitenciário; cente Gama Sanes, Helládio
- dr. Vitor Lima; Procu- Olsen da Veiga, João Artur

rador Geral do Estado (. Sanford de Vasconcellos,
Membro do Conselho Péni- Luiz Adolfo Olsen da Vei
tenciário: ga, Miriam Terezinha Fran-'
- dr. Aujor

.

Ávila da co Cabral, Eunice Maria
Luz, Membro do Conselho -Valente Ferreira, Neusa
Penitenciário; , Santos Machado,' Hamilton
- dr. Henrique Rupp Jú_ Caminha, . Vlrgílío 'Duarte

nior, Diretor da Faculdade Cardoso, Aloysio
.

Callado,
de Direito de Santa Catari- Elia Ballstaedi, Jorge Clie
na; rem e Gerson .Cherem, Aca

.

- dr. Joaquim Madeira .demicos de Direito.
Neves, Livre.docente da Fa-I PROGRAMA
culdade de Direito;, O Programa para o dia
- dra.. Sylvia Amélia de hoje consta de:

.Carneiro da- Cunha, Profes- � 9 horas, 5a. e última
Justiça, do sr. representante do sr. Arcebispo so.ra Catedrá!ic� da: Acade- Reul!ião Plenári�, com ,dis
M t lit '.. tários d'Estado autorida- 'mia de, Comércio e Acade- cussao e aprovaçao de teses.
e ro?�.� an�,.se.cr� ._<, �.;.; '..,_,o' mico' de Direito; ; Local: Faculdade de Di-

des CIVIS, ,_ militares e êclesiásticas, inclusive - dr. Oswaldo Rodrigues' reito. '

.r+': �,' numerosos congressis- I Cabr_:a�, Livre docente de I - _l3 horas, churrasco 0-
:-

t ,d III' R
.. "" Medicina Legal da Faculda- I ferecido pelo sr. Governa

as a
.. a, eumao -de de Direito-e Presidente I dor do Estado.

Penitenciária, ora reu- da Assemblé�a .Legislat}va; Loca�: .Colônia Penal de
nida nesta Capital e -. sr. Ant9�1O de Padua Canasvíéiras,

'._

. ,Perelra, Sub-diretor Indus-,
- 20,30 horas - Reumao

que era o motIvo da trial da Penitenciária do Es- Social Dançante:
.

viagem de S. Exa·. Ao tado; , Local: Edifício F'ord.

:�s::;�r��:. :':!:� �ICíedade de Cultura Musica,1
de boas vindas da Mesa

<

,

Diretora do Partido
S o c i a I Democrático, Em . sessão de assembléia· 2° Secretário - prQf. Os,
dos deputados da sua geral, realizada no dia 8 waldo Mello Filho (reelei-
b d d

' .

,.

I' I
do corrente, foi eleita a no- to)

.

anca a e e varIOs. 1- va Diretoria que dirigirá ,1° Tesoureiro - Romeu
. :deres pessedistas no os destinos da Socied9de no de La Martiniere (reeleito)
Estado ' . I periodo de 1° de Junho de 2° Tesoureiro - Arman-

•

1954 à 31 de Maio de 1955. dq Cuneo (reeleito)'No Lux-Hotel ofere- A 15 d� corrente foi a Diretor Artístico - prof.
ceu-Ihe ô govêrno um' nova _Oiretoria empossada Carmelo Prismo (reeleito)

, , em solenidade a que esti- Conselho Fiscal: - Ma-almoço as 13 horas. As veram presentes assoCiados noel Miranda da Cruz Jr.
16 horas, S. Exa. to- e convidados, a qual tomou - Brálio Gauvêia - dr.
mou parte na tradicio- assento, sO,b vibrantes' sal, Paulo Blase - Cq-rlos Eu-

vas de palmas. gênio Fl'eysleben :_ Dal
'.� .... naI procissão de Cor- ro Caldeira de Andrada.

pus-Christi, carregando uma das var�s do pa- Está assim constituida a O ESTADO agradecendo
r nova I?iretoria: _I a_gentileza da comunica-10.

Er�sldente - dr; Arnol- çao formula os melh.oresA's 17,30 noras foi recebido na sede do do Suarez Cuneo (reeleito) : votos de felicidades admi�
Partido Social Democrático, onde lhe foi ofere- Vice - prot João dos nistrativas para a Socieda-
- Santos Areão (reeleito) )'

de de Cultura Musical quecido um coquetel. Dessa homenagem damos 1° Secretário - prof. tanto tem el'evado o nome
notícia em separado. Sebastião Bonsfild Vie�ra de nossa terra.

A' noite; na Faculdade de Direito, parti
cipou da IlIa. Reunião Penitenciária, proferin
do importante discurso e sendo alvo de várias

_ homenagens, conforme noticiaremos, ii parte.
,

A's· 21 horas foi-Ihe,oferecido jantar em
'. Palácio.

"
-

S. Exa. retornou ontem, pela manhã, à
Capital Federal, tendo tido çoncorrido bota
fora.

TIM ••'.

do de belos automóveis, nos
estabelecimentos comer-

ciais. E o fato é tão comum,

que não há mais boquiaber-
tos nem comentários. A des

farçatez é tamanha, a sem

cerimônai é tão galante, que
ninguem repara mais. Po

deriarnos
•
apontar chapa-s

brancas à porta dos cine

mas, nas praias, nos clubes
e até nas boates. Os pobres
motoristas não ·têm horário.

Quando, aliás, noticiamos
a exoneração arbitrária do
dr. Heitor Guimarães anun

ciamos que ela fatalmente
seria anulada por, ordem
superior, como aconteceu.

Florianópolis, Sábado 19 de Junho de 1954

MINISJRO fANCREDO NEVES
Almoçam e jantam quando Passageiro do avião da Cruzeiro, chegou
há folga. "Quandq volta- 'a esta-Capital, quinta-feira última, o eminen
rem do. aniversário' do Fu-

.
te brasileiro, sr. Ministro Tancredo de Almei

lano. Quando acabar o bín- da Neves, da pasta da Justiça. Ao meio-dia foi
go. Logo após a soirée". E S. Exa. recebido no aéropôrto da Base pelo
assim por diante. Do ventre ,�undo oficial, notando-se a presença do sr,
da bomba do Palácio (noite Governador do Estado, elo sr., Presidente do
e dia de plantão) a gazoli- Legislativo, do sr. Presidente do Tribunal de
na é extraída, sem comise

ração. A bessa. E a resposta
é sempre a mesma: "Sim,
encha o tanque". O povo

(que não dorme de touca)
sabe o preço do litro do

combustível. Sábe também
.

que os jelizardos O� impa
trióticos) gozadores já.estão
percorrendo o interior do
Estado, em desabalada pro

paganda política, nas viatt:
ras oficiais. Com automóvel,
motorista, gazolina, óleo e

diárias. Sim, porque êles es�

tão em objeto de serviço! O
povo s'abe que está pagando

,

". .

toda essa fm-ra governista, â

pêso de ouro. Que não há

dinheiro nem para canser':

tal' a estrada da, TrinÇlade,
l'Ílas está sobrando para a

arrancada �leitoral. PaTa o

. suborno (técnica da Escola
da Vida) a 'grana está tinin

do, impaciente para se der

ramar toda. E disso não fa-'

zem segrêdo os lfentores
udenistas, que nos cafés as

soalham: "Estamds �unhin
do para as eleições;"'.: E 'Çles
pudoradamente - so_rÍ'iem,
sorriem. .. Acontece, po

rém, que o P9vO (na mo'ita)
está aguardando o dia ' ,do
chute. E o paUta-pé: inicial
sera dado no próximo 3 de
.outubro .. ,

BUl}'I

Empossada. a nova Diretoria
, '

Loteria _ d·o·, E'stado'
I ", Extração do Dotem

7,178
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,5.:665
121371

Cr$ 200.000,00"- Tubarão
Cr$ 25.000,00 Florianópolis
Cr$ 15.000,00 Jo�nv�leCr$ 10.000,00 Jomvlle
Cr$ ,5·000,00 - ltajaí
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O jornal, é pena, do govêrno está fechado! E eu

'fJ1'eso à falta de motivo pa-ra Uvrar-1ne condicional
mente da obrigação dêste cantinho, do qual não há
sursis que me exima. Peço perdão aos leitores e vol
to a contar outro caso de penitenciária, ao meu tem-

-

po de diretor da nossa, onde estive recluso por vá
rios anos,' até que fui comutado pela vitória da erer-
na vigilância, em 1950.

'

....................... ;,
.

.

,

O moleque Aristides não era de má índole. Ti
nha-se por condecorado na vida, com a jarreteira da
Avenca e pensava só em sombra e água fresca. In-'
teligente e revoltado contra o mundo, o trabalho o

exasperava tanto quanto cansa, ao primeiro minuto,
um dos Secretários do sr. Governador. Vivia de pia
das. Quando o domicilio coacto não lhe permitia sol
tá-las nos pátios e oficinas, o Aristides as escrevia
com a mais caprichada e bimbalhante caligrafia. O:
seu prontuário era uma árvore de Natal de faltas,

Certá vez, indo ao gabinete médico,' ficou 'furio
so porque não conseguiu, apesar da lábia demorada
mente craniada, prorrogar 'sem limites o regime ali
mentar especialíssimo, que obtivera com simulacões
e díssímulaçõas. '.'"

O médico,' dr. Ângelo Lacombe, representou
contra êle, pedindo-me- que lhe proibisse a ida ao

gabinete: o moleque só pleiteava vantagens! Só con
sultava os seus interesses! De saúde era invejável
mente bom. Só fingia doenças subjetivas que lhe
não impusessem dietas. E se recebia medicamentos,
atirava-os fora ou enganava os trouxas, fazendo-os

-

_ beber como específicos para outros .males: glandula-'
res ...

Em vez de proibir a ida do moleque ao consul
tório sem ordem expressa, fixei 'a'proibição em 30
dias. O Aristides explorou meu erro.

Certo dia, um vigilante aconselhou-me permitir
que o moleque fôsse ao médico. Estava multe doen
ter. Desconfiado, mandei que o trouxesse ao meu ga
bihete. De longe me vieram, em seguida, os gemidos
do Aristides. Subiu as escadas resfolegante, parando
a cada degrau, amparado por dois guardas. Ao ga�
binete chegou pálido, bico aberto, exausto. Pediu
para sentar e foi falando, telegráfico, palavra por pa-
lavra: .

- "Doutor, fui castigado! Explorei a secção mé
dica quando não precisava e quando precisei não a

tive. Agora é tarde. Sei que sou um homem rriorto.
Não sairei mais daqui, a não ser, para o cemitério.
Mas ... a esperança, doutor",

_E, em pranto, drarvático-, pondo-se' de joelhos:
- "Doutor, revogue a ordem 'e me deixe ir ao

gabinete médico!"
Mandei levá.,.lo ao dr. Laéombe, com -recomen

dação .especial. E fiquei remoendo o remorso da mi
nha ordem errada. Onde �staria com a cabec'a, ao
dã-Ia? Como podia eu obrigar um preso a ter �aúde
durante 30 dias? '.

, O Aristides atravessou os pavilhões aos gemi
dos, desmai,!ndo _aqui e ali; sustentado pelos braços
·dos vigilantes. .'

Ao chegar ao gabjnete, dispensou altivamente o

auxílio, impertigou-se, caminhou rijo para o médico,
gingando. o corpo no seu jeito de malandro, pigarreou
forte e .largou: '

- "Excelentissimo Senhor Doutor médico!' Por
culpa exclusiva dêste famoso gabinete, impenetrável
para um mortal da minha espécie, estou isolado no

meu cúhilo. A vida sedentária: que, por isso, levo, fez'
com que se acentuasse, sob minhas axilas, chamadas
�vulgarmente de sovacos, aquele cheiro inconfundí
vel, denominado xexéu ou pituiin. Peç<,>-lhe, respei�

. tosamente, que me receite um vidro de água da co

lônia, das boas!"
..................... ,.,

.

Acredito. que nunca um diretor de penitenciá
ria, livre de remorso, tenha rido tanto da indiscipli
na e da falta de respeito de um interno.

O dificil foi justificar para o médico, sempre
amigo e .zeloso, porque eu não tomara conhecimento
de mais essa façanha do moleque Aristides.
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