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' BIDUOTBCA:'

tensão, que era sensivel, no uma reação de consequên- dos próximos dias onze, (10- nefícios do novo salário mi- com lideres sindicais, a ale
seio da classe \ operária, a cias imprevisiveis. Feliz-: ze ou treze -- para o caso

I
nimo, declarou o sr. Hugo

I
gria com que foi recebido

qual poderia fazer eclodir,
I
mente esta hipotese está

de-I
das instituições que fazem·1 Faria que pôde observar,

I
na classe o resultado do jul-

a despeito das enérgicas: finitivamente afastada". pagamentos ,semanais -- es-ll?eSSOalmente, em cqntato
I
gamento ontem realizado".

instruções " govemamentais.j . S�lien�;mdo qUe, a partir tarão já em execução os be- "

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

RIO,·7 (V. A.) -- A pro- do a legalidade e a consti

pósito do pronunciamento tucionalidade. do decreto do

do Supremo Tribunal Fede.. presidente representa; so

ral que denegou o manda- bretudo, um� vitória do go-

ção -- .prosseguíu o minis
tro do Trabalho -- reside'
no fato de que essa oportu
na decisão da Justiça foi
bastante pata aliviar a forte

DIRETOR
. �ubenl éle .

Arruda RemOI
o

IERENTE
DcminlOI F.

í,
d. Aquino� •

..o_o_o_n_Q"_

do de segurançacontra o sa

lário mínimo, disse à im-

,prensa ontem, pela manhã,
o ministr� interino do Tra

balh�; sr:: Hugo Faria: "O

pronunciamento da nossa

mais alta Côrte" confirman-

vêrno.
"A minha. maior sátisfa-'

, j,.
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Notas & Comentários
SISTEMAS ELEITORAIS Edição de hoje -- 8 páginas

------�------�---------------------------
Eu nunca escondi as minhas pre

ferências pelo antigo sistema eleitoral.
São coisas que não se explicam, .cer
tas preferências, certos gostos. Mas es

ta eu explico perfeitamente - e sem

fazer blague.
Ora, senão, vejamos.
Antigamente não tínhamos as

campanhas eleitorais com todo- o seu

cortejo de incomodidades: dinheiro pa
ra a propaganda, que sem êle nada se

faz; churrascos, com discursos, que são
o que há de mais indigesto possível;' ;0 na manhã de ontem, a Poucos homens da im- ativo, e seus adversários o era uma análise fria e sere-

cartazes, sem o que o candidato não é
, .niprensa brasileira perdeu prensa, no Brasil, se 'podem dmiravam pela firmeza -de

I

na dos fatos e dos homens
lembrado; faixas pregadas de poste a

_

um de seus maiores vultos. orgulhar, como Costa Rego .

uas atitudes e pela since- I públicos, que êle em seu
poste; e outras tant�s coisas que uma

IDepois' de vários meses de de ter. exercido, e sempre 'idade com que defendia convívio diário conhecia e

ou duas vezes a gente faz, mas depois aborrece, criando sofrimento impiedoso, o ve- com destaque, todas 'as fun- eus ideais.. criticava com malicia e mor-

por elas uma repulsa' irremovível. terano jornalista e escritor ções dentro de um jornal. Como administrador não dacidade,
E' possível que o atual sistema tenha todos os con- deixou de existir, enchendo Mas nem só na imprensa se .raiu o jornalista. Como go-

venientes: que seja mesmo o povo quem escolhê, que a
d tri t

.

1" destacou .Costa Rego. Foi' /ernador de Alagoas, sua
sua vontade seja reconhecida, que não possa haver

e ris eza o jorna 1Sl110 na-

f d t M " cional, e abrindo uma la- politico, e dos mais sagazes. ;estão roi das mais profi-.rau es, e c , .. etc .: . as, que e isto, ante os incon-
venientes? -una imensa no corpo reda- Enfrentou, nesse setor, lu- ·uas para o Estado. A opo-

Quando o povo se deixa levar mais pela lábia do 'cão o éombatia com ardor,
candidato do que pela sua capacidade? Quando mais ." Sem' obJ·elalvo". !. ,greve '

tas reconhecia, no entanto,
vale a vassoura de piassava de um demagogo do 'que o lI)s .beneficios advindos' denível mental de um candidato honesto que deseja, de •

RI
. I I A

'

eh'·fato,empre�ar.o�seus.esforçosafavordap�tria?Quan, segundo o sr.' ao de rir a uaadministração para a

.

",. '. Ina' e 'seudo um ladrãozinho sUJO. pode ser elevado as culminan- . :,
�

,

I )�quena unidade da Fede�

��as po\um jo�alécà,J�Ü"ti.1rio, cju� yasa as' suas iJ:;lUn-, " ruo, 7 "çv:.A.), O .raí- salár.�mírii.mó:�'SJn ..con�"'< 'ac:1 do NOJ.te _

"

\;h; .• ,,_,' .,_

. d:i:: .�� ��:diz�Q:n,to ;:::nde �a,�eq���l�:�:;:��:' ,;st;� \nl.erl�� do :"a••lho, ;l;m�. .; de pr�ço,I.Lbgo é r�:;h.a:�e..:�.·��i:,2:;o ��;;'"
,"'�"

, 'I·)nU rT·e.s'.�,S':�lO' : ��.n"
,

a'; ,.éO'HU....·Bem, e melhor não entrarmos no particular}, . .
ir. Hugo, Fanas, interpela- 'Sem o [etívo, pOiS ,que o go- .

-

O velho sistema "era, evidentemente, muita' melhor. 10 pela reportagem sÔbre a- vê�no d_a República vem' de Aanhã": .Cómeçando com-o AUCKLAND, Nava_Ze- declarou que'� govêrno de

lher �11���� :eÍheo�'� e o eleitorado falecido sabiam esc0- �reve geral no Rio Grande aceitar o programa elabora- :eviSOt�' g�lgdOU todfos o� pOds- lândia, 7 (U. P.) -- O mi- Peiping deverá ingressar na
1 S 1 I' it a dizer: do pelo Ministério da Fa- 'os;: a ingm o a unçao e nistro do exterior," Clifton ,-

internacionalTinham uma visão de primeiríssima! ou, ,11111 ou-se
\' orgamzaçao

d ' ·edator-ch.efe. Conhecia os' W bbOs candidatos 'eram recrutados 'entre o que havia 'Trata-se duma greve cuja zen a, o que trara, certa- e ,insistiu na admissão "num esforço para empur-
de, melhor, de mais capaz, de mais digno, de mais ele- 'inalidade não é questão do nente, melhoria nos preços

mínimos segredos do jor- da China comunista no seio rar uma cunha diplomática
vado. Para as govêrnos, para os parlamentos, do mais �, consequentemente, o re- nal, fossem da redação, ofi. das Nações Unidas. A Nova _entre a 'Rússia e" a China
alto ao de âmbito mais restrito. Restabelecida a 'raixamentc do custo de vi- cina, expedição ou revisão Zelândia está vinculada aos vermelha".Tudo gênero de primeira! Corno escritor sua seçãoNínguem se deixava encher 'pelos ouvidos, nem se I,·nb.a 'aér'e,a oara'

la. Estados Unidos pelo pacto ------�-----

-- "Traços da Semana" - "A' " Em Der'llem osdava crédito a propagandas suspeitas. O homem tinha
- nzus e patrocina a pro-

.

•

prirrÍei:o que p_rovar 'que era digno do mandato. Depois, a Guatemala' C'" Q
. jetada aliança de defesa da

dl·s"oS voadorasse havia vaga, entrava. . . . .' O-MO UE IRA Asia sudeste. Falando num ti ti
Filho de coruja, embelezado pelos pios paternos não I RIO, 7 (V. A.) -- Já es-

.'
"

debatetinha chance .. ;
,

.á restabelecido pela Pan- parlamentar sôbre BERLIM, 7 (U. P.)
E as eleições-corriam sem faixas, cartazes, churras-

'

\merican o séJ.'viço, aéreo

..
'

d' r'• Ado110
assuntos estrangeiros, Webb Misteriosos objetos, quali-

cos ou' discursos. Corriam na paz do Senhor.
oara a Guatemala, Os ser- P d

-

d' ficados como "discos voa-
E para o bem do país, do Estado, do Município. O erao a vogar dores", foram observados

_

Basta correr os olhos pelos nomes dos grandes vul- liços regulares de passa-
tos que o passado 'elevou e ern alguns que-se elevam no geiros e' carga, para aque- Bm Por',togai por diferentes hapitarites

Não é, em a,bsoluto, uma queixa. f'Tão 'so- TI
presente. le país cenh'o-americano, mos disso! Querel110s, tão só, éslranhar a atitu-

de Berlim. Este, desde 15
A distância é enorme. A diferença é flagrnate! foram reiniciadas na manhã de do ]'ornal do sr. Adolfo Konder, acolhendo LI ,de maio ultimo entre 22 a
No dia do l't ,. . . SBOA, 7 (U. P.) ,

p ela., prImeirO compareCIam os ViVOS, de ontem. A primeira via- 'em suas colunas artigos ,refugados, de �taque je!wndo decreto dó govêr- 25 horas,Votavam como queriam, Cumpriam o dever civíco com I pess�oal aos seus concorrentes ao Senado Fede-
�

convicção. Convicção de que iam ganhar ou de gem foi feita com um carre-' .

'1
.

n.o po.rtuguês, os advogados O Si' �udolf Hermesolf�
. .

d
que,

d '1 d
ra .

d 1
-

d AIrIam per er.
-

gamento e 1.500 qui os ..
e' 1 d l,d a direção a ema o ero-

� O ilustre e venerando catarinense, ao lan- jrasi eiras ip oma os por
•

Mas com absoluta certeza de que quaisque� que medicarrientos de emergên- çar sua éampànha, traçou a'norma 'de fugir a qualquer Faculdade de Di- porto de Tempelhof, reu-
fossem os nomes que saissem das· urnas, todos seriam' 1 d M' l'

-

l' A h
.

t'
I

t 300 t
de homens de bem!

' �Ia, o qua partiu e la- essas persona izaçoes reta lantes. campan a �'eito do. Brasil ou de Por- mu a e o momen o es-

D .

1
'

mi ás 7,30 horas da manhã. ,dos seus adversários, já iniciada, trazia também 1 d ,temunhos concordantes. Se-
•

epOlS, a i pelas duas da tarde, no repouso do aI. esses propósitos, mantendo-se alta e o�igenada, tuga po erão exercer a

mosso, comparecia o grande eleitor Mallat nO 12 - e o

R. Com surpresà geral, agora, o seu orgão, nesta

I pr.
ofissão ne.ste pa. ís, e,m re-

bico. de pena completava os claros: - �s ausentes' os 8n'UDCIOU O ir. ·c· I '..

1 d d d,displicentes, os comodistas, .' I
' à), apita, imCla as. agressões rasteiràs, estu tas, gime . e reCiprOCl a e. ,

,

M PI·nbel·'ro GOl- com aquela marca de fábrica que levou o outro, ,

ai� tarde vinha o eleitorado do cemitério, chania-
.'

'

',., Diário à dupla falência., EDI'IAlbou .

O�o ,quan o da Capita� chegavam os telegramas, pedindo - Posto tal revirqvolta do jornal possa ser

I
"'.. '

..,0 votos para o candidato Fulano ou 60 para o Cicrano. maraes levada à conta da nova crença política do seu 1�:'Tau,b·"afe'.' .."Eram as fo_rças da Reserva de 2a. Classe. RIO, 7 (V. A.) No diretor, hoje candidato do P.S.P., e das exigên-
,..

,

"

Nunca' f��avam à convocação. Não havia desertores. .

Ih
�

'd d blE
.

f decorrer dos trabalhos do' Clas que e taz o ex-preSi ente a Assem éia
_ cumpr�,�-:s� o a 'orismo comteano de que "os vivos e empresário do tio - a q\J.em, pelo estilo vi- .

sao cada, vez' maiS governados pelos mortos". Tribunal Sup�rior Eleito-
d b

. ,

, cia o, são atri uidos táis artigos -- o fato é qúe,Não se gastava dirlheiro! Não se sujavam as pare- ral, o sr. Plínio Pinheiro à revelia ou não, o nome do sr: Adolfo Konderdes! �ã? se azucrinavam ouvidos alheios com babozeiras! Guimarães renunciou, por entra com a responsàbilidade nesse episódio./\. tardinha tudo acabado, os candidatos aprontavam motivos particulares, ao Recebemos e interpretamos como' aviso a nova
para a posse o terno escuro que háviam mandado fa-

cargo que ali exercia, no
conduta do jornal: o de considerar-nos liberados

, �er com o din�ei�o economizado em campanhas, cedulas do. compromi§so,. que 'era recíproco e fôra es-
impressas e clíches. . que foi atendido. O presi- .

pontaneamente firmado, no sentido de evitarHoje, depois do 'esgotamento da campanha o candi. dente, todos os JUlzes, o precisa,_mente aquilo a que' o Diário da Tardedato entra,na fase depressiva do nervosismo apuratório. pi'ocurador geral da Repu- Ja..mentávelmente se atira.
'

.

E quase sempre é aquela desilusão, pois o aforismo blica, e o sr. Jorge ViI).hais Somos da ,oposição, Dançamos pela música,.

�omte.ano f<:i substituido pelo axioma aporeliano de que qualquer que seja, que nos tocarem os do sitia-os VIVOS sao· cada vez mais governados.·.. pelos mais pelos partidos politicós; la- cionismo.
vivos". . . mentaram o afastamento, I As consideracões reiteradas ào sr, AdolfoE, nós outros da galeria, tomamos sempre a maior elogiando a atuaça-o do re'si'- K d d

'

-,

d d -
on er, a nossa parte, estao tacitamente con-

as ecepções quando a lista dos eleitos é publicada. 5natário no Tribunal. O sr. dicionadas ao respeito mútuo aos nosso� che-
Por9ue a cambulhada dos, bagri�hos que vem na Plínio Pi�heiro. Guimarãês fes e candidatos. A fórmula, aliás, é do próprioit'edada e sempre maior do que o ,número dos que, de sr. A;dolfo Konder' nue não escondeu o seu pró-fato. sabem onde tem o nariz.' agradeceu essas homena-' - ,.

E é ,pOl"
I ' positq {de fazer a campanha em prol do seu no-isso que a coisa vai como vai.

".
gens. me, e 'não contra os seus adve.rsários. .

De'ntro de breves dias de- A' mudança de orientãção "do SE;!U jornal
verá o' Supremo Tribunal '.corresponderá óbviamente a nossa mudanca de
Federal decidir sobre a sua orientação.

-

.' Queremos, apenas, que depois não se quei-I substitUição .

..,
, xem de nós.

De luto a Imprensa Brasile.ira
Faleceu o' iarnallsta Costa Rego

'4lIO, 7 (V. A.) -- Com a torial do "Correio, da Ma- tas arduas e tenazes, tanto que êle manteve durante a- Luiz, encontrava-se ele na

norte de Pedro C�sta Re- I nhã".
.

,lo agrado de seu feitio com- nos not'Correio da Manhã" Bélgica, 'presidindo a dele-

estrangeiras� entre outras a

Legião de Honra, Ordem da

Polonia, Grande Oficial de
Foi deputado e senador e Mérito do, Chile e Comen-

.

'

I

representou o Brasil em vá- dador da Ordem do Mérito
rios congressos inter�acio-I Naval, esta conferida quan
nais e �uando .da dep�sição do o ilustre jornalista já se

do presidente Washington I achava no leito de hospital.

gaçâo do nosso país à Con

ferência Interparlamentar
de Bruzelas.
Possuia várias comendas

gundo os mesmos, trata-se·

sempre de três "discof bri
lhantes, dispostos 'em formà

de triangulo, que se deslo

cam e se afastam a ,grande
velocidade; fazendo zig-sa
gs.

RECIF�, 7 (V. A.) Os serviços 'de Investiga
Impedido por fortes ventos ção' inglês e americano a

e pelo mar revolto o navio briram um inquérito.
"Taubaté", do Loide Bra-

sileird, foi de encontro os O RISO DA CIDADE...

arrecife�, alí encalhando.
Um outro navio foi utili-

zado para safar o "'�'auba
I té", mas teve as amarras

partidas. O rebocador "4
de Outubro", utilizado de-

pois, teve sua hélice parti
da. Presentemente, um ou-

I -

I
tro rebocador tenta sálvar

10. "Taubaté", mas a�redita:.
1
se que o barco do Loide es�

,

I tá irremediavelmente per-
dido. Já foi r�tirada' a tri-

.. NóS COQUEIROS

pulação e o comandante.
Hadi Soares não quiz falar
à imprensa sôbre o sinistro.

-- Será a Udenilda, meu
/
Deus? Ou será o Es

tevã� Silva, do Diá
rio da Tarde?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D I C O 5 . '!'. Dr. 'aus tu Brasil. 'I' o E, S T A D, O Chefe do Serviço" de Ouvidos -:- Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis. .

O DRA WLADYSLAVA' ESPECIALISTA EM DO-. ADMINISTRAC1AO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. ALFRED. . -;.
'EN<;AS DE CREANÇAS.

I Redação e Oficinas� à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeC�NTIÇAO
, i

CHEREM

I
\V. MUSSI CLINICA GERAL

.

r

Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)-:- MÉDICO-" e CONSULTAS: Das 10 às! I'el, 3022 - éx. Postal, 13� NEBULISAÇÃO {Tratamento auxiliar das sinusites e'"LiNWA DE CRIANÇ'AS I CUHSq NACIONAL DE
I ANTÔNIO." . Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz' e Garganta) .A D U L TOS

" DO��ÇAS MENTAIS. IDR.
DIB ,112 horas.

RA�OS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas E__X-?lretor "do Hospital. l\IUSSI Gerente ; DOM,INGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;0 RAÇÃO -. FIGADO Co�onla' Sant �.na. - MÉDJCOS .._ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos .RINS :- INTESTINOS

is
oenças nervosas e men- -

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Rep'resent�ntes:. casos são evitadas as
. ._operações das A�nigdalasTratamento moderno da ta.

_ . GERAL-PARTOS Representaçoes A. S. La-IULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das EaringíjesSIFILIS '
. Impote?Cla Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltr'a,
_ e inflamações dos Ouvidos') ..'Consultório - Rua 1'ira- Rcua Tllt,raddentes n. 9.

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
.

rentes, 9. . onsu as as 15 às 19 SENHORAS. 'com modernos A D V O G A DOS - /)0 andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas.
, Imétodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.

. tratamento. Janeiro.
. jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DIt. JOSÉ' MEDEI- Reprejor Ltdll., lesões dos alhos)

.Tel.: Cons. - 3.415 - ,Res. -4 Estreito ",)
.

-

�. r.0 - SALPINGOGRAFIA ROS 'VIEIRA' Rua Felipe de Uliveira, n. ! INFR'A VERMELHO
.

- 2.276 "":- Florianópoli's. 'fEL 6245
,,

.-.
- METABOLISMO BASAL I

' 21 - 60 andar. i Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de., .-'- ADVOGADO -

DI�. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO' WEN- Radíoterapíap 01' ondas
c' P t I 150 Itai

Te!.: 32-9872 - São Paulo
, Pulmão e Esófago .

PIRES curtas-Eletroccagulacão

-I
a ixa

S
os a

C t
.: aja. ASSINATURAS Consultó'rio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaDHAUSEN .

.

- anta a arma -

N C
.

I
. Raios Ultra Violeta c Infra

_ _ _ __

' a apita I Belo Horizonte
.

- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermellro.,. . DR. 'MÁRIO LAU- Ano' Cr$ 170,00 Residência.."..... Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365'Cum prática no Hospital, A DuI,TOS E CRIANÇAS Consultório : kua Trajano. ,

RINDO
Semestre Cr$ 90,00 Consultas.� pela manhã no Hospital _ A tardeSão Franclsec de Assis e na Consultório ---'- Rua, João n. l, 10 andar - Edifício do

_, No Interíor das 2, horas em diante no ConsultórioSanta Casa' do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio. e'" Ano Cr$ 200,00Janeiro Consultas: Das 4 à-s 6 ho- Horá+.o : Das 9 às 12 ho-

Isemestre 'Cl,'$ 110,001 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MÉDiCA raso ras - Dr. MUSSI. DR- CLAUDIO ;'-núncios mediante con- ULCERAS DO ESTOlVrAGO E DUODENO, ALERGIA-CARDIOLOGIA Residêncta : Rua Esteves Das 15, às 18 horas - Dra, BQRGES trato, .

' DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Rua Vitor .l ún ior, 45. Tel. 2.812. MU�SI. '

, I ADVOGADOS OS originais, mesmo não

. Dr. MI·ouel .Nun·,es Ferrel"ra ./

Residê.rcia : Avenida Trom-. Fôro em geral, Recursos' publicados, não serão devol-Meireles, 22 Te!. 2675. OI HOS OUVIDOS I
'd

,- powsky, 64. 'wrante o Supremo Tribunal VI- Ú'i.
RECEM CHEGADO DO RIO DE JANEIROHorários: Segundas, Quar-

.

NAHIZ E GARGANTA
I 'I'rib I F d 'I. A direção não se respon-

-

. <,
tas e Sexta feiras: .

;

I'
-'--_

Federa e ri una e era
sahiliza pelos conceitos emí- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES • N° 18, 10DR. JúLIO DOIN, .

.

de Recursos.
.

tidos nos artigos assinados. ANDAR. DAS 9 AS 'u HORAS - DIARIAMENTE.Das 16 às 18 horas.
DR NEWTON

. \ ESCIUTÓRIOS CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUResidência; Rua Felipe I VIEIRA . Florianópolis - Edifício
_._ �

� ..... � - ""'"""'" DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPd" 20 d I D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12

lnformaço-es
.

r ,

SCHMIDT.Schrui t, 2., � an ar,
° IEspecialista em: Olhos - CIRURGIA' GERAL - 1 andar - sa a 1.

api. 1 -. Te!. 3.002.
:

,')uvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janei,ro/- Edifício utets Dr.' . Y.lm'ar Corrêa,

Proctelogia - Eletrlcidad. Borba Gato, Avenida Antô- I .., uDR. WALMOR 'r'�O- �anta.
Médica n'IO Carlos 207 - sala 1008.

MER GARCIA Receita de óculos.
Iníra-Vermelho.'

Indicador. .

,

Ptófissional
•

CLINICA DE.: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
.

! GARGANTA '

__:._ do-

u

Consultório: Rua' VitOI O 'leitor encentrarâ, nes-

Dirplomadu pela Faculdade Meireles n. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna, infol'maçõt"S que
N
'.

I d M dl d Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307. GALLETTI necessita, diAriamente e de .I�����':rsid:d� deo �:��n a

I.'uiizações: .

Consultas: Das IS horas' - ADVOGADO - imediato:
.

Dr.· Carl·os. F.. En,gelsl·ngEx-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno I em diante. Rua Vitor Meirell�s, 60.Maternidade-Escola Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefone Médico dos Hospitais Americanos e da Força(único no Estado)(Serviço do Prof. Octávi»
-1 Ruà: Blumenal n. 71. I' - Florianópolis - O Estado ....•...•• 1.022 Expedicionária BrasileiraRua....L. Vitor Meire es -Rodrigues Lima)

._ -- .---- A Gazeta .........• 2.656 MÉDICO - OPERADO!� - PARTEIROEx-interno do Serviço de n. 22. 'DR. DIB CREREM
." 'I Diário da Tarde ... 3.579 !Doenças de Senhoras e Crianças:- Pa'rtos _ OperaçõesCirÍ1rgi� . do Hospital ' Horário - 9 ás 12. horas ADVOGADO I Diária da ManhA .,. 2.463. O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesI. A. P.' E. T: C. do Rio de

_ J6 ás 18 horas.
. "'Causas cíveis, comerciais,

.

A Verdade......... 2�Ol{ll das doenças de Senhoras'.: Janeiro
'

r

'FONE _ 2.675 Imprensa 'Oficlal Z�68& 'Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médic« do Hespital de criminais e trabalhistas.
HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastéma, irritabilidade,

.

Caridade' Resi..dência : 'I'ravessa r Consultãs populares D... Curidade: insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-OOENÇAS DE SENHORAS Urussanga 2. � 'Rua Nunes Madhadp, ' 17
.

(Pr.n�edor-) I

.: •••• , 2.314 'xos .:_ Tratamento pré-nupcial e pré-natal..-- PAR"rOS--bOP'ERAÇOES "Apt.-19�· -: \ (esq. Tiradentes)' - .obra- fl'f)rlai-1a)�\ ! ' 2.038 Operações especializdas do, ouvido,' nariz, garganta,C.;l1!ó1: Rdira·Jlo:o0'Ji�t(fhl:81060· O"R. vIriAL .�. do _ 'sala 3.�. \ I �"liiiilttlllli"IIiII�"ÍIIfII" "� rêtr -RlImffil :S.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partído-
, hfto·!õlr·l"s.""'· .'.Jl, �s .,.... CÚNICA DE eHl AMÇAS'

.

-, Militar .. , •. .. 3.157 '- Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,co -

��
Sã" Sebastião (Casa'

.

,,' hemorroidas, adenoides, hidrocéles, varicoceles e
. ,'Pela/marih� 'àtende 'CóNSUI;í'ORIO ''':_ F.li� de Saúde) . . . . .. 3.153 varizes, elefantiazes.�

�

AÚuTa,riíénte ,nti .�os- pe Schmidt, ;38.
....

'

K h' I
Maternidade Doutor C I R U R G I' A E M G E R A Lpital:de Carifla�e. . CONSULTAS ,;,_ Da. ,4 Dr Haos "'gón ec e e Carlos Corrêa, ... S.l!] 'Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,R 'dA 'a'�" " - ,

' D. •
,

l..,., .

, I CHAMADAS UR- -
.

hemorroides com 6 injenções, sem dôr
.

. eSI enc�; lB·). \s 6 horas.' ;' , CIRURGIÃO -DA CASA Dl; SA4DE SÃO SEBASTIÃO 1 GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
Rua: Ge'hera �ttenl!ourt Resl'deAncI'a'. Tenente Sil- d Ih d 1 F ld d B .. ··i • 91-Laureado com a me a a e ouro pe a acu a e Corpo de om ..... ros .� ...

"I T.ratamerito'
e Operações do estômago, fígado, vesicula e

n. 101. ,.
'

I veira,-130 de Medicina do Paraná. I Serviço Luz (Reela· .

. intestino _ Tubagem duodenal.Telefone: 2.692. '.
.

FONE � 3.165.
.

--: O: -.- I mações) : 2.40-1 Ti'atamento da Sífilis pelo processo Americano, mais- --

Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Obstiteca da Policia (Sala C..mis- lfioderno, em 3 ou 15 dias.DR.' ARMANDO VA- I DR- ANTÔNIO MO- Faculdade de Medicina I Mário) . . . . . . . . .. .z.O:U· Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO DE' ASSIS NIZ DE ARAGÃO .

Policia <Gab. Dele· gioma (manchas de vinho) no rosto 04 no corpo, com
.

....:.... MÉDICO -;- C.om estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade gado) .. , . . . .. .. .z.5S� 100% de -cura.Dos Serviç�slde Clinica

In-," CÚWRGIA TREUl\tÀTO- Je' Medicina da Universidade de Sã.o Paulo. COMPANHIAS DE' Receita de óculos - Tratamento e operação das doençasfanti! da Assistência Muni-
. LOGrA ' Viagens de 'aperfeiçoament.o aos h.ospitais de. TRANSPORTJ: <.los olhos: 'pTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipal.e Hospital de, Caridade; Ortopedia' ·VI.ontevidé.o e Buenos Aires. At.REO

I ETC. '

CLtNfCA MÉDICA DE Consultório: João Pinto. CIRURGIA GERAL - PAR'rOS - DOENÇAS DE TAC 3.700 i\TEND� A QUALQUER HORA DO DIA E DACRIA.NÇAS E ADULTOS 18. 'SENHORAS Cl'uzeiro do Sul 2.500 I NOITE'
- Alérgia _:_

. Das 15 às 17 diAriamente. Operações de: Aparelh.o. dige.s��v.o· - �stômag.o; 11")anair .;........... 3.553! Consutório: Rua Deodoro, 35 . - Tel: 2784Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados ntestinos, reto, anus e�c., Vlas bIhares (v�s�cula) .- Varilr ... :......... 2.32S Residência: Rua Bocaiúva, 210
Maehado, 7' - Consultas das Res.: Bocaiuva 185. . \parelho gênit.o-urinári9 masculino" e _femm!n�, pns' Lóid'e.A�reo ,2••�2

C"---15 às 18 horas. Fone: _ 2.714. /texiga, prõst'á!a útero, .ovário.s, .op�raç�es pl.astICas.. Real .....• : '

2.338 NI�vl·o-Motor, « arl Hoeocke»)ReRidência: Rua Marechal ' Cirurgiã.o da .glandula breOlde. CIrUrgIa' d.o . can- Hcandlna'·v·ae :...... 2.500 11Guilhf�rme. 5 - Fone: 3783: DR. H E N R I QUE :::er.'.Traumat.ol.ogia. . 1I0T�S
-' , Atende das 8 às 10 e das 16 às .18 h.oras na Ca· l.ux_· ..

"
.'. ,2,021------- -

,PRISCO PARAISO .

DR I LABAffO ,a de Saúde Sã.o Sebastiãq, das 10 às 12 e 14 às 16 ho· Mai'el'lt'lc' .... ;.... 2;276. '. U
.

MÉDICO h 1 6 (P 'd' d I stitu .

FILHO cas a rua Fernando Mac ae.o nr. . re 10 .o n .

Metroptl I 3.147
Operaç�es _. Doenças t.o Diagn.ostico Dr. Djalma Moellmann). L. Forta, 3.321Doenças do apare'ho respi· de Senhoras _ Clínica de c�ctqut' ........•... 3.44�; ratório

�entral . . . . . . . . . .. Z.6't.

TUBERCULOSE Adultos.
El!ltrela , . . . .. !�37)

R��I�I�!tt6���t:g��S-. n�C�:::it��:l::P�:;�í�:�!�' Ly'S�OFORM' 0801 ���kEiTO f..65J

Cirurgia do Torax
elo Estado

'
. E JI Disque. . . . . . . . • • • .86Fi)rmad� pela' Faculdade ..

Nac:onal de Medicina, Ti-sio- (Servlço :JI). Prof. Mula-
l.ogista e Tisiocirurgião do I

:\0 de Andradt-} Durv'al.-noHospital Nerêu Ramos Consultas - Pela manhã
Curso de especialização pela nr; Hf'soital de Caridade.
S. N. '.í'. Ex-interno e F.x-as-� À t;rde, das 15,30hs.,.Bistente .le Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro' Guimarães em diante no consult6rio,

(Rio). {\ Rua Nunes Machado. l7,
,

Cqns: Felipe Schmidt, 8,8 ESQ1L n'a de Ti't'adentes. '1'el.
- Fone 38Ó1.

, 1 2.766.
Atende em hora mareada.

'IResi!lência - La Porta
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. Ho�_el. �
.

CLINICA MEDICA -,

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ

Escalas intermediáriás em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As' escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba lIão
prejLtdicarão o horário de chegadfl ,no RIO (Ida) e

., SANTOS (Volta) .I
.

.

ITl NERARIO DO SIM "CÀRL HOEP<SKE'1. NO
NO MES DE JULHO DE 1954

Bafis�a �Velg_a ! �-- '. ..
,

.: '
- I.! L, Rscola"pllmurl8_,' Dist�ibU1dor �XC1USIV9 -:.'

I, AdfenUsta
Paraná- �. Sta. Catarina, I Matrículaa Ab.rtu

1 C ..ll'SOS; Primário e Ad-

Sairá de Fpolis, no próximo dia 7. As viagens pos
teriores serão. fixadas quando normalIizada a sítuação
do Cais do Porto do Rio, no:mo,mento em greve pracial.

Rua Benjamin Constant 138

FONE 3.164 CURITIBA

missão.'

OBS.: - O Itinerário supra está sujeito a alte.
"ação sem prévio aviso.
Horário de Saída: . ,,'

,

'de Florianópolis
.

às 24;00 h'i;)ras
.

do mo de Janeiro. às 16,00 hó'ras
fiara mais informações dirijam-se à .

I

EMPRESA NACIONAL DE I'fAVEGl\ÇAO HO"EPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. �2 - Telefone: 2.212

Rua Visconde "de Ouro

Preto, 75.
_._.__ .. _'----'-�.__ .-':".,.

�Lav�n:do 'com"Sâbão
,\fi1Fgem(" ES�ecialid,ad.e s��ÃOyIRCtA
da Cla •. IÉTln ·1�DOSTBllL.�J8fD,lIIil. ( �;ca. ��gt.lr�dll) !,�lqf:�L... ecqDomizil�se j��p�' e . dlnbelJ;�' .��_______

.

\
--_._- -_ ....

,-_
...

_�\._.
..

.. .. ,,_---

BAR E SORVETERIA
, AMERICANA

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

I .

Saldanha Marinho n. 13,
, \

Edifício Machado. Tratar
fiO local com o sr. Umberto

I Machado, ,o qual ,explicará
c motivo da venda.

,

-----,._,__-_._----'- .. _. _._ ------_ . .---:-----�-�---
-_ . .,._",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LI\R' E -NA SOCIEDADE

ABANDONO
OLEGÁRIO MARIANO

Nesta desespemnça em que definho,
Sem ter nas noit(?s frias quem me aqueçá,
Pendem-me os bruços, arde-me a cabeça,
Dentro da solidão de estar sà:;irl:_ho.

( \ .

Só como tLm velho pássar.o sem ninho,
Antes que o luar as coisas adormeça,
Exulto' na ilusão 'de que apareça

Teu C01'pO branco no lenfol de linho.

E êle emerge das rendas e dos falhos'
Como Venus da vaga miste1'iosa,
O corpo nú sob o clarão dos olhos ...

Tomo-o nas gm'ras dos,meus braços loucos
E tenho a sensacão maravilhosa
'-

'.

ANIVERSARIOS

De que vamos os dois morrendo aos poucos ...

\
1 - Cozinhe as ervilhas

12m água temperada com toi

cinho e fôlha de louro. Con
'el've o fogo brando.
2 - Ponha numa frigi

deira, a manteiga, e a cebo
la picada, e deixe fritar. De-

natalicio do nosso estimado A vida é a autora de to- pois jogue êsse refogado na "ara enxugar a. pele usa-se 'ecebimento desses vapores

patrício Sr. Romeu Ferrei- Ih d' n h f 1los os nossos sofrimentos; panela onde estão as ervi- ma toa a e in o ou e - .nxuga-se .o rosto e aguar-

ra, correto 2° Sargento ins- Ih d f d
.

ta. dez rni t
'

-la nos esgota e nos castí- , as e eixe no ogo por .u a, pouco Impor a, ou .a-se uns ez mmu os arun

trutor da Marinha Nacional, d
.' .' s dI' id

•

d
�a, conduzin o-nos por ás- 'n31S cinco minutos, 'e mo e pape. e que a epi erme eSC,1n'

servindo na Escola' Apren- oeros e difíceis caminhos. 3 - Retire do fogo e pas- A tarde ou' «ro sair: e um pouco.

dizes Marinheiros, onde é '\.pesar de tudo ainda a se o creme numa peneira, �uando chegar de tarde ou ,Passado esse tempo 'd(�
muito estimado pelos seus I

-lueremos e a defendemos; �ina, 1esmo antes, na hipotese de epouso .Iança-se mão de

superiores e camaradas, ra- Ião podemos perdê-la, • de 4 - Junte a êsse creme e ter qu«;. sair à rua é ne- una loção adstringente co

zão por que há-de receber ;eito nenhum, Estamos :1- 1 litro de leite fervendo e essário preparar a pele e; .rio a que ja nos referimos

muitas felicitações, às quais narrados a ela; porque ao leve ao fogo para cozinhar ,1eSS,e caso, ineraos , dar as nteriormente e cuja for-

juntamos él;s nossas, com
nosmo tempo que nos dá ao nais um pouco, 'nstr!lçõe� l)�céss.átias.t Pri_o , n�la também já foi dada,

votos de felicidades. -astigo, ela também nos 5 - Sirva com pedacl- ueir�ment;.ii�p��s�:o.'ro�-, Em se tratando de um

oresentes com prazeres, Te- nhos de pão torrado passa- T e fl>araA5s0";'�pl;egá.{s� rosto' demasiadamente . ru

FAZEM ANOS,. HOJE: '

--Üos"aõ mesfno "térripo a'dor 1os'-na" manteiga.' (A�A". ,·ti����i' >' 1fttlo 'e- útTl- d' ��pr'��o'" dê
� a alegria. ;16"form\ira,acôn�elhamos 'a ' um óleo de .massagem como

-:- Sargento Romeu Fer- A vida se repete em cada eguinte:' coloca-se dez gra, por exemplo o de abacate

reira de Souza, da Marinha rm dos seres' que nos ro- TOSSIU ? "las de alumen €i dez de ta- ou de amendoas doces, am,

de Guerra; :leiam, A amizade, o afeto e
lÍno ein cem gramas' de bos ricos em vitaminRs.

,

_ sta. Maria -Aparecida .o amor também nos propor- Não deixe que as Bron- 19ua de rosas. E' uma pre-' Também o de jaca,ré .ou .o

Caminha; ;ionam' sofrimentos e ale- [uites, ou Rouquidões amea- laração.que não é dificil de !e amendoim podem
- sta. Antonieta Maria grias, mas quando chega o' cem sua saúde! Ao primei- ;er fei.tà e cujos ingredien- usados.

dos Passos, comerciária; )nmeIrO, nos encolhemos,! ro acesso de tosse, tome "Sa- tes que nela entram são fá- NOTA: - Os ri,ossos lei-
- sta. Wilma Nunes; i)rocuramos defender-nos e I tos in", o antisético das vias cilmente encontrados em to- tores poderão solicitar qual

:- sr, Edmundo Silveira nos sentimos ofendidos. Só
I
respiratorias. "Satosin" eli- Ja farl1)ácia. Essa loção quer conselho sôbre o trata_

Júnior; à vida sabemos submeter-I miná a tosse da novas f.or- 'adstringente é passada no mento' da pele e cabelos ao

- sta. Consuelo Capella, nos e perdoar os maiores I ças � ';igór.' Procure nas' l'Osto com o a�xílio de uma .nédico especialista Pr. Fi

tormentos, mas sempre nos farmaclas e drogarias "Sa- >ola de algodl:\o ou gaze. res, à Rua México, 31

:evoltamos contra as dôres tosin", que combate as. bron- Depois passa-se um creme Rio de Janeiro, bastandc

DUTRA �ue nos causam nossos se- luites, as tosses e ás con- :lUtritivo à base de vitami- enviar o presente artig'-

Para a Capital da Repú- melhantes. Esses, por sua 'eqaências dl)s resfrjados. I nas conforme o que relata- dêste
. j�rnal e o endere'çe

blica, seguiu ôntem, pelo vez, também recebem gol-

a� II "_emos
adeante: juntam-�2' completo para a respo�ta,

paquete "Carlos Hoepcke", pes constantes da vida, e -.--_"'"_------

a,S�a, Beliz�ria Dutra, dig-! por ,estarem com o ânimo IMlllíoes para PartI·el·paca-omS�Ima' esposa do Sr. Gas- lbatido, cometem erros e, B�bl·apa�'mo Dutra. pequenas injustiças cono5-1 U,
,

co.' RIO, 6 (V. A.) _:_ O pre-

ÚLTIMA MODA Porque amemos tanto a I
idente do Senado F�der_al

vida? Porque não amamos I
lromulgou ontem a leI, nao

_

Um pouco mais os que nos
.ancionada Ino prazo consti-

, rodeiam? ,Porque não ana-
tucional ,pelo sr. Getúlié. Participam aos parentes fi pessôas de suas �'elaçõe�

! lizamos as coisas e as per-' Vargas, que autoriza o Po- ,) contrato de casamento de seus filhos,
_

1 doamos'? Contra a vida do der E:J:{ecytivo a abrir, pelo

',' Hl11igo, a. i�h'i�a, Cºntra o �ini:t�ri� da �gricultura
amor, a ll1)ustIça. Contra a

) credlt,o espeCIal de ......

I amizade, a crueldade. Cr$ 2.000,000,00, para auxi

I No entanto à vida, tudo liar a reconstrução da usi-

)1 perdoamos! Respeitamô-la na elétrica do ,Cajueiro" em

por supersticão e não a 'tabuna, Estado afl. Batia.

\, maldisemos por te�1or.' SE'
--:-:--'

ao menos pudessemos ser, • PLACA! . 'BII'ILfI'ICA8
os pais e os filhos os aman- 1111.lr.d'al101181raCes e os irmãos, tão suceptí- I V 11
leis de desculpas uns com

nsIlIai .. &I'a-
....t tat..

I,

SARGENTO ROMEU

FERREIRA

Regista a data de hoje o

SRA. GASPARINO

M
\hl

:,

---x---

BILHETE
ria Semana,

À VIDA TUDO SE

PERDOA

noso assunto em três par- iar a pele usa-se água e sa

es ou seja o modo como tra, bão t�l e qual já foi feito

4 xícaras de ervilha. ar o rosto pela manhã, a pela manhã. Uma vez por
r

2 litros de água. arde ou ao sair e ao dei- emana pode-se recorrer a-

I pedaço de toucinho sal- ar. .ós o emprego da água e sa-

;ado. 1 Pela manhã: -;- A pele tão a uma limpeza mais

1 fôlha de louro. �onvem . ser lavada com -rofunda usando-se como

4 colheres de. manteiga. gua morna e fria, alterna- complemento um banhá de
t
rente, antecipando seus agradecimentos.

1 cebola, grande, picada. ivamente, como se ,fosse .rapor caseiro feito da Se-

I litro de leite. ' una espécie de ducha, isto ,�uinte maneira: coloca-se
" a água deve ser jogada -rn uma bacia comum dois

ôbr€ o rosto, corno as pró- litros de' água fervendo �
'rias mãos, Isto fará com cujos vapores são recebidos

rue a circulação sânguínea no rosto por meio de um 'ci

urnente. Na bacia onde a lindro ôco feito com urna

GAbAS

os outros, como o somo"

com a vida - tão bons e tã()
fáceis de perdoar! Cuidado
com ela, qUe ,a vida mu_i-ta�
vezes é má e cruel!

(APLA) '. ;'

� � Conselhos de Beleza ! '

,

'
I

, DT.· Pires
'

dez g:t;'amas de óleo de aba- .

I cate e cinco gotas de limão'
(Colaboração especial pa- em cincoenttt gramas di! ,I

O ESTADO).
'

cold-cream :fresc�. Sôbre
\

'

-"'""'l----"-------------'-:.- --_.,--

ra

IJPerimeote boie'
LIMPEZA E TRATAMEN-

TO DAS PELES ENRU-

esse creme que' 'servirá nó

mesmo tempo' de base apli
ca-se ruge e pó de arroz.

Ao deitar: :- Antes de

GR"A'CA

CREME DE ERVILHAS

Seu marido' gosta tanto dormir a pele' deve ser ini-

daquela sopa de creme de, A toilete duma cutis com cialmente limpa por comple
ervilha enlatado! Procure tendência ou mesmo já en- to afim de quêpossa passw,

mostrar-lhe que você é ca- -ugada reclama cuidados, o longo período das oito ho

paz de. fazer uma muito -speciais. Afim de sistematí- ras de�tinadas ao sono, li

mais apetitosa, seguindo a .ar uma orientação prática vre de quaisquer Impurezas
receita que aqui damos. J que possa servir de guia corno as existentes em poei-

is nossas leitoras, dividire- 'as atmosféricas. Para lim-

Ingredientes

ManeV'a dé fazer

ioalha felpuda, Nessa águ�,
ouente pode-se adiciona"
+ez gotas de tintura de b en

joim,
Após alguns minutos no

igua é morna pode-se colo-

)'.:!ar dez gotas de tintura de

-enjoim. E', preferível o

mprego de um sabão liqui
'o ou em forma de .crerne.

"Ruy Lorenzetti e sua espôsa Da. Marlene Lo

renzetti, agradecendo a Deus, participam aos seus

parent€s, amigos e pessôas de suas relações, o nas

cimento de 1ma primogênita VERA LÚCIA, ocorri
do na Maternidade "Dr çarlos Çorrêa", a 30' de ju-
nho p. findo".

'( .

ARNOLDO SUAREZ
CUNEO

E SENHORA

ARTHUR, AHRENS

E SENHORA

NOR,MA E HAROLDO CARLOS

Florianópolis, 29 de, junho' de "1954.,

Participação

3

�, u '.
'A poesia consagrou o olhar ')..

,'comoomaiorfàtordesedu- -)
ção pessoal. Pora isso, de
vem os' olhos ter o brilho; a
Ii,mpidez ,e a expressão ca,�
pazes de atrair e seduzir.

LAVO[HO m c n t-é rn a

saúde e a beleza dos
.

olhes. Algumas go
fas diárias bastam.

)

'�MILIA FREDRIGO DA COSTA

MISSA DE 30° DIAS

Os filhos, genros, noras e netos da sua inesquecí
vel, Mã'e, �ogra, e avó, 'da. EMILIÀ FÍtEDRIào' DA

.

COSTA, convidam os seus parentes e pessoas de suas

relações, para assistirem R missa que mandam rezar em

sua memória, na igreja de São Francisco; no· altar de

são Bom .Jesús de Iguape, �s 7 horá�, do dia 9 do COI::

j' Agradecimento e':Missa
JOÃO BATISTA GAYGNET'Í'

,
.

Viúva, Filhos, Genros, NÓÍ'as, Netos, Cu-nhados e

Sobrinhos, agradecem muito sinceramente as manifes,
tações de pezar recebidas, quer pessoalmente, por tele
gramas e cartões, bem como aos que acompanharam a

última morada de seu saudoso espôso, pai, sogro, avô,
cunhado e tio JOÃO BATISTA GAYGNETT.' ,

Aproveitando a oportunidade para 'externar seus

melhores agradecimentos aos srs, Drs. Alfredo Cherem
Roldão Consoni e muito especialmente ao Dr. ,Eros Clo�
vis Merlin, seu médico assistente, as Beneméritas Irmãs
da Divina Providência,' Enfermeiras e Enfermeiros do
,Hospital de Caridade, convidando aos parentes e pessoas
amigas para assistirem a' missa que em intensão a sua

Alma, mandam celebrar, sábado dia 10 do corrente às
7 horas na Igreja de "São Luiz":'

,

'

.
_

Aos quAe nos honrarem com a sua presença,' compa-.
recendo a este ato de Fé Cristã, os nossos sinceros re

conhecimentos de gratidão.
----

Partido ,TrabalhistallrBsileiro
PARA'· DEPUTADrÓ ESTADUAL
:�TE-LMO"-VÍ'EtR�'-"RíiiEíió,

-" ...

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul' do Brasil, o melhor!
Desconto 'especial para os senhores via'jantes.

LIR,A TENIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1i::S DE JULHO

Dia 11- DOMINGO - COCK-TAIL DANSAN'...-E
- das 10 às 13 horas.

Dia 17 - SÁBADO - SOIRÉE DA "SWFJTER" -

EM BENEFICIO DA SOCIEDADE "AMPARO A vn:

LHICE" - RESERVA DE MESAS COM AS DIRETO
RAS DA: SOCIEDADE.

Dia 24 - SÁBADO - SOIRÉE.

Clube 12 de Agosto
A, partlr de 15 de Jlllho, só será permitida a

entrada, às sessões de cinema, de menores de 14
anos aos que aprese.ntarem cartão de ingresso com

o nome, data de nascimento do interessado e nome

assinatura dos pais ou tutores.
'

Os cartões poderão ser conseguidos' na secre

taria do clube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
A DIRETORIA

Escritório de Represenla'ções
Vende-se um' l!;scritório de Representações bem no

centro da cidade.
'

Tratar à rl'Ja Trajano, 33, 1° andar - sala 4 .

,AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

/' ...
'.

'E1n Ja:;enda pesada, apre- AGRADEço. A SÃO

,sentamos este lindo modelo, 'JUDAS T A DEU ,UMA

P(l.7'a a meia estação. Notem GRAÇA RECEBIDO.
a originalidade dos holsos. D. D. B.
I
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O Va'sco n'os loste]·o's o j'O' .1�*������� ,

" ,

v' 'I, �pf'elizmente a�n�� não se

,

'""__ " ", ";' ', .. ,- • �

"

• , o" • , ."; , cmi,oU :md' de:m.:voc da

aniversário � 'Amérioa �e loinvilla ��f.�:���::�f�;�·:�
, .

d
' duzido, conforme já divul-

JOINVILLE (Do Cor- tará seus 40 anos de glorio- mais antigos de preciosa ocupara mais e uma sema- ,'f. .. _
"

I
'

,

.t.'. •
.' gamos? em primeIra. mao,

respondente) - Dia 14 do sa existência.
I
tradição no futebol catarí- na, cabendo -destacar: . o i. - 1

.

'

.,' Segundo alegação do De-
corrente o América comple- t O valoroso clube, dos grandioso desfile de carros r

"

Inense e brasileiro, prepara- ; . . _ par.,tamento de Futebol da
. . [alegóricos, a eleição da

I'se para festejar condlgna-' .

. F. C. F., os clubes interes-
----- -,-. --' Rainha e a exibição do fa-

,

I
r-

,

mente ° feliz acontecimen-I'· d
-

d C R ,sados na disputa ainda não
_ ' moso esqua rao ° ; .

CONVIDAOQS OS NOVOS CAl\'I:r.EOES
to, tendo elaborado grandio-,Vasco da Gama da Capital po�suem alvará de funcio-

MUNDIAIS I '
"

,

narrento expedido p e I o
, so programa de festejos que da República:

"

RIO, 7 (V. A.) - I�for- gosto. Essas pelejas seriamI' Covselho Regional de Dés-

ma-se que ° sr. José' da 'disputadas no Maracanã e
\ -

Gama, conhecido empresa- no Pacaernbú.
rio de futebol; enviou .um Entretanto, podemos, a- NOVOS DIRIGE��ES DO

_

.

,

telegrama à Frankfurt c9�;�, dia�tar que, segundo noti-I D�PARTAMENTO�E fVTEBO,L
vidando o 'selecionado da cias 'publicadas nesta

caPi-l'
,�

,
"

,

Alemanha, venced.or da 'V 'i tal,
os alemães dificilmente ,peia resolução qu�_tomou I'diretores

/

��.. Depa�tàm�nto
Taça do Mundo, .para' reali- 'aceLtarão no momento qual- ,o n. 15, .o sr. Osni Mello, de Futebol da Capital" de

zar duas eXibiÇQ.-es no Bra-
!
quer convite para excurcio- 'digno presidente da Fede- 'sig;lando para substitUi-l;)':;.I' •

�'--'" .. ""�"' I'· racão Catarinense-deFute- � I' .f
'i

sil, no próxinfi> 'mês _,ael á- =nar.. >'" --', os srs. "JúH� Cesàrjno da " TORNÉIO-INICIO DE BASQUETEBOL 'corrente mês .

.

'
• �;., ':' r �,"

bol concedeu dispensa aos '.
�', .

'

A L A N C P, ,.� , '�' D rara a sua inauguração,
" ',;;--,'".;'_,'" '

31'S. Liberato Ca'rioni e Os,-' Rósta e Her�() -Sarmento Sr.-):'
. . • •

•-' propala-se que o presiden-
'l·�4-::,,}�;,'J, <.; ,;,: � ," ,m�r:,M�ira' dos cargos de leso

r ' ,\ iOINVILE, (Do Corres- ite-Catal�inense, com ,o �on- te Osni MeÚO trará a um

Ni\�r,
�'

A�!�ÇlfJ\Dq. � �'�oqçle!ltT)\ � 'Dia Ú deste' ic�rso dos seguinfes clúbes grap.de' ,,�'�?m" carioca ou

C ,",:\ J\,:-��ATO CARIOCA, '_ t
',' = :

' rri�i; tef�' lugar, no Pa�ácio I . paulista.
ruo, 7 (V.;J,A::)'i �>�nte .la Capital no dia 18. Atua- TODA A ALEMANH4 OCW��1;A�.. do�'Esp�rtes, d Torneio-Iní- ,Cruz-ell'o A. C:, Sociedade

Quem será?
fj cancelamento do t��neio Irá ainda o Vasco a 20, 25, EM FESTAS cio; d"o Campeonato JOinVi_'IGinástica_ Joinvile, Clube

internacional de fJtel)ol em 11 e 7encerra!1do o "giro"
'.. len�� d�.B�squetebol promo Atlético Guaraní e União-

São Paulo como p�rte dos (O dia 11 no Equador, re.; BONN, 6 (,? P.) .,- �a- fra. NJ_> ,!1:'��o. d�! ���u��asmo 1 V!id,o �la Liga Atlética Nor- !Palmejraê. I
fest'ejos do IV

.

Cente�ário, tornando, a esta Capital, nO_I d� _apar,elho �e .TSF e ,t�:I?:J \&era�,. o? ;m����s �u�' ,�e P" DERROTA, OE
t d' 1" b..

'. Id' 14 ' 1 P
.

d B 'Vlsao reconstItUlu, ontem, a segUlram a vItor�<\ flnal dl,s ZATOD,EK'es ,u aram os c u e:s çar.lO- la ,pe a analr, o ra- "', , " '
,
• . , I

"",�,. o" "0 • ..' ,'- .u:

. .. ,,";<'.-, .'.
\

tarde em ,todas as casas alemães sobre;os' hungaros
cas a posslblhdade:,ae ante- 1,,11. AS�lm sendo, os clubes '.�, ,

f d'" fora�'subli�h�dos p"elõbu'-' ASSO,CIA,.çÃO ATL.E, 'TIC,A,' ,
,

'

'\ alenlas a atmos era o en-
I ' , , ,

"

ciparem o início do campeo- íterã� mesmo de ficar espe- 'contro de Berna, que aqui sinal' dos autom?veis �as_' , BARRIGA V�R.pE
nato da cidade. '

"Irando até 22 de agasto, pa- se conside�a �0I�'1O, ° m,a�or ruas e pelo toque de sil'e· ,

,
'" ,

d
'

b
' d' R Campanha Financeira Pró-Construção do Ginásio E3- Zatopek sofreu sua prime;Para isto estiveram ra começarem o campeona- acont"cimt:!nto "spor,tiv·) da nes os, j;lrcos o eno.' , S 'd S

.

l ,'-

I
l ç.....,

, .portivo Sala d Armas e Novo: e ,e C!_cla
reunidos em Arbitral, ten- to regional.. I Alemanha depois, da güer- Em diver.s�s cidades, par- .:, COMUNICADO N. 4, ra derrota da atual tempo-

ticuhi.i-meri.te em M�niqu(!, Contribuição receb,idas até a presente data: rada atletica, ao ser supe-tando inaugurar o certame '
, -

'\ Cr$
, ,

d 8 d
'., ' fogos de artifiCio improvisa_

20.22&,50 rado_ por Josef Kovac3,no ia e agosto; �o mves I
"

I , 'Ifupoi'tância já publicada ...

'

de 22 do mesmo mes como O DEPARTAMEN.TO DE AIRBITROS do florira�;por �oda a par-
Oscar da Silva :.... .. 300,06

1
hungaro" na prova dos

, <

OM' NOVO nniETOR te. Apesar do regulamento,." Salomão B. de Arruda Câmara 100,00 ,10.000 metros, do campeo-está previsto' há tempos. C
16'" '. 'd�d 'F d B" g que ex'ig� q�e a ,policia �e- Carlos Alcides Lauth . . . . . . .. 100,00 I

d' 'd' 1
'

Tudo dependia porem que Pela resolução n.
,

O· tI 'fl e o.�r. e!nan o ru·

ja avisada da queima 'de fo- Leandro José da Silva Junior 200,00 ,nato lsputa o anua mente

d V d presl;dente da F C' F sr !!mann Vieg�s de ,Amorim, Carlos Rugo de Souza .,... 200,00 na Hungria.uma resposta o' asco a . . ., .
�

gos, os agentes partic:pa- .

'O' .

M 11 em' substituição ao J'ornalis- Onildo Pinto de Oliveira •... 100,00
Gama sobre uma tempora- S111 e o, nomeou para o ram da alegria geral sem' J' M I C A

100,00I dose anoe ' orrea .

,

.

d d' t d D paI' ta Nelson Maia Macha o b" L d M d d R 100da pelos gramados' {}a Co-' cargo e Ire 01' o e -

quererem o servar a 1rr€- é eny en onça a osa'. . ,00 ,

lombia. A ,decisão deveria taln-ento de A'rbitros da en- que solicitou exoneração. gularidade. "A vitoria alc- .. � Ry Stt�kler de Souza 500,00
Gi.üdo de Oliveira Nunes 100,00
Alvair Batista Nunes da Sílva 100,00

, Antonio Mendes de Souza .... 100,00 ,

Egon Olinger .... :.......... 100,00
Federação C. de Bochas e Bolão 300,00
Osny Ricardo Scheidt 50,00
Walter Bernardini .. '. .. . . . 100,00
Francisco Antonio da Silva .. 100,00
Roque de Oliveira Mendes .. 100,00
José Rosario de' Araújo '. .. 200,00
José Carlos Veloso 200,00
Aderbal 'Alcântara . .-........ 200,00
Thezeu Domingos Muniz ,200,00
Hamilton Pinto Stocco 100,00
Elvidio Petters . . . . . . . . . . .. 500,00
Werner Kuennêck 100,00
Ped�o Nogueira d� Castro .. :.

.

200,00
Nerocy :Nunes Neves 200,00
Décio José do Lago. .. . . .. 150,00

. Ten. Paulo Cardoso. � . . . . .. 100,00
Zizimo Moreira.. . . . . . . . . . . 100,00
AlinQr José Ruthes .. : ... '.. 250,00
Armando f Firmino Cardoso .. 100,00
Lista -de Contribuições n. 76

.: (Dest: de Rbdeio) ....',..
'

145,00
Lista de C:;ontribuições n. 78'

.

(Dest '. de'Palhoça) ....

Lista d,e ContJ;ibU'ições' n. 91
{Dest. de Ilhota)' .

SOMA. TOTAL
.

Florianópolis, 30 de junho de 1954
Ivo S,elva - Contador '

Mauricio Spalding de Souza _ Secretario-Tesoureiro Vitor, Valvulas e Discos.

VISTO - Antônio de Lara Ribas - Presidente, Rua GonSf'lheiro Mali'"

" _Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Julho de 1954
�. • I ,,,,

•

I

___tiO 80ixo"
�, "

" 1

Pouco depois dê encerra- o zagueiro Fausto "e diri- Desentendeu-se com o "Bugre' o eficiente
do ° encontro 9uar�ní x :g?�.t.e�,� jb��d�l:;S d_? clube .

zagueiro v- Natalino ou Pavão contra o Àváí,
Atlético correram pela cí-

1 tricolor .

.

� J I.

dade rumores de um grave Agora a nossa r�porta-

'Iroso
player das fileiras do

l
Fausto preferiu

_,

retirar-

désentendirnento havido no gem a�aba de ser informa- tricolor da Avenida Mauro se, ali,ás pela' segunda vez,
f .. ; ... /"1

vestiário do "bugre" entre da 'do afastamento do vígo- IRamos., ' não pretendendo desta vez

s '

.

ir até hoje. Caso fosse po-
mã não estava prevista".

..
:?omentou um deles, dando

'Je ombros.,sitiva, o campeonato não
SALVE! VELEIROS DA ILHA!

p�deria ser antec��ado, �a I Continüando� em sua marcha. de progresso, vem .0
!llpotese porem da excursao

I
Veleiros. da 'Ilha, de transpor. malS uma grande barr�l

fracassar, haverá acordo r,a, ou seja' a aquisição. do impJel aonde, está �ocaljzada
a referida .associação. '

,
- " tas vitoriosos!. ,os emp,.reg�.i ')com o início no dia 8. Sa'b.ado com a presença de grande n,úmero de ai'50- .

.
- dos dos corre,lOS eram, abn-

ciados e diretores, foi lavrada em um dos cartórios de
nossa cidade, a escritura pública de compra do referido· gados a' uma 'atividade fre

imóvel. nética. ,Nos' cinco' minutos
COLOMBIA O Veleiros da Ilha neste ato esteve' representado que se seguiram à vitoria

Antes mesmo da re�.mião ,pelos de!iportistas Arno Schmidt e, �org,e �arbatQ" res-' 'de Berna .0 Servico de cor-

,

'

". Ipectivamente Comodoro e Pre'sidente .do Conselho D,!-
, .'

d C' bl
•

h'do Conselho Arbl'tral 'p'O 1 b
" I

.

UI" C' 1 Pt' t' r.elO e o ence rece."la
, ':'; ": i er�ti'vo, e, ma'l� salas lSS�a;, e ,e s�' ,?r,9, l'espec. 1- '.

.

,

.•

'

demos porem adiantar que vaniente tesourell'o e secr:�tarlO dp refer�da. agreml"- 120 pedIdos de .comU111Ca.,

ção, por parte dos vendedores ,esteve presente o 8,r. J,)- ção t'ele,fonica urgente 'pa
p campeonato carioca come- -

sé Morfim. , 1'a Berna. Afirma-se' em

çal'á mesmo n(1 dia 22' de Após a assinatura do refe,rido- instrumento, hOUVe Bonn que ° priméir? tele-
agosto. Isto porque, retor- na séde do Clube, uma reu,nião, contando a mesma com

grande número dê associados, OS quais estavam }>ossui- gra�a à cheg:r à. equipe
nou na noite de sabado,' o dos -de grande contentamentos. "

, \
haclOnal �lema fOI a 'do

organizador José da Ga- I' Pecariàmos se nésta oportunidade lião destaca-se-' chanéeler Adénau�r, segui-'

ma, coin a resposta da Co- nos � figura_.do de�portista ,Jorge. Bj;lrbato,' que,· c como tdp�',de 'n��eros�s :persona-
, Preslde�te do'CfOl:�sel�o Ddehbefra�dlvo, e'pcetou umda �amd

- llidades' governa�entais· elombia ao Va!)co da Ga- panhà para a e ehvaçao a re erl a eompra, con uzm o

I ' .

:', ",';
, "

�na. Esta foi favorave·l, de- a mesma de modo brilhante, que cuminou com a �quis!- pohhca�..�, ,�.
cão do referido imóvel, a este grande desportistas e aos A, vitória dos "Mercedes'"

vendo o quadro da Cru� de demais associados do Vêleiros da ,Ilha, os cumprimentos I €m R�ims completou �ste
Malta realizar cinco parti- de "O ESTADO", desejando ao Veleiros da Ill,l:a, um dia memor'avel para a Ale-
d B g t'

.

a no
futuro brilhante para o bo\u nome esportivo d,� :s,anta h t

.

as em o o a e um
C· d' B '1 .,,' .' :'

..
'" man a e a:umen ou mal"

I atal'lna e o raSl., .

>",' I . .

Equador, estreando naque- Salv�, pois. Veleiros da Ilha. :' amda o entUSIasmo geral.

Enquanto a p�pulação be

bia 'à saúde dos comp�'ltrio.

CONFIRMOU A

o ;ESTADO

o
voltar a envergar uma ea- numerosos adeptos do que- no Natalino ou ° novato Pa-

miseta "bugrina". rido clube de Newton Gar- \VãO estão no páreo para a.
, QUEM IRA' SUBSTI- cês. Fausto deixa no Gua- disputa do pôsto de, zaguei-

TUI-LO? raní uma lacuna difícil de 1'0 central para a luta de

�isa pergunta que ainda preencher. domingo frente ao Avaí!
de boca em boca entre os' Ao que consta, o vetera- Quem vencerá?

MUDOU DE SEXO,E ENTROU PARA O
., .

FUTEBOL

MILÃO, 5 (U. P) e o jovem começou imedia-

,_ Mària Pozzoli, de 1� anos lamente a praticar os mais'

de idade, transformada em viris esportes, revelando-se

Batista Pozzoli no mês de assim excelente jogador de
I

'

janeiro último, jogará como i�utebol. Os co�hecedores do

centro-avante na equipe de lassunto predizem que bre

futebol da sua aldeia. A 0- I[�emente os melhores clubes

peração de mudança de se- italianos disputarão o
'

[o
xo 'de Maria Pozzoli foi par_::, rve� jogador oferecendo

ticularmente. bem sucedida,milhões de liras.

EM FINS D,O CORRENTE M;ES' ESTARÃO
PRONTOS OS ALAMB�ADOS

portos, o que é imprescin-

dív,el para a participação Segundo apuramos, ja vez que as telas há muito

I do� mesmos nas disputas 0- chegaram os esperados pos- ',se encontram reco�hidas a

Quanto tempo durará

'I
tes para os almbrados do 'um, canto daquela praça es-

iü�da esse estado de coi- estádio da F. C. �., deven- ·Ipo�tiva localizada á rua Bo ..

sas? . I elo [á começar o trabalho, de caiuva,
,

.

Espera-se a conclusão
-----

-

--"..
. dos trabalhos en1 fins do

VIENA, 6 (U. P.) - O

famoso corredor checo El11il

Na mesma competição,
s�gundo' a_nunciou a radio

de Budapest, o checo Jiri

,Skobia estabeleceu um :qo-

\To recorde europeu

o lançamento do peso

pata

CAMPEÕES
MUNDIAIS DE

.

GINJl,'S.TICA
.

Encerrou-se, em Roma a

Campeonato Mundial

Ginástica, sendo proclama-
dos os russos Icampeões n�s
cat.�gorias masculina, femi

nina, individual e coletiva-

5.650,00 mente.

50,00

'fi.quez.!·. 'em� ger.1
VI"bo Creolol_do

(Silveira)
.

25,00 2,20,00
Cr$ 26.098,50 CASA MISCELANiÃ-dist;i.

bl',dora dos Rádios R.C.A.

. "

I

de '
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----------------Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Julho de 1954.

, "

60· to pelo Mistério
XIII

De PETIGRILLI -' Es- jovem indiana, em alguns mulas para diversas expe-

pecial para "O Estado" segundos extrai de memó- .riências de crescente difi-

ria raizes cúbicas, como culdade, empregadas por,

Buenos Aires (APLA) um diretor de orquestra Rol, sejam' meios que lhe
_ Objeções: de nove anos, sem haver sugeriu o espírito do ma-

10 - Trata-se de Ienôme- estudado, sabe o que se a- go, que, por sua. vez, deve

nos de sugestão coletiva .. prende no, último ano do tê-las recebido de um mes

escrevem-me. conservatório, como aos 14 tre. Esta é a minha hipóte
Respondo: n�ô senhores. anos Pascal, descobriu por: se. A côr verde que se pre

Os ,resultados não só 'foram si só as 32 primeiras pro- cisa imaginar para a con-

· .observados pelas 'pess,oas posições da' geometria
'.

dé cretizaç�o dos fenômenos' é,

que assistiam às experiên- EucÍides e como Mo'zart aó que me parece, um meio

cias, mas tambem por es- compôs si nf o n i a: s'. ·Com de concentração. 'Eliphas
tranhos que i�I!oray�m que ,), subc.onciente é fácil ex- Levi, em seu lívro "Dog
cousas "deviam ver", e plicar como certas pessoas mas e rituais da' �lta' ma-

'\ viam com olhos índiíeren- iodem ver ou' sentir inci- gia', ensina que para pro

"tes, Os documentos foram lentes que nesse momento duzir' fenômenos mágicos é

fotografados, ,

e a objetiva se produzem no outro lado preciso a abstração do sábio

não é sugestionavel, a g�- da Terra e como alguns � a exaltação do louco.

.p�tina fotográfica não está Iescrevem lugares que nun- Quem não quer ler li-

,Sujeita à dermatose estereo, 'ca viram. O subconsciente rros e careça de horas para

gráfica como a pele de um ! uma palavra que satis- se dedicar a essas expe

.j, 'místico ou dê uma senhori- JZ a quem se contenta. -iências, tem, no entanto q

· ta histérica. .om as palavras. rossibilidade de fazer má-

20 _ Adivinhar a côr 4° - Se Rol está em co- )ca, em proporções modes-

de um baralho, .escreve, po- l1unica�ão com p espírito tas. Posso ensinar algo, o

de ser um acaso feliz .e po- lo mago que lhe ensinou nais elementar, sem violar

de dever-se ao acaso o pro- os rudimentos das práticas -s segredos dos magos e

duto representado por um nágicas e se hoje, no está- .em prejuqic�r niguem
· número de 17 algarismos. do de espírito, o mestre .ern conduzir sua alma à

E' exata a primeira afir- empregá para expressar-se .crdição ou seu corpo ao

mação: adivinhar uma côr ,\ linguagem quotidiana, ianicômio,

entre duas não. tem nada )01' motivo Rol - pergun- Coloque, duas cartas, uma
de' sobrenatural. Na roleta, .am-me - utilizã fórmulas /ermelha e outra preta, vi-

,_, se colocamos 'uma 'ficha nágicas para falar com o cadas sôb�e a mesa, e pas

sôbre o vermelho e vem o sspirito que se expressa .e a mão por cima, à dís

vermelho ganhamos uma .iomo ele 'e como eu? tância de quatro centime

ficha, .pois se tem uma pro- Para responder não pos- ros aproximadamente,' e
babilidade de adivinhar ;0 conformar-me com meu }rocure advinhar a côr.

· contra uma de errar. lVIas; -aciocinio 'e minhas obser- 3e o consegue uma vez em,

se deixarmos o lucro sôbre vações, devo servir-me da �uas,' se adivinha 26 em 52

o tapete para 52 jogadas, e sxperrência- alheia Os gran- /ezes, não há nada de es

.se para 52 golpes, ganhar- les mestres da magia estão ranho. E' perfeitamente
mos outro tanto (e a ban- le acôrdo em afirmar que iormal, Mas, se adivinhar

lcntade seja ,intensa e não
',' das"; a primeira, a mate- ,á a converter-se num bri-

mática, representa'da por h",nte". Com a vontade,
um dividido por um, núme- ,imon M.ago abria as por- �asse.

1'0 inteiro de mais de 20 as à distância, sem ,tocá- Deite-se na cama, c0n!
cifras; a segunda "circuns- .as com a mão, como certas os membros relaxados.
tância afortu�ada�' é que' a )ortas de hoje, nas quais I Pense intensamentê' numa

<

fábrica, habItuada a colo.., uma célula foto-elétrica fe- pessoa 'd I'·'" quen a. magme
car as cartas no maço' de cha um circuito Um via- todos o's' t

.

:
"

I'
seus raços: lm�-

acôrdo com a ordem cres-
.

'mte inO"lês se queixava de gl'ne nos
.

t
'

lO mOVlmen os que
c,ente comum, a parlir do .�uita sêde:�. no trem

ha-I deseje. Ela' os realizará. Ou
ás de copas, as tenha, pre� na 1.1111 faqUlr que enquan- sentirá a tentacão de reali

'. cisamenh� nesse baralho, ,) o trem corria por uma zá-los. Sentirá �ua presen-

ldisposto nessa determinada ,lanície, colocou a mão na ça em casa. Verá seu ,ros

desordem para comodidade ::mela e trouxe uma garra, to: o amor não é senão is-
�'de Rol. 'á de cerveJ·a. A I�i'eJ'a ad�

� to. O amor
.

pode
.

com a

3° - E' o subc,onscien- nite q�e Um santo tenha
leslocado uma montanha

ca estabelecesse um limite as três fôrças anímicas pa

para as .apostas) cobraria- . a realizar ações de magia
. mos tantas fichas quantas ão o pensamento, a, vonta

) etam as probabmdádes .

de te' e à fé: (.Quando digo fé,
. perder contra uma de ga-' '"Ião �e 'l'efiro à' fé

.
no 's�n

-nha1'; em outras palavras, :do religioso).. O pensa

se' a probélbilidade de adi- �lE:nto concentrado, insis-

vinhal' uma côr sôbre' duas ente, repetido, é uma fôr

está representada por um ;a criadora. Cada pensa-

.f dividido por dois, a proba- . 'l€nto ó:e difunde no uni

bili�ade de adivinhar 'as 52 ./erso e; quanto mais poten
cartas do Rol está represen- e e repetido, tanto mais

tada por 1/4A90.000.000.000. ;ão profundas as marcas

E para que num monte -lue deixa, tanto mais enér.

de cartas se encontr�m a� ,slcarnente influi sôbre. o

primeiras 17 dispostas para I C)ensamento alheio. Certos

formar o produto de uma

l.lagos
\ do Oriente di'zem:

�eterminada multiplicação, 'Olha fixamente um dente

. devem v�rificar-se duas l2 cachorro, exige que se

"circunstâncias a'fortuna- )rne um brilhante e chega-

)ara copstruir um templo.
.'\. fé (ainda melhol' se, es�

civer acompanhada pela
I!'é) é a confiança no resul
tado.
As f.órmulas mágicas, di-

I
zem Os grandes autores,
Ou Potet, Madame Roy,
Pabus, Jagot, fazem parte

,2.7, ,28, 29, vezes .. '. ' con

tinui.
'

Está' no caminho de adi':'
vinhar . 52· vezes. E" . então

verá que' � 'verbo adivi�har
� impróprio e torpe._. Não

se faço bem em dizer,
mas a confiança aos primei
ros êxitos infundirá -fé, essa
fé que, �e fixal'�os a vista

no dente de um cachorro

e quisermos intensamente

que se transforme num bri
lhante ...

.

Fite a nuca de uma pes

,oa, com vontade .de qu�
se volte, Ela se voltará.
Com a condiç,a';,., - e aqui
está a dificuldade - de sua

esteja viciada pelo temor

'le que a experiência fra-

técnica que sugiro induzir

a mão de uma mulher a es

crever uma carta, a for
mar um número de telefo-
ne: o amôr move o. sol
as demais estrelas.

E� o que vqcê. diz - es

creverão os céticos. - Não:
Ej Dante Alighieri quem
diz.

------------...--------�----- . por novas 'promessas. .. O

tempo corre. As soluções
não vêm. 'N?vas promes�
sas ... e a vida continua.

Até no esporte -

princi-Ipalmente 110 futebol, que

empolga a alma das ruas, I

que-é a paixão do Brasil _ i
'\ ' I

embora seja desejo de mais
.

de· 50,milhões de pessoas,' Ar: UAnunca o Brasil consegue. U
.

um- cetro ·�undial. Põssui ,-, fNfilfSA. ,-

�apacidad�, 'possui técn�ca: I' C���iADo',
,i!;sforça-se por manter 01'-

'

Aper,ltlvá,
'ganização,

-

mas perde sem-I Tom:� .

. . forlIfu:ant�
pre na batalha d�clslva.

.

:;;'>
?;V

18AHCOde
CifbllD POPULAR

I'.

'- A'GRI·COLA I I
Estado revelou que trê�

_
membros do pessoal diplo-

, Rv.o.; rr�, 16
. '. , máticg russo foram expul,

F�eRlANOPOLIS - S�ó.. ec�ro.rlnô, . lov'O sos dos Estados Unidos no!!

,
. laL S.

' dois' últimos meses, .acusà·

AGENCfit I,lE-DETETIVE IpA:\RTICULAR ';.. a'ide.· I
dos de, atividades de espio.,

,

.

.
RIO; 6 (V. A.) - O pre- nagem: Por sua vez,

.

o' go-

Executa-se' t�do e qualquer tr:aoalho de' Investi- sidente da R�pública' assi- verno 'soviético expulsou

t:6�,:ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro 'ou
nou dec:ceto. nomeando mi-, tres elementos da- repre.
nist'ro de Estado da Saúde, sentação diplomática dOi!

.

o sr. Mário Pinotti, em vir-
I EE. UU. em Moscou, se·

"tude da exoneração do, sr. I gundo parece como repre--
I M.iguel Couto Filho.

'

salias.

I. /

�E E-ia do ' '.:

.. li .1':.., _
/

1\
,_ CONTR

�

'-;'.. e se al
guemme
visse a

.

"cara de
'poucos ami
gos" perde
ria até o ape-

tite. Passei & fa
zer o regime Eno
-: "S&l de' Fructa

"

Eno ao tJ;eitar e 'ao
Iev8.Jlta'r - Livre
da prisi& de 'Ven

tre, o ilervosifllllO
se foi. Não 8'eja

, "do contra" tome

ENO'
�--------------�--�--------

.

"Sal de Fructa I

NO LUX HOTEL'
DIA 10 DE JULHO,

Jantar dansante

Desfile de modas

Canto e bailados

Reserva de mesas na Portaria, pessoalmente.
Pedidos pelo' telefone não serão atendidos.

PREGUI� E nu.�n.
VANADIOL
MOCAS DESA.NUU.U....:

HOMENS SEM EN�RGU..

..Nio é 111& culpa:
t a fraqqeu que o' dei:u canlado, ...,Itdo,

l . r .

com moleza DO 'Corpo e olhol' sem b,'i-J.t,J'

,\ fraque.a atrua • 'rida porque rouba

'1 MrÇ" para o trao.lho.

� ! VAlfADlOL.

luD;Íenti 'oá .lóbulol I�Dguhieol' e VITAhIZA' o �'DIJU" CD

fraque"ido. I de IOltq deUelOIo e pode, ..1' ....do em to.b
" •• Iclad..

CAMPAN,HA DO €'$1'1.,00
GANHE UMA,}'ASAGEM DE IDA E VOLTA A

PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHk DO CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO
.rORGE FRASSATI. .

fór_' do Estado.

A venida Mauro Ramos i92 - Fone 2.343

e

Flori anópo}is Santa Catarina

'Oiário�, da .Metrop�le
..

<.' i ..".,· .

Enxuguem-os
.

as Lágrimas
e Es.perem,os !

(Alvà7'1tS de Olive�7'a)' rito. Mas na hora decisiva,
por falta de "chance" o ee

Não há ditado popular, tI'O nos fugiu. Enxugamos
embora um tanto impró- as lágrimas e nos armamos

de' esperanças para quatro
anos depois. .Começamos
:r;>pr .

uma chave das piores,
enquanto oútros já favore
cídos pela sorte, outra ,vez
foram bafejados. Noutro
sorteio nos caiu [ustarnen
te o pior. Embora sem fa

voretismo, fizemos o pos

sível, mas além da falta de
sorte ainda apareceu um;
ó • '.. . \J' � �

JUlZ que nos roubou escan- ,.

I
�jrriso, quando logo depois dalosamen'te. Não 'é chorar."
rse lhe acenam novas espe- .de mal perdedor. E' ,"'[I ''re�;

. "

ranças. . . Outras pátr'ias lidade. Ser derrotados na

têm ;eus'sl!cessos, para dar- técnica é� uma coisa.. Mas

lhes vasão ao entusiasmo. na falta de sorte ou sob.,

. Perdem e ganham e vivem arbitragem capciosa não!

[elize; �on{ 'vida calma' e E' azar demais. E' a histó- :�
.erena. Os seus contratem- ria' do urubu ... -Bem, so

pos são equilibrados pelos mos uma criança grande.
�xitos. DaCJ,ui a quatro anos tem

As coisas no setor admi-
l
mais. Enxuguemos as lá

ni�il'ativo vão de mal a grímas e esperamos mais

lÍor. E a cada eleição os um pouco. .. O nosso dia -

candidatos, .

como aquêles' chegará ...
, . -I

.

idultos que engodam, as

Ieríanças, fazem estancar

rs lágrimas dos olhos do

prio, que situe tão bem o

azar de alguém que êste "o

urubu quando está pesado'
Q de baixo acerta no de

éima , .."

O, B�asil atravessa fase,
te azar, 'E fase" para um'

.iaís representa anos. Pos

ui alma fácil de consolar.',

. e, como uma criança que

.erde algo, mas limpa .os

lhos Iaerlmosos e abre um

brasileiro que se embala

Não seria justo uma alegria'
destas, para'sufoçar nosso

50frimento permanente?
Em 1950 preparamos a

festa dentro de casa. E 'não
foi pr6eiso criar máquinas,
gerar violências' para con.,.

:;�gui;r o . campeonato de

qualquer: maneira. Fomos
vencendo pelo próprio mé-

Diplomatas
expulso�

,

wASHI�GTON, 6 (U.
:P.) - O ,Departamento de

,,'

.."...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� "c. B AM OS SIA.�Comércio e �gêDCias
,
Rua Jcão Pinto, 9-.Fpolis--Sta. Catarina

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

Preceito doDil['_M .,., AV I SO f����adfl3 do

DOENÇAS DOS DENTES, As 5 e 8 hs.l' lVIACAPÁ, 6 ,(V. A.)
As afecções mais fre-' Robert RYAN Ida A Irmandáde de Nossa Senhoril do Parto, 'faz sa� Encontram-se nesta capisal

quentes dos dentes são a
I LUPÍNO' em: I bel', q,ue �omingo dia 11 deste em curso,_ ás 8 horas" os Sl�S, Firmo Dutra. e Rául

,. d' tá íb 'ESCRAVO DE"SI MESMO havera Missa em honra ao Sagrado Coracao de Jesus, .:
V Ide b

carie ' en aria o a scesso '.
'

I '
-

S'
,,' Monteiro �a �e�, mem ros

.' "

'

� I ,
• ogo apos ua EXCla. Revma. Arcebispo Metrol?olita,no

.da raiz, a fístula cutânea, o Irnp. ate,14 anos. administrará, a Santa Crisma. clã "SP;VE�� ,onâe represen-

tártaro e a pi?rréi�. Os den-I No, prog�a!n,�
r

.: ',Faz saber tambem� qu; as b�rraqu�nhas hora fun- tam, respectivamente, o Es-

tes cariados transformam-se. , Cine ;To'çnaLNac:, . �;.flOnando, se prolongara ate Domingo dia 11 onde fará tado'<do Amazonas e o ter-

id de: .heii d
. f

'

P "7' 6' '3'5" :'. seu encerramento . " f d I d A' ,

em ca":l a es c elas
,

e mi-

I
reços: .'-,

o _' , o',
'

,', .

ntong,. e era o mapa,

'b'
'

I' d dO"
•

Atenciosamente 'I '

•

I
' , ,

era lOS, que a em e pro u- i' ,-
,

'

Waldemar D
. -' 1'" S' t'" ,',Junto-:,aque e' importante; 01'-

I
emana ___, .0 ecre arlO ' ,

'. -

,
8 I,

zirem mauhálito podem de- ,

'

: :'�\�' -�'I gãb"'d�·)t,AlU��On!�. Os �Vis�- .

terminar doe�ças €,m
outros

I
, , ." , !' _ '<'IJ�eS""'::est.ãÉl�,dÚ.ê betífi' ,�:-".�"

\

órgãos. Os cacos dos dentes As 8hs.
"

/1" colhidos por parte do, go- '

"erem a !ínguá,�facilitancló, Michael REl'fNIE _ Pa-
.

Partlclpsçao '�)

Ivernador,;\ Janar� Gent�l
flt

1 formaçâo d,!'o cancero I tricia NEÁL em:
.

" N.unes e. d.as autoridades CI-

" JOYCE M. RAMOS, tem muito' prazer em par- I
Mande e;caminar f7'e-' O DIA EM QUE A . ticipar as pessoas das relações de seus pais, NERÊU I

Vl �e mi itares. ,

I que�te�tfq�e�,seus ": TERRA PAROU RAMOS FILHO e MARIAZINHA A. RAMOS, -a Segun�� fomos info�ma-
fes, por um't�pm desuie- .Imp. até 14 ��os.

" chegada na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", de sua I dos, a visita do sr. �Ir�o ..r",

ta. _ SNES::" No programa:
irmãzinha JACQUELINE, no dia 2 do corrente mês. Dutra tem por objetivo

--------------;;.._--:---------"--_:._--.....:..-.....:..--------'-- __-r -r r-r-r-
-- Atual: Atlantida. NacL �I p..:r.�'�;;'''·

'

i principal inteirar-se da rea-'

P 6 2 3' 5 I
lidade regional, mormente'

reços: ,o _ ,o

'A' n C I T E
no que se relaciona com o

. ti
'

problema do plantio da se-

Iringueira, sob a responsa

bilidade do govêrno local,

I bem como sob a orientação
do Banco de Crédito da A-

,

mazonia, uma vez que é

oresidente do' Conselho
Consultivo do referido esta,

Hoje,� . n� Passado.'�
:' � DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:
i ',' "

em 1691, :d_epois de haver estado detido duran

te quasi dois anos em Belém do Pará, regres

sou a sua missão em uma provincia castelhana

o padre Samuel Tritz; 'chegá:l:'a em Belém a 11

de setembro de 1689;

�m 1706, uma ordem régià determinou-o fecha

mento de uma pequena .tipografia instalada em

Recife, sendo os impressos sequestrados e os ti

pógrafos repreendidos; I

em 1785, no Rio de Janeiro, nasceu' Francisco

de Lima e Silva, General do Exército e Coman,

dante das tropas imperiais na, campanha de

.Pernambuco em 1824, membro da Regência de

7 de abril de 1831 a 12 de outubro de 1835, Ia-

.
.lecido a 2 de dezembro de 1853, Geni:tor de Luiz

,Alves de Lima e Silva, Marechal e Duque de

Caxias;
_ em' 1826, nasceu rio Rio de' Janeiro, Laurinda

José da Silva Rabelo, que veiu a falecer em
f

1864. Era Oficial Médico do Exército, poeta con-
I'sagrado, mavioso e sentimental;

em 1827, um destacamento argentino foi derro

tado juntoa Ilha de São Sebastião por uma pe

quena fôrça de artilharia brasileira comandada

pelo 10 Tenente Antônio de Almeida. O inimi

go deixó�. E;m campo 10 mortos, quasi todos in-

glêse��.du' n�rte-americanos;
,

em 1875, no Rio Grande do Sul, faleceu o dr.

Manuel Pereira da Silva Ubatuba, a quem mui,

to deve o Rio <?r::nde quanto a sua exportação
de -extrato_ de carne;
em 1869, o .general Portinha, um dos melhores
caudilhos da revolução republicana dos Farra

),QS; agora se'rvjn�10 no Exército Brasileiro ,em
.operaçôes no Paraguai, obriga os lopistas a a-

o ,

, bandonarem as margens do Piraporú, cuja pas-

sagem força;
,

em 1916" quando da Primeira Grande Guerra,

forças anglo-francezas tomaram a pequena ci-"

dade de Hardecourt, desalojando os alemães,
após terrível c?mbate corpo-a-corp�; .

em 1932, o dr. Getúlio Dornelles Vargas, então
chefe do Govêrno Provisório, solicitou da Asso,

ciação Brasileira de Imprensa a indicação de

um Jornalista para integrar a Comissão que ,se

ria encarregada de elaborar o ante-projeto da

Constituição da RepúbÜca.
André Nilo Tadasco

"

�,

Florianópolis, Quinta-feira, 8 de J:ulho de 1954
--- -- ---------�-�---

O ESTADO

�. <. ";,,

"EC'ONOMJA absoluta
, ,

: Grande" êON'i7:0RTO
CONFORTO absoluto

"
" i

Grande ECONOMIA,

I,

-::.;c,��:�t
'v ....i � ·\�.\.(t�i.�·';·'�

'��'''''·�'..vl,��·0���� .

.......�
..

�
,
--------

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

Capacidade: ;I"

100 a 1.000 litros

AQUECE'DOf3

EL.ÉTRICO

1#uv4ek4-
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

'. Construido ir.'teiramcnte de

cobre.

• Aquecimento' ultra rápido.

,.
; Játo abundante na ternpe

, raturo\! desejada.

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

_- __ .-_._.

o MISTURADOR DÁKO, de reçu

togem instantanea, 'permite Q

maior escola de grcducções de

TEMPERATURA{

• Construção sólida, sendo a caixa intert1a de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular; inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por TFRMOSTATO.
que proporciona grilnde ECONOMIA.

$-:!�.�� t :

, ... "

/',.".'

-_./

GARANTE O QUE FABRICA

A.

C3L�l?IÂ
Esfrel:to .

Os visitantes permanece

alguns dias nesta capi-

As 8hs. Agência
, de

,Fernanclel _ GINO Cer-

vI em:

,_) PEQUENO MUNDO

DE DOM CAMILO

Censura até 14 anos.

',No programa:
Esporte na Téla. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
<

Pu'blicidade'
Caixa Postal, 45

.r !orianópolis
Santa C ...tuina

As 8,30hs. 'I
' .

. Robert RYAN _ Ida _---' ..

;��;::�;SI MESMO *fSmRI�n�
A1u-al:" A:t1àntida. Nacó

, j'

'(
0,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, QUinta-feira, 8 de Julho de 1'954
----------------------------------�-----

A DER E C I TA L
PAJ{A CONCURSOS DO DASP, AUTAR

QUIAS E BANCO DO BRA!5IL

quem mais der ou maior E' FI·' I·lanço oferecer, sôbre a res- "xpresso orlao'Opo IS
'electiva avaliação de: 1 - ANDRADE & KOERICH

Um cofre de aço marca Fiel Transporte de, cargas em 'geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

11. 15.976, com segredo me- . .

'Com viagens diretas e permanentesdi�do 1,20 metros de altu- Matriz: _ FLORIANO'POLIS
ra, por, quarenta e cinco Rua Conselheiro Mafra, 1:35
centímetros de largura, com Fone: 2534 - Caixa Postal, 43�
gaveta interna para-dinhei- End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
co e divisões, para documen, Avenida 7 de Setembro 3320/24
cOS (parte interna)' a parte Fone� '847'-(Linha Paralela)
Je(baixo é óca 1>ara livros, End. Telegr.;: SANTIDRA

.

-� . . acompanhada de 4 chaves Agência: - SAO PAULO

'P�_$
.

GJ b d d 'Avenida do Estado 1666/1678 F-one: 37-30-91

.

.p�,e C
.

em om esta o e conserva-

S
End. Telegr.: SANDRADE

'cão
e funcionamento, no va- Agências no Rio de Janeiro ,e em Belo Horizonte

II
lor de três mil cruzeiros. 2 com tráfego-mútuo a!é São Paulo .com a Emprêsa

'" l/III!'
.

. ....'lff! - Uma pequena mesa para I de Transportes Minas Gerais' SIA.)

*- •. DUIIAIfTE ·TODO DItA escritório com 4 gavetas,

c--
.

O'·bl·
.

M
-

.

/
I -, ,

" nos \!!1PCJOS
,

:i!:�!t:� O�;:C::,'im':�:: III a, I Ia na, ao
.I,

DJ"R�"'t'
le altura, por sessenta e no-

•
.I,

"'O'
ve centímetros de largura e

)%
c-

�
'-"

�.'.- !.�':.; �'_� � � ,':, noventa.�,três_�e�t!�e��os.
;;o 71' -,'�, de cumprimento, com cinco

'1)' . -

, J gavetas, sendo duas em ca-

dalado e uma no meio com

VALDEMIROR VIDAL - Guia' do Can

dicla lo ao Concurso p/Oficial administrativo do

Servo Pub. Federal e Autarquias , .

JOÁO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-
'

blica ' ;.

IVETE ,CAMARGO - Direito Constitu-
cional .

AMANDO ASSIS '- Noções de Seguro
Social

'

' .

TENORIO ALBUQUERQUE - Noções
"

de Estatística , .

TENÓRIO ALBUQUÉRQUE - Geografia
do Bras-il :-: .

TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes

I TENóRIO ALBUQUERQUE -:- Correção
de Franses : .

TENómO
'

ALBUQUERQUE -, Correção
de Cartas : " '.' .

J' TENómO ALBUQUERQUE ,:..._;_ Redação
Oficial '

'

'.' .

TENóRIO ALBUQUERQUE - Exercício
de Português ; �

.

TENÓRlO ALBUQUERQUE' - Lições
. ""''''i:7-;. 1 P t

À

,t"'\f:lClCaS ue 01' ugues ..

.

FABIO MELO - Correspondência Bancá-
ria .......•.......................... '.'

M. .VIEIRA DE MELLO - Português
a o Banco do Brasil .

oS' MAIORES SUCESSOS DO, MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
(' seu pequyno mundo , .

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
de' Dom Camilo .

CIOVANNI CUARESCHI ..;_ Dom Camilo

20,00

JUIZO DE. DIREITO DA dorias, foram penhoradas da I

PRIMEIRA VARA DA CO-. Firma Faria & Cia. Ltda.,
MARCA DE FLORIANÓ- na ação executiva que lhe

POLIS move Maluf & Filho. E para.

150,00 que chegue ao conhecimen-
Edital .de primeira praça, to de todos' mandou expedir
com ° prazo de 10 dias o competente edital que se-

rá afixado no lugar do cos-

20,00 O Doutor Manoel Barbo- tume e publicado na forma

20,00 sa de Lacerda, Juiz de Di- da lei. Dado e passado nesta

'rei,to da 4a. Vara, em 'exer- cidade de Florianópolis, Ca,
40,00 cício no cargo de -Juíz de pital do Estado de Santa

Direito da .La. Vara da Co- Catarina, aos 25 dias. do
40,00

marca de Florianópolis, Es- mês de junho 'do ano de mil
25,00

tado de Santa Catarina, na novecentos e cincoenta e

�O,(J... forma da lei, etc. quatro. Eu, Hygino Luiz

PARA AQUELES QUE

it)ESEJÃM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFI�IENCIA
Faz saber aos que o pre-

30,00 sente edital de, primeira
�raça., v, irem ou' dêle conhe-

40,Ol
rimento tiverem, que no

30,00 lia 16 de julho p: vindouro em exercício. Confere. Hy
às 14 horas, a frente do, Pa- 7ino Luiz Gonzaga, 'Escri-

30,00 'ácío da Justiça, sito a Pra- Ião da Primeira Vara.
\

-
'

50,00 ça Pereira e Oliveira, o por, NOTA - Sendo publicado
teiro dos auditórios do Juí-" novamente por ter saído

50,00, zo, trará público Ih'egão de com incorreção.
venda e, arrematação, a

30nzaga, Escrivão o subs

ereví. (Ass. ) Manoel Bar
bosa de Lacerda, Juiz de
Direito da Primeira Vara

70,00.

e seu rebanho ... :.......................... ;65,00
LIVRARIA LIDER - Rua 'Tenente Silveira, 35 -

Florianópolis
.

ATENDEMOS, TAMBE'.TF PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

3. respectiva chave, usada,
em bom estado de eonser- Sob forte tempestade num pequeno lago interior,

um barco se desprendeu do trapiche. Levado pelo vento
vação no valor de duzentos

foi parar num 'lugar onde ficou à mercê das ondas e ba
�ruzeiros. 3 - Seis-camisas tendo contra as pedras.

} :le 'algodão ordem 123 Ma- Passada a tempestade, o dono da embarcação to-
10 - Sábado (tarde) -, F'armácia Catarinense -' 'haria Dalva, São Paulo, no mou emprestado o barco de seu companheiro para sair

Rl,la Trajano. valor de trezentos cruzei- em busca do seu. .

.

.

I

11 - Domingo - Farmácia, Catarinense - Rua. 4 U d h . I� Estes dois barcos tipificam as duas idéias de liber-

Trajano. , ';-" .. i',
. os: -r m guar a c uya rlade. O primeiro representa a liberdade que é ausência

,
17 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua para rapaz fatura 24.298 oa- de contrôle: "o faço o que quero", na expressão de al�

"I'rajano. ..; sa Migu-el Forte & Filhos S. guns. Em muitas vidas notamos 'a prática dêste tipo d€
18 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua' Tra- �aulo no valor de oitenta liberdade. São vidas que se movem ao impulso do mó-

[ano, cruzeiros. 4 _ Três sombrí-
: mento, ao sabor de qualquer infh.l�nCia' qu� as atinja.

24 - Sábado (tarde) -r-r- Farmácia Esperança'-. '" I' O outro barco representa o tipo de liberdade que
Rua Conselheiro Mafra.

. rhas de seda ordem 48, com envolve contrôle, que demanda algumas restricões e

25 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con- cabo de couro, da' Casa Mi- I
constrangimentos - tudo no interêsse de curnprino opro-

� selheiro Mafra.'
,

,;uel Forte & F.il,hos S� pau-I pósito útil' para o qual a vida foi criada.
.

O serviço noturno será efetuado pelas" ;armácias 'o no valor de cento e cin- Encontramos a verdadeira liberdade ao permitimoE

Moderna, Santo .Antônio e Noturna, situa,das às' ruas .,
.'

t
" 5 _ U I que C-risto seja nosso Mestr-e. E' então que descobrimos

J
-

Pi t T'
coen a cruzeiros, ma

d '''F' f' lib d d C
.

.

oao In o e ralano. . L d d 'I que po emos lcar lrmes na 1 er a e com que rIste
A presente tabela nãq poderá ser alterada sem pré- !!llusa, or em 1.015 a,Ma- nos libertou". ',' ,

.

via autorização dêste Departamento. Ihari,a Artiga Ltda. S. Pau-
.

D. S. P., em Florianópolis, 1° de.julho de ��54. lo no valor de sessenta CrU- '�---
_'

"efe, .:
.

____.;.�-..,..._-_....,....-L-u-i-�-s�-!-�-:-;-dd-Op-D-�-'�-rC-!-;-:-ia_01_'. ��:�: 6,!,Odêl�;03.::���, 1Jele,.-.'"�t'J!D4AS!- ·500 de confecção Charm, f\ ,,&I{'UI
\liagenÍ: COmisegurf�ça' �:':��,�:o:� v;l':,de;; '511(/5 n__ n., (

.•

. .:....��.�""-·�.'.e-,-- rapide-z �,_: ,},:jf)l,;.,:�. " vestido modêlo Albertina, '�
..L

rÓ NOS CONFOR'Í'AVEIS �ICJW:ONlBUlU!� I�:::,50�õ,!� ��:::Ç!:
, RA�ID8� ';,<SUL-BR,lSIL·EIRO» " var�r de 'oitenta cruzeiros.

Floriànóp�<li8 ltajal - Joinville _' Cur�tiba
. '8. - Duas saias modêlo

Noemia, ord_em 750, e mo- \
::lêlo Sára, orderp. 500, fatu-,
ra 740 de confecção Charm,
Pôrto Alegre 1110 valor de
trezentos cruzeirps; 9 -

Um casaco referência 972,
,

fatura 11.142/3/4 de C9n-,

fecção Sul Brasilei�a Ltda:
Caxias do Sul, rio valor de
duzentos cruz�iros. 10 - 5

Guardas . pós, referência
203, fatura 180- d� 'ç�>nfec
ção Pieruccini, • Ltda., Ca
xias do Sul, no valor de tre
zen tos cruzeiros.'p - Cin-

'

co capàs colegiais,,," referên
cia 2.405, fatura 7.435 de

confecção Sul ,Brasileira,
Ltdn. no 'valor de quinhen-

r'armacías de Plantão.
'M�S DE JULHO

-

Agên,çia ::.
lo

R.UI\ Deodoro esquiJia 'da
'Rua Tenente Silveira:

.

,
.

Terren'os na Vilaf10rida

tos cruzeiros. Dita merca-

(Estreito) '. '

:VL'\GNIFICOS LOTES.. COM FINANCIAMEN'l'O A
_

., LONGO PR.AZO SEM JUROS
Oportunidade especial para' aquisição, com grande

Í2cilidade. de um esplendido 'lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviliginda localizacão, BfI;:; PROXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIG tJE'IRENSE, assegurando valorização
imediata. ,-

I
.

I
,

OS TEI-lRENOS( EM� ZONAS MAIS DISTANTES
NAü PODEM OF�fmCER AS MESMAS VANTA-

.
o:v .. -

DlMtl'ibu1dor.
.

.

C. RAMOS 8/.A ;: ,

Peça hoje mesm<il informações a
.

OCIEDADE IM01BILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

< crltório: Edifício S�u Jorge, Sala'; - Fone: 2-1-9-2:

. Comercio - Tranaj,ortN
Rua Joio PlDto� » (lpult.'

....... _ .... J

'1

f!àrlido S. DelotrátlCo-
(Seccão de Santa Catarina)

"

Diretorío RIegional
o Diretório Regional convoca, pelo pre

s�nLe; à C-onvenção Regional Ordinária do

Partido, para reunir-se, nesta Capital, no dia
.

23 'do corrente às 20 horas; na séde partidá-, .

ria,. à Rua Arcipreste Paiva n. 5, com a se-

, 'guinte ordem do dia:
ri) - escolha de candidatos para, com

'pleíarem as chapas do Partido, no
pleito, de 3, ele outubro'vindouro;

b) - assuntos' outros de alto interesse

partidário.
Florianópolis, 3 de julho de 1954.

CELSO RAMOS
Presidente em exercício

JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário

ANTONIO DE LARA RIBAS
Secretário

'

ROBERTO OLIVEIRA
'I'esoureiro

'.

"Soirée" "Sweater"
NOS SALõES DO CLUB'S LIRA-TEN�S EM B�NE

FICIO DA FILANTRóPICA SOCIEDADE DE

AMPARO À VELHICE

Grande apresentação das 10 candidatas ao tituu: de

"RAINHA DO SWEATER"
I

A seguir brilhante aclamação da .rainha escolhida.
,

Depois ... Soirée abrilhantada pela Orquestra do

Clube.
O prêmio especial a rainha será um lindo "Sweter"

oferecido pela conceituada Casa A MODELAR.

Esta cintilante reunião elegante se realizará na noi;

te de 17 de julho .

Contribua para que os velhos desamparados tenham
.
., • ,.p.

.. ,
�

momentos d� alegria e algum conforto.,
'

.

. Daremos novos informes a seguir.

:. -.

•

Com' ist. va.lo� VoS.
6b,.i,..;_ umo. ccnt. que

,;I���_••I!==-'Ih" ..ender'6 ju ...., com·
"L pens!>dor'

..

lev�,.,i"p�"À $U6 residi,,-

,
eie, um lindo e útil pl'tsent�:

,

umBEUSSIMO eOFI?Ede J4CO eJ?OMADO.
-,

APr'ocur'� hoje" NOVO .

NCO .

GRICOLA
... f'LORIANÓ� c7��:! CA�"'RI'"
----'-------'-------------

·EUlpl�gO
\ Imp'Ortante Companhia oferece excelente oportuni

dade para candidatos maiores de 25 anos, do sexo mas

culino, com experiência comercial, afim d� exercerem

funcões nesta Cidade. Cartas indicando gráu de instru

çã(j): experiência anterior, idade, nàcionalidade e orde-

I
nado des�jado" para a Caixa Postal n.139, dêste jorna�..

As propostas serão qonsideradas em caráter. confidel)'-
cial.' '.

.

,. .'
...

f • ri _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'

•

Situação Cri,tica..
.

o
.
sr, Cleofas @cusa.d,o· de, .fü·lçào

pela imprensa ude.-is_,,'· RIO,7 (V'i A) - A pro-I·Castro continua li merecer

RIO, 7 (V: A) - A res- .íeclarotr liberto de quais- João Goulart. E só hoje ou --'-.-- pósito de notícia divulgada sua inteira e absoluta con-
,

"deni , h- -, bi Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Julho de i954 '

peito da situação perriam- quer . compromissos, enun- 'aman a estará �om" ri-
.:;-_.....:.� ,

'

I de que surgira uma crise fiança, além de ser um de

bucana e da atitude do sr. ,..!iando, numa .ofensiva ácí- gadeiro .Eduardo Gomes. I
no Exército, resultando dis- seus melhores amigos.

João Cleofas, o Diário de la, a interferência do sr. Tantos foram, .entretanto, EM' DROL DA JUSTiça so o pedido de demissão do "Não há nenhuma crise no

'Noticias comentou' ontem: .}etúlio Vargas na vida da os entendimentos' políticos '

,

'. -I ' '. N general A'lvaro Fiúza de Exército, - concluiu o mi-

,As' atenções .dos círculos Bahia.
,

que manteve ontem que não' Castro, do cargo de chefe nistro da Guerra - contí-

Políticos dividiram�se,·· on- Desde sua chegada, sába- roi à Câmara; e provàvel- do Estado Maior, o minis- nuando todos os seus che-
Na Polícia Militar, atos_inéditos do' Governador ..

tem, entre êstes três casos 10 à noite, o ex-ministro da mente ainda não irá hoje, provocam inéditas reações da parte de um seleto grupo tro Zenóbio da. Costa de- fes a trabalhar para o seu

de aspecto diverso: o anun- Agricultura entrou em con- adiando de algum tempo - de oficiais. Não há notícia, na mais que centenária his- claroú à reportagem desco- I
engrandecimento 'e segu-

, I ' .

ciado rompimento do' sr. cacto com os meios políti- horas ou dias - o discurso tória daquela Corporação, de haver em tempo algum, nhecer semelhante áise,' rança do país".
Lucas Garcez com o sr. Ge- eos. Conversou horas, no em que se explicará ao pais algum governante exigido da mesma a reinclusão de um oois o general Fiúza de Ielemento expulso por indesejável. Por outro lado, tam-
túlio Vargas', a traição, não .:10m,íngo, com o sr. Artur sôbre as razões - ou ori- '

bém .nâo há notícia de ter, havido em idos tempos, prí,
consumada ainda, do sr. Santos, testemunha de' ver .gens ... - de' sua estranha sões em tão g.rande número, e tão repetidas.

'

João Cleofas a seus com- � ouvir do seu compromisso atitude.
'

, Volúpia ou vertigem de mando .e prepotência. ·0 sr.

promissos com a candida- com o general' Cordeiro de Em tôdas as conversas Bornhausen prende e torna a prender oficiais dignos,
. ,muitos dós quais com longos e relevantes serviços preso

tura do general Cordeiro Farias, que esta mantendo, o
.

sr.
tados. .

de Farias;' e o debate sobre Segundo o- próprio sr. João Cleofas insiste na gra- 'Prendervários oficiais de vida limpa, cujos méritos
o caso baiano,'que já trans- roão Cleofas nos declarou, vídade dos cometimentos já estão comprovados pelo satisfatório desempenho. de
bordou para a trtbuna da não estêve com .Q sr. Getú- :lo sr. Etelvina Lins contra múltiplos cargos e missões de responsabilidade, somente

Câmara, da qual o P. L. se lio Vargas nem com o sr. 1 U.D.N.· na inoportunida- para manter um sargento de ontem, que mal foi promo-
"

. .vido envolveu-se em lamentáveis peripécias a ponto de
de. do rom�Imento dos �e., I ser expulso por incapacidade moral, é ação que é inacre
putados LIma Cavalcanti e ditável se exerca por imposição da mais alta autoridade

. . I .
• _.,

Neto Campelo; e na neces- do Estado. '

sídade' de manter a todo o , Interessante é ressaltar que, se nunca se viu seme

zust id d
'

tidá 11hante imposição, semelhante exemplo também nunca se
zus o, a uni a e par 1 aria. . u d fiei trari f t

.

. VIU. m grupo e o ICIaIS con rarrou o a ron aso capri-
Foi, aliás, êste último ar- chó do Governador e ante a ira despótica do poderoso

gumento, aplicado ao plano
I

surpreendido em flagrante abuso de autoridade, se con

nacional, que nos rendeu o
I

duz em atitude elevada, serena e digna. Ressalta aos

singular espetáculo de um I olhos de todos, a atitude respeitosa e disciplinada, dêsses

líd deni
.. I briosos oficiais que estão-se submetendo a arbitrárias

1 er u emsta ser

mmlstro,. prisões: Suportando as injustiças, sem perderem, a com-
da Agricultura do sr. Ge- postura, estão fazendo, cor_n sua estóica serenidade, com
.úlio Vargas sem deixar de . que a percam os mandões que se exasperam e se des

;;el� (de' fato) o priilciPal1 consertam ante tanta "elevação.
dirigente da U.D.N. per- id Pre?�erdam, el p,orque o escâ�dtalo felstdourdou'ttencdo.

.' SI o noticia o pe a Imprensa escri a e-. a a a es a a-
iambucana. E depois de pital e, também, 'por emissoras do Rio e São Paulo, além
:er o sr. Artur Santos, na de debatido na Assembléia, prenderam de novo.

.

'elevisão.vdeclarado que o I Uns telegrafaram. Outros sol�darizaram-se aos tel�-
.r. Joãq Cleofas nada tinha gramas. Os co-autores foram punidos com pena em do-

tid bro a que coube aos autores. Foram presos todos os que
1 ver com o par 1 o reu-, loc: .

.
.

d d
. - .

. _

'

'. Ise co ocaram em:atItu e e oposlça� ao ato governamen.
.

. ma-se a Convenção da U.
I tal. Presos tambem os que, em seguida aos outros, se soo

Candidatos indicados pela Convenção, à D. N., -com ia :p�es�nça .do lidarizaram. Agora) o Cap. Gilberto, num belo gesto de

Assembléia Legislativa do Estado: sr, Cleofas e a J)l;,eponde-Ihomem de atitudes e de personalidade que seplpre foi,

Dr .. Antônio Gomes de Almeida Dr. canela dele, e- pela metade'l declarou sua .solida�iedade. Não foi pr�so. Tantos pe.sm:
,

•
.

e tantas medidas díspares, revelam a msegurança que,
Lenoir Vargas Ferreira' -- Dr· Ivo Silveira -- .

dos seu,s membros
•
dispu- "como já o dissemos, se nos afigura e lembra um garoto,

Miguel'D.aúx __ Dr. Edmundo Ribeiro Rodri-.
nha-se a trair o compromís-! que surpreendido em flagrante delito de peraltice, teima
30 por êle assumido, fazen-Tern não confessar, mesmo ante a evidência, e inventa des-

!!u.es -- Dr. Walter 'I'enório Cavalcante -- Dr. . I 1
' , . -

C> .... do-o candidato ao governo cu pas.mcrrvers para.provar que nao errou.
.

. Jorge 'Barrose Filho -- Dr. Elpídio Barbosa -- estadual. Como se, na hora I' '. OSs'�randets precISat;n'te deve� 1er ,rdealdm�nte SUtP��
C I J

- .

El
.

M' rl D F'" Cd'
'

.

•
. . ,. rlOr�,_ omên e um eSplrl o superIor po e eIxar a eI-.

e. oao 'OI en cs -- r. Irmlno :or Cl:" em que deIXOU o MmlsterlO mosia de lado; reconhecer a justiça e v9ltar atrás, cord.
ro -- ProL Làuro Locks -- Hilário Zortéa .-- da Agricultura, tivesse .0 gindo um erro que está sacrificp.ndo inocentes.

,

Protógenes Vieira .:._ Dr. José Bahia Spindola <;r. Cl'€'Ofas recuperado, mi- Cabe, no caso, relembrar Ruy: "Fui govêrno, e dei,
").

' lagrosamente, a virgindade 'no govêrno, as maim'es provas, as mais ire,quentes, de
BItteneourt -- .Epitáeio Bitteneourt -- Francis- que nãó conheço amor-próprio, q'uando se trata de

re-,d -s
.

N J
-

G d C
democrática. . . f t d

. . "

co e ouza cves --. oaQ Olnes e ampos armar os meus a os, e C01"rtgtr os meus erros
_.

-- Carlos Spalding ue Sauza --Valério Teodo- Na-O volem 'I. A·I·lan('a· S'o·r ·Ial Tr'ab·alh' ·Ista 1
ro Gomes -- Dr. Alfredt> Cherem -- HéliO' Pei- ,

� \.i
xoto - .. Dr. Osmar Cunha -- Frederico Poy fi-
lho -- Dr: João Estivalet Pires --, Paulo Preis HAIA,7 (U. P.) - A co- O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
:;.� Mário Tav��es d�l Curiha' Mello _.:: CeI. An- 'ligação católico-socialista,. (PSD) éO PARTIDO TRABALHISTA BRA
tôni� de Lar,a'Ríbas,.- Oscar ROrdrigrtes da No-

.' que governa a Holanda des-"SILEIRO '(PTB) obedecendo à 'norma de
de 1946 parecia achar-se

d d' I .

C
-

-

va -- Dr. Armando Calil Bulos -- Dr. Lecian. ' .

eon uta traça a pe as .respectIvas onvençoes
. ,y -'m sério perigo, çomo re-

Slowinski -- Pedro Kuss -- Manoel Siqueira Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao po�.ultado da pressão da Igre-
BelIo -- Ivo Müller -- Hugo'Roepke .- Erme- ;a, para que os católicos VO catarinense, para senadores e deputados
lindo Largura -- Dr. Orlando Bertolli -- João ["Ião votem nos socialistas, federais, os seguintes 'nomes:
Santos -- Dr .. Heitor Guimarães -- Alfredo Na últi'ma eleição parla-

Campos -- Ricardo Witte -- Dr. FerRando Oli
veira -- José Paglioli -- Olívio 'Nóbrega -- Dr.
Osní de Medeiros Régis -- Benjamim Bitten-'
court Barreto -- Dr. José Boabaid -- Dr· Adal
be:t;'to Tolentino de Carvalho -- Prof. Flávio
Ferrari -- Dr. Wllmar Dias -- Torquato Tasso
-- Joaquim Rigo -- Adindo Ferrári .:.- Dr ..
Ylmar Corrêa -- Tiago.José da Silva -- Dr
Renato Ramos da Silva.

'

RIO, 7 (V, A.) - Ao con- varri, mesmo, que a visita

'trário do que foi divulgado, eria a 11 de julho. '

o sr. Getúlio Vargas não Motivos de ordem 'supe,
cancelou sua visita à Bolí- :ior, porém, determinaram
via. O que houve foi, ape- iova transferência da data
nas, mais um adiamento, vssim, o presidente da Re

pois 'o chefe' do govêrno na- oública só visitará, a'
..
Boli

via r��ol;ido 'ir ao' país vi- via em' agôsto próximo, pos
�inho �a primeira quinzena

I'
'ivelmente na p"rimeir2

do mês corrente. 'I'elegra- nnzena.

mas vindos de La Paz fala-

PARTIDO SOCI.AL
DEMOCRATICO

PARA SENADORES
\ .

nentar, em. 1952, uns ....

100.000 católicos votaram

nos candidatos socialistas. I

..
'

"
,

NERÊURAMOS
(suplente -- Fr31�cisco Gallotti)

SAULO RAMOS
,

(suplente -- Rodrigo Lobo)
Proteção
TUNIS, 7 (U. P.) - Cêr- l.

�a de dois mil soldados pa-
\ .

.

ca-quedistas fuzileiros mar-

roquínos, desembarcaram
em

'

Tunis' e atravessaram·

as ruas em correta forma

ção, como resposta do go-

'Programa . da retreta a. "T
vêrno francês aos urgentes

ome Jalapa Frevo",
"

. pedidos de proteção formu-
se reali.zar hoje, das 19 ás :?or Antonio Salva

.

21 ,horas, pela 'Banda de "s" f
lados pelos perseguidos co-

'- 1 a aveIa deixar de
Musl'ca da POII'cI'a MI·.II·tar' ",' t' "s b H F

.,onos tu,nisial'\0s.2,,:,IS Ir,' am a por ugo . ....... •

I :pARTE "Capitão Olivero J. de C'
.

d"Jessê Gomes", Dobrado, CarvalhQ Costa", Dobrado 'orreSpOD eD·
por Benicio SOli'za

.

por Brasilio Machado. t· g
.

"Pomon�", Valsa de E' e 10 �nuo ..

Waldteu�el
'

O Tempo
"O Bamba do No�oéste", '''O Estado do Paraná",

Catérété\ por. Pedro Alves Previ!:\�o do tempo até às de Curitiba, em sua' edição
'''Me�ancolia, Frevo por 14 horas :do dia 8. de 16 do corrente, public'a
Antonio Salva Tempo � Bom, passando o seguinte' telegJ;'ama: De ordem do Exmo. General Comandante desta

,
.

, I "FLORIA'N'O'POLIS G.uarnição, convido a comparecerem no
.....uarte.J. Gene-"Não ha nada como um

I
a instave ,"

, ,-, .

.
. ".'

.

_

"'l

dia apo'l outro", Samba por Temperatu,ra _:._ Sofrera 15 (A.. ssapres) _ O governo.
ial da I. D./5a. à Av. Hercílio Luz 137, nest'a Capital,
afim de tratarem de assuntos de seus interesses, os C2.ri-

Hugo,F..
' declineo. ' do Estado or-denóu a prisao didatos, à Escola de Sargentos das Armas, seguinte<;: -'

I ·PA.RTE Ventos ---:: Rondarão para de 16 oficiais q,a Policia Mi- Alaôr Silva - Alcidio Agostinho Vieira - Auri Sil\'ei-
ra'� Ayrton Br:az da Cruz _::_ Cezar Vieira Ouriques - i
Claudino A,ndrade _;_ Miguel Edolo de Jesus - Valdir:

,
. "

José dos S-antos e Vicehte da Ro�,
-. Florianópolis, '7 de Julho,'de N�.: "

.

EDIWAL OBERG -'- .Capüã1f·{.A:jiJ'dante_ Gel:"l

MINISTE'RIO DA GUERRA
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

,
Guarnição Militar de Florianópolis

PÁRA DEPUTADOS FEDERAIS

RETRETA'
•

A

SauJo Ramos -- Nereu Ramos
\derbalR. d,a Silva -- José Lerner Rodrigues

Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
Atilio Fontana -- Orlando Brasil
ivo d'Aquino -- Paulo Carneiro·

Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann
Serafim Enos Bertaso

" .

"Saudades de N�zi", Val- ; o Sul, frescos.
.

llitar pelo motivo de não
sa por Jorge F. de Souza I Temperaturas - Extre- acatar uma sua delibera

"O Cantor Catérété", por mas de ontem: Máxima
I ção. Desconhece-se qual

Pedro Alves 20,2, Mínima 11,2. essa de'liberação".

'Mais um desmenlid'o
do 9ral.�Zenobio

Juó -Bananére, ps-eudônimo de Alexandre Mar

condes - (não o senador) - na sua La Divina En

crenca, em versos de notável humorismo, entre his
tórias e paródias, corridas em português macarrô-

, nico, insere a velha fábula do lobo máu e do cordei
rinho. Este, acusado de estar sujando a água que
aquele bebia, mostrou-lhe a improcedencia da de
núncia; 'pois se achava, no arrôio, em local para

, onde a correnteza ia. Ao argumento decisivo e

irrespondível, o lobo retrucou que se não fôra
ele, cordeirinho, quem lhe turvara a água, haveria
sido seu pai. E engoliu-o .

Para moral, Bananére indica isto: No mundo o

. que vale é o muqtte.
.

Vem isto a propósito do que me contaram, há
dias. Durante as últimas provas da nossa Faculda
de de Direito um conspícuo Professor retirou a de
um acâdemico, sob a alegação de que o mesmo con

sultava subrepticiamente os tratadistas da matéria.
O estudante, por certo, esquecera-se de pôr o as

sunto 'na cabeça e, por isso, levara-o no bolso. Cau
telas tmulenciais - diria o nosso irrlquietó futuro
deputado Paulinho. Não defendo o aluno. Se houve

• o suiraglante, a sua causa, apesar de ser de Direi
to, está perdida dentro dos Códigos .

�ão o apedrejo também! Os que trabalh.an1 e

estudam ao mesmo tempo, nem sempre podem pre-
'parar-se para as sapatinas, de fato e de direito, E;
nas aperturas do momento, quando não se conhece
pessoalmente o, ponto sorteado, 'o recurso é o apêlo
para os testemunhos de ver ou olivir.

.

O episqdio, assim, não me conduz senão à neu-
.

tralidade. E me traz a' fábula à memória, com ou

tros fatos, nos quais vejo o mesmo conspícuo Pro
fessor prestando concurso. A banca .examinadora é
cor_dial, como todas, mas� çomo todas, exigente e

J'

severa na arguição. ,

O candidato, meio malárico de pavor, vai indo,
aos trancos, De começó, ao receber o· primeiro elo- I

gio, estufa como perú� Nada, no entanto, 'tão peri-
. goso como elogio de' examinador em provàs de defe-'
sa de tese. E' que, depois dele, vem bordoada de
criar bicheira. Com a mais lamartineana das cor

duras, numa linguagem toda delicatesse, o exami
nador tritura o examinando, r'asgando-lhe a tese e

duvidando pública e ironicamente dos �eus cabe
dais científicos. E' claro que, muitas vezes, o exa

minando reage a ponto quase de os papeis se in-
verterem.

.

'. No caso,'não houve isso. O candidato, com �ui
ta agilidade mental, falava muitó e bracejava forte,

'

procurando evitar certas pifadas na voz.

Lá pelas tantas, o examinador, abrindo a tese,
nela leu, pausada e pontuadamente, vírgula a vír�
gula, certo trecho.

'

Em seguida, apanhando um velho livro, êitan
do-Ihe a velha edição e o falecido autor, leu, tam
bém pausada e pontuadamente� vírgula a vírgula ...
o mesmo trecho!

.

.

A sala da Faculdade, toda ela, avermelhou.
E, .lá do alto, o examinador, com um arzinho

meigo de carrasco, largou a bomba:
- Não estamos, evid�temente, diante de um

plágio. Um candidato a uma cátedra não cola! Mas "

a coincidência é perfeita, exata, carbônica! Gosta
ria de ouvir, a respe\to, uma explicação!

.
O pobre do candidato consultou o relógio. Fal-.

tavam 5 minutos para esgotar-se o tempo, Durante
esses 30b segundes, o futuro Professor ficou na pre
liminar, enchendo linguiça, Quando soou o gongo,
estava a ponto de desmaiar! Aprovaram-no!

x x

,tl�, ,� .'
'.",.

, Do episódio, por certo, ficou-lhe a marca,' a exi

gir desforras. O ftcadêmico que perdeu a prova, rem
. .

centemente, está pagando. . .

.'

,

O q1.l.e' vale nQ mundo é o muque, seja {físico,
seja de posição. "

'

\o.
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