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No . Cemitério. de Pistoia I ·Desa��re,Com Um
AVia0 da FAB

.

\ 'i' RIO, 3 (V. A.) - "As"j
-

Meia -hora"após': 'càmu-
" /' �: ),' , ....j. 7h40m.· de ontem, em Ma-

I nicação do {ato, o Serviço

Emocionante cerimônia à memória aôs��pratiDfias ::��:e :::�i:O���ou�: b::� I ��:�.:�:n: S�l:l::e�!: d��
.-.

t d dever ,"- aérea de Belém, PA-10, n. colar um avião-socorro.

.

.

.

mortes "O cumprlmen O O 6.500. O acidente ocorreu

PISTOlA, 3 (U.P.) - diante da "linha gotica" e seguindo, ressaltou o cuida- Ioram relembrados. guerra, tocou "silêncio" em um minuto após a decola- Regressou o ·dr.
/

Flores frescas, chegadas di-I foram sepultados no cem i- Jo com que' o povo de Pis-
-

Terminada � solenida�e,: homen�g_em àquêles' bravos '

g�m, caindo o, a.parelh� pró-. II
�.

AO Rretamente do Brasil, em 36· tério brasileiro de São Ro- toia cuida dos tumulos do (l mesmo Cabo-corneteiro que alí repousam longe da I
ximo ao depósito de infla- ...terli amos

cestas transportadas para a I que (San Rocco). cemitério militar brasileiro, que em 1945 tocou "vitó- Pátria, mas nunca esqueci-
I.
máveis, junto ao rio T-o-

Itália em dois aviões que I Durante a cerimonía, quê Foi lida, ainda, magnifí- ria", quandojo término �da
'
oos. I cantins.

'

::��:'�:�,:�i::;::E �:::�:�:�;OEi:a��1:' ii�e{�E:::�:�i:��a�: ·N'8' f,a·cu.I"�·a'���e
...

�8 :Ollr-eI1toMinistério da Defesa' para que relembrou as etapas Cé. gloriosa F.E.B., exaltan-
Pistoia, e depositadas, à tar- ��!oriosas da campanha dos do os Heróis, cujos nomes

de, sôbre os tumulos de 450 soldados brasileiros em de-I "'••••••••••••••••••••
soldados brasileiros que Iesa da liberdad� e da de-I Dr. Serafim
morreram na última guer.ra iLocracia no mundo,' Pros-IRertasso '

Coronel ídal Ramos
I homenagem que lhe foi· pres�

. tadl 10 Ctnltro C2.tBrIDeDse�
.....

��

DlRETÓR IRuben. de
IArruei. Ramol

IEftENTE IDominlo, F. Id. Aquino.;
',' .

�,._,-
lIdIih .. t.j. - •.pi"

J

<
"

,
,

"Bolsa Oficiál. de' Valores

Norte e

Dinamar---_

Várzea e Lauzimar Laus, ronel Vidal Ramos.jna gale- cado em "A Gazeta" do dia

deputados Jorge Lacerda, da' de ex-governadores do 28 próximo passado.
Valdemar Rupp, Joaquim centro, sua bisneta, a Srta, Jomalista que é também

Ramos e como representan- Teresinha de Jesus Hamos_ �xtremos.o chefe de famma,
te do governador Bornhau- de Paula. V. Si;l. não há de negar-me

sen, o deputado Wanderley I Falou por fim, vivamente .) direito de defesa, dando

Juni\n:., I emocionadu,. o Sr. N�rêu qgasalho nas colunas de "O

A convite do Centro Ca- Ramos, presidente da Cama- Estado" à minha presente
I d D t d Carta Áberta.tarinense discorreu

-

sôbre ra.. os epu a os, que ag�a-
os atos principais da admi- deceu a todos os presentes Grato pela atenção.
nistração do coronel Vidal � ao Centro Catarinense a Florianópolis, 2 de:

nO-I
O Govêrno

dO.
Estado aca-

namos, em seus dois perío- '>rÜhante home;agem que vembro de 1953. , ba, de tomar medida justa e

dos governamentais, -,o pro-
acabava de ser promovida a I

Milton Edual'do SULlivan. ,salutar, determinando sin-

f�ssor Laercio Caldeira de 3eu venerando pai, f�liz P01'! I dicâncias que àbrangem
A�drade, cuja oração foi lodos os motivos pois quel' CARTA ABERTA I

tanto a minha administra-

rec'ebida sob aplausos ge- festejava' n�quele_ dia seu Ilmo. Senhor' General ção como a do senhor Jal-

.rais. 86° aniversário. 'I Pàulo Weber Vieira da

RO-, dyr
Faustino da Silva. As-

Encerrando a solenidade sa. sim, aguardamos, a minha
Tam.bém solicitou a pala- 'fez·se ouvir, em interessan--l Permita-me V. Sia. aqui- i f.!}mília e eu, sereno�, tran

vra um· ex-aluno do primei- tes números do folclore ca- I lo que a ninguem se nega,
I qüilos e confiantes ua velha

1'0 Grupo Escolar do Esta- tarinense, o orfeão "Vil,a I salvo nos r�gimes de prepo-! e nunca desmentida yerda
do - o Sr. Nelson Gama do Lobos" da �scola "Carme- tência: "o meu direito de le-

I
Je que a justiça tarda, mas

Nascimento que, em sina.l la Dutra", sob a direção da' gítimSl defesa". não falh.a.

de gratidão quis fazer res- professora Nilza Gama" can-I '. Guardo em meu arquivo" Deus há de põupar ao lar
saltar o quanto deve o Bra- tando finalmente o hino na-

I
com satisfação e carinho, re- \ de V. Sia., senhor General,

sil ao govêrno Vidal Ramos; ciona}. I ferências elogiosas à minha' aquilo que a pa�xão e a mal
cujo programa de desenvol- .N. R. - �o próximo d�-I atuação à fre�te.do. Institu- dade dOSA home�s procuram
.viment,o do ensino, dá. ao mmgo pubhcaremos a brIol to de Educaçao, feItas por lançar sobre mmha pessôa.
Estado, até hoje,. o menor Ihante oração do sr. Prof. V. Sia., quando Coronel na meu honrado lar e meus

I .

índice 'de analfabetismo no Laércio Caldeira de Andru- ütiva militar, comandando o inocentes filhos.' na, prof. Laertes { ; lVIaced
nosso glorioso 1(1° B. C.. Na triste época em que Munhoz, dà Faculdade de

____..._...._.._..__ -.....,.,.,.,J!C.....,.."._� -.-- .,.;. w- ,.____ vivemos, de alarmante de- Direito da Universidade do'
cadência moral e eSi)iritual, I Paraná, desembargador Aríseria um confôrto \

aos que de Azevedo Franco, Presi
sentem as agruras da vida dente do Tribunal de Justi
e à mocidade generosa e no- ça do Distrito Federal e pro
bre, acompanhar a' sorte re- fessoI' catedrático da Facul
servada ao velho mestre dade de Direito da Univer
que depositando tanta fé em sidade do Disttito Feder.al e
sua missão sagrada; por ela prof. Héllo' 'l'or�aghi, cate

luta, sofre e até, si preciso' drático da Faculdade Nacio
[or, oferece a própria vida. .

nal de Direltõ da Universi
Adeus,.e seja feliz, senhor

-

dade do Brasil e da Facul�
General Paulo Weber Viei- dade Católica de Direito do

I

Revestiu-se de excepcio
nal brilhantismo a homena-

gem prestada, por iniciativa
do Centro Catarinense, ao

ilustre �stadista Vidal Ra

mos, ex-governador de San

ta Catarina.
Ao ato, que foi presidido

pelo engenheiro Libero O.

de Miranda, presidente
Centro, compareceu grande
númer» de. pessoas ligadas
it colõnfa barriga-verde nes

ta capital, notando-se' entre
, (IS I)l'('sent��, . �� ininistr'o

.

Henrique d'Avíla, almiian
te Lucas Boiteux' e Pinto

da Luz, general Aquiles
GallotÜ,
Junior,

jornalista Diniz
escritores Afonso

\ '

. país.
'

Em avião especial da

Fab, regressou ôntem pela
manhã, à Capital Federal,

\ '" , .

G:YJ.C'ontra-se nesta

Resultadas . dos Concursos: dr; Abelardo da'
'Silva Gomes, des. Ferreira Bastos

'

�. .e Luna Freire" aprovados. .

_

Realizaram-se, recente- diciário Penal, vagas com o se às provas de títulos, Jes_
mente, na Faculdade de Di- ! falecimento dos professores critas e didáticas. No con

reito, concursos para o pre-I Urbano Müller Sales � Éri- curso de Direito Penal fo
enchimento das cadeiras de co Enes Torres. Para Direi-. ram sorteados para as pro
Direito Penal e Direito Ju- to Penal inscreveu-se ape- "as escrita e didática, or

nas um eandidato, que foi pcntos sôbre Rixa e Abor

o defefubargador José Ro- to, respectivamente, No de

tal, desde ontem, o sr. dr.,
Serafim Bertasso, engenhei
ro residente em Xapecó e

vice-presídente do Diretório

Saudações.
Citou "O Estado" um tre

cho ·do artigo escrito pelo
senhor General Paulo We

bel' Vieira d� Rosa e publí-"

zia o poeta Tenrryson: "pois mes contra: a Humanidade. CONCURSOS
,

tudo na vida há de se mu- À cátedra de Direito Judí- Concluidos os trabalhos, ,

dar". .
ciário 'Pe:hal concorreram G Banca Examinadora. de Di

'i '.ê, d!iÇnlOCl'a��c..!:i�tã.- ô da�, dese�yba:r:�a� J�o.,..ge.. Lu. coito Penal julgou haleilíta-.

qual V, súi. é .hoje destaca-, na Freire, COR)-,a tese "Apli- do;: indicando-o para a no

Jo mentor, ergue o seu belo cação Extensiva do Conflito meação, o candidato des, Jo- ..capitão AdeltDo
edifício sôbre duas vigas de Jurisdição Crimínal" e (I sé Rocha' Ferreira Bastos,'

Pla\tmestras que são; o principio dr. Abelardo da Silva Go que alcançou a .média .9,2.
democrático, consagrado em f mes, com a tese "O Julga' A Banca de Direito .Iudi- ,-

nossacarta magna, que nin- 'mento pelo Júri". cíário Penal. julgou�habili- Em recente ato assinado

guem seria-condenado senão, AS BANCAS EXA- >.ac103 ambos os candidatos na pasta da Guerra, pelo
em virtude da lei, pela au- MINADORAS cl..ssificando- em primeiro Presidente da República,
toridade competente, e o }l0- As bancas examinadoras lugar o ·dr. Abela�do da Sil-

\ foi promovido ao pôsto de

bre espíFito cristão revelado foram assim constituidas: \',,! �mes com a média 8,� Capitz.o, na Arma de Arti

na voz sublÍl:ne do divino - Direito Penal: Professo- e em' segundo lugar odes. lharia, o �osso prezado con

�VIestre, 'ao pregar através res Jo�o . Bayer Filho (' �I oão de Luna Freire com <l terrâneo 1° Ten. Adelino
dos séculos a sua infinita Othon da Gama Lobo d'Eça. média 7,7. Em vista dêsse I Augusto Platt, que vinha

bondade de não atirar a pri- da faculdade de Direito de resultado a Banca indico�!
1

exercendo as elevadas fun

meira pedra. Santa Catarina, prof. Laer- para professor catedrático'c ções de Delegado do Servi-

tes de Macêdo Mimhoz, da dr Abelardo da. Silva �Go- ..ço de Recrutamento da 16a . ._.....

Faculdade de' Direito da n,es e p'ara livre-docente ( C. R., 'São José, Palhoça e

Universidade do Paraná €: -,J(:!". João de Luna Fre�re.
.

Biguaçu, neste Estado.
•

Pre,sidente da Assembiéia �EUNIÃO DA CON�
-. 'O Cap. Adelino Platt foi,

Legislativa do mesmo Esta- GREGAÇÃO também, transferido para a

do, prof. Aloísio Carvalho No dia 31 do mê's de ou- Reserva, depois de haver

Filh.o, da Faculdade de Di· t\.lbro findo, às ?O horas, sob serviOo ao Exército durante

reito da Universidade.' da a pre,sidência do prof. Rupp quasi30 anos, prestando à

Bfhia 'e Senador da Repú· Júnio�', reuniu-se a Congre· Nação uma soma considerá

blica e prof. José Soares de gação da Faculdade d� Di- ,.....vel de relevantes serviços.
Melo, da Faculdade de Di- l'E:itO, com a prese'nça de cá-' Ao �istinto conterrâneo
reito da Universidade de torze profess_ores catedráti- as nossas felicitações.
São 'Paulo e Presidente do cos; para o fim especial de
'T,ribunal d� Alçada ,do mes- tomar conhecimento dos [-a-
mo Estadq. re�eres das Bancadas Exa-

O RISO DA CIDADE...

Direito Judiciário Penal: �mnadoras, sendo os mes�'1 .

Professores Henrique da InCS aprovados por unani-ISilva Fontes e João José de midade de votos. Na mesmâ
Souza Cabral, da FacilIdade
de Djrei.to de' Santa Catal'Í

/

!�slaJual do PSD em Santa

.�alarina, a ,quem' cumpri
ncntamos, cordialmente.

o nosso eminente conterrâ

neo, dr. Nerêu Ramos, Pre-'
sidente da Câmara dos De

putados. Em sua companhia
\

viajaram sua exma. esposa,

D_ Beatriz P.· Ramos e sua

cunhada, D. Dora ·P. Lin-

neman,

No aero-porto da Base

S.' Exa. recebeu cumpri-·
mentos de. .despedida de

DUAS CARTAS cha Ferreira Bastos, com a

tese "O Problema de Crimi
nalidade de Guerra" - O

Direito Judiciário ,'Penal, li

prová escrita;versou sôbn,
Questões Prejudiciais e �.

didática sôbre Prazos,

nE�ULTADO DOSdo
Mudaram-se os tempos, se- Julgamento- de' Nuremberg
nhor General, como bem di- - Crimes de Guerra e.Cri-

RECEBEMOS:

Ilmo. Sr. Dr. Rubens de

I
Arruda Ramos,
b. D. Diretor de "O Es

tado".
crescido número .de amigos
e admiradores.

Descerrou o retrato do co'

ocasião f�i aprovado o COl�-, �
�urso para a cadeira de Di-'I iI.

:eito Internacional Público, I
OUTRAS NOTAS
Os eminentes professores .

que vieram participar dês
ses concursos foram home

nageados com: um almoço
j;O Lira Tenis Clube e com

de.

'cc 2 MOCAS·PIECISAM-$E»
Casal de família Pa_ulista de 400 anos, precisa de 2 moças para todos ser-'

viçc;<; de pl>quE'na càsa, tais como: cosinhar, arrumalll lavar roupa (com má-

quil'.a l:I.ltomática) etc.
"

do Prof. Rupp Júnior,
l:etQr da Façuldade 'de Di
reito.

'Os atos dos con�ursos fo
ram prestigiados com a pi'e
sença de professores e alu
nos das escolas' .superiores
desta cápital; além de. nu
merosas outras pessoas re

presentativas do nosso mun

do cultural, político e so

cial.

Exigem-se absoluta referências e as moças precisam SeI' educadas e que

não tenham medo de trabalhar.
Então, o dr. Collin
não permitiu qite o

Caxias, de Joinville,.Ordenad() �nicial Cr$ 1.200,00 para cada, com casa e comida boa. Escre

ver informando idade e referências para Dr. Ignácio, aoS cuidados dos La

boratórios Ly;::cfo;m - Caixa Postal, nO 2.502 - SÃ.o PAULO.

ra da Rosa.

Florianópolis,
vembro de 1953,

Rio de Janeiro.
AS PROVAS·DOS
CONCURSOS )0

2 de no-

viesse joga1'
Avaí!

Porque?
P01'que as est1'Udas

estã.o il1..tra,nsitJhJe,_isW��5il.

com o

".
Além da defesa de tese,'

os. candidatos s.ubmeteram�,Milton Edudrdo Sullivan.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2· Florianópolis; Quarta-feira, 4 de
-

Novembro de ,1953

NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO
11 �ODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

,RIC0S.
la. Rodada _ Um abat-jour com pedestal de alabastro,

óferta da Casa '�'A Eletrotécníca" e, mais um

par de sapatos 'de crocodilo, ofertá. de "Modas
.

Clíper", ,

'

2a. Rodada _ Uni abat-jour com' pedestal de alabastro,
,

\
liíferta da- "Casa- Cascais" 'e mais UQ1 eStojo de
escovas. - :,'

:3a. Rodada _ Uma �nceradeira elétrica, com espalha:
,dor, oferta da "Caca Meyer".

'

4a. Rodada _ Um .estojo'vde perfume, oferta da' "Fár- A Associação Contra a

macia Catarinense". Carestià convida os senho-
õa, 'Rodada _ Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa res deputados, vereadores,- Hoepcke S. A."
,ôá .. Rodada _ Uma panela de pressão; oferta de "Ma- dirigentes de Agremiações

chado & Cia".
' políticas partidárias, donas

7a. Rodada _ Úm Edredon, duas faces, oferta d'" ,A de casa, associações de elas-
Modelar".

, se, jornalistas, -estudantes e

8a. Rodada _ Uma grande Ceia de Cristo, oferta +da -
-

"Casa Gallüf"; ,

; ao povo-em-geral, para a re-

, 9a. Rodada _ Um aparelho de Rádio Receptor, oferta .união a ser reali�ada P?r
d"'A Eletrolandia", .

esta Associação, no próximo
10a. Rodada _ Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-

'

dia 5 quinta-feira às 20 ho-
- 1" ,

so Ramos. \ ,ras, na Clube 15 de Novem-
Ua. Rodada _ Unia balanca domestica, oferta de "Osni b "(

-

DO' t' Cl b- ), .

G &,C'"
..' 1'0 ex- emocra a ue,

ama la._. '_
,

PREMIaS D� CONSOLAÇÃO -eom o objetivo- de debater, e
12 Pacotes de Café da nha, com 5 quilos cada um, ofer- lelíberar sôbre as, medidas

�

.: BANCO DO BRASIL S/A, ta do sr, Ernesto Riggenback.. que deverão ser tomadas

.
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé- cara' pôr, fim a falta-de Car-

CONCURSO PARA ESCRITURA'RIO-AUXILIAR I ric�".
, ,

�

O Banco do Brasil S/A comunica aos candidatos
,
1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-

inscritos no Í!oncürso para Escriturárío-Auxlliar, que as mãos".

provas dêsse certame serão realizadas a 8 é- 15 de No- 1 Raquete de último modêlo.
vembro próximo, UQ seguinte horário: 1 Cadeira portatil.

Diá 8-11-1953 _ DOMINGO
'

2 Litros de legítimo cognac
Português � das -S às 10 horas , 'I Abat-jour, oferta da "Casa Royal".
Francês _ das 10,30 'às 11,30 horas : I, Como complemento da reunião, o lançamento
Matemática Comereial _ das 14 às 16 horas

_ um filme...
,

Inglês _ das 16,30 às 17,30 horas BINGO ,E CINEMA
Dia 15-11-1953 _ DOMINGO PREÇO DO CARTÃO: CR$;' 100,00.

.

• PLACAS SIJi'ILITICAS.
Contabilidade Bancária _ das 8 às 10 horas Senhas com a direção' da Associação; bem como na

lI' N" I' Datilografia _ das 12 horas em diante
.

Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 ás 11hs. Ilir,de ORU8 ra
,.' Para' cada 'prová só haverá uma chamada. Os que I Prêmios em exposição na Casa Hoepcke. .edI.cIo �'Uillar DO ira•

nãosse apresentarem a tempo serão considerados desis-I &....&0 'da .lfm•.

tentes.Ticando sem efeito ,os exames porventura já pres-
, _ ..,....,.- ........ ,;;;_,_

tados, e, sob nenhum pretexto lhes será pérmitida
'

a !

entrada depois de iniciadas as provas.
, I, E' .' ,

FI
-

'

Ó', 1- •. 'Fi�al1l, pois; os srs, candidatos convidados, a oom-,
. LXpreSS_o: ' Or.aD &lO, IS

parecer _ ATE 30 MINUTOS ANTES DO INICIO! DE i " dCADA PROVA - ao Clulbe dDoze de Agôsto, à .rua I' , e
.Ioão' Pinto, onde 'serão rea iza as as provas.

, ANDRADE &'

'Os senhores candidatos devém estar munidos I do KOERICH
cartão de inscrição e lapis-tinta roxo-cópia comum ou

caneta ...tiúteiro com tinta côr azul comum,
.
,_

-� 'PROVA DE DATILOGRAFIA
- A prova ie Datilografia será realizada na secle da

Agência na Praça '15 de Novembro.
, Florianópolis, (SC), 27 de outubro de 1953.

pelo BANCO DO BRASIL S/A - Florianópolis (SC)
Edgm'd da Cunlu» Cidade _ Gerente

,x -x x X X 00 X X X X

FÉ�IX SCHAEFER E THELMA
KNOLL SCHAEFER ,/

-
x

x

X participam aos parentes e-pessoas
amigas, o nàscímentode seu primogê
nito RICARDO LUIZ, ocorrido dia 30

de outubr� na Maternidade "Dr-:-Car-
,

-.

X

X

X

X
.

los Corrêa".
Florianópolis, 30-10-53.

X x
'

X x 00 X �
X

x

Avis O
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

NOVOS POSTOS DE VACINAÇÃO ANT{AMARfLICA

Lo c a I Data I Di� I Horário

I Nov,,_. -

,

Mercado Público .

Correios e 'Telégrafos "','"
Centro de Saúde , .

Escola do Comércio .

Sociedade de Amparo aos

Tuberculosos - .

Penitenciária do Estado .

Pôsto , Puericultura "Bea-
triz Ramos" '

.

Grupo Escolar "Olívio A-
morim" Trindade .

Fábrica de Pregos ,.

Tesouro do Estado � ..
Hospital de Caridade . .:

.

Hospital M.ilÜar ., .

Centro de Saúde .

I 4-11-53,14a. f. 8-11, 13-16

i 5-11-53 i 5a. f. 8-11, 13-16

I 6-11-5316a. f.S-11, 13-16

I 6-11-5316a., f·119-21
I I I
I 7-11-53ISáll. 18-11
I 7-11-53I Sáb. 113-16
I· I 1- '

,I 9-11-5312a. f·IS-11, 13-16

I J I I
»

,

,

\10-11-5313a. f.18-11, 13-16

1�-11-53 4a. f.18-11
I 11-11-53j4a. f.114-17 .

112-11-5315a. f'i8-1112-11-53i5a. f. 13-16
,

113-11-5316a. ,f.18-H, 13-16

14-11-53jSáb, 18-'11Senai .-, , . , . , .

,

,

-Colocação
OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA ,

Para chefiar operários, almoxarifado, depósito, ex

pedição, produção em serie, �scrituração, redação _pró-
pria, sendo também motorista profissional. :

Organisado e com longa prática, dando amplas re

ferências do seu passado profissional.
Pretensões modestas.

Resposta (cartas) na portaria .deste jornal.

•

•

•

.
,

•

•

•

..

Theodoro Miroski _ Contador Int.

OLHOS - OUVIDOl - ;.A&d'. '_d'r.A
DR. GUERREIRO ,'DA FO,NSECA

, .....'.............
'

Reeétta de Oeutoa _: BD.e' ••/J'uato •• Olllo Par.
Cl....1fi.&flo ,dA Prudo ArM11a1.

--..,..;;..;"
'}ladIna· Aparelharem;

, '

c."IIl�'n. _. Vlato.4, � OUft PreM...

..

, ,

< «'

pital,,

Floria'nópolis: 31 de oút�
'de bro de 1953.

,

IVO OALDOLFI _- Pre-
/

i �

I '

---�-------_........--- t :

IC;lube f2 de_ Agosto
_-

I GRANDE BINGO'�SOCIAL EM BENEFICIO DA SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE

FESA CONTRA LEPRA

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paul«

�,

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: __Fi[,ORIANóPOLIS

Rua Conselheiro Uafra, 135, -

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
, En,Sl. Telegv.: �ÁNDRADE
I Agência: _ CURITIB,A ,

, Àvenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)'

. Enç}. Telegr.: SANTIDRA
-

_ Agêncla: ,- SÃO PAULO
Ru.a 'Rio Bonilo n. 1247'

Fone-:- 9-31-96 _ Atende Rápido ,RIOMAR
-

, End. 'Ft�legr.: SANDRADE·
. �_ ,

,

! (t1gêricia8 no Rio de Janeü'o e 'em Belo Horizonte com

I t;-áfego 'm'ÚtlllJ até Sãa, Fattlo com a_ Emprêsa de."T'l:àn�;
I portes-Minas Gemis S/A.)

o ESTADO

..

.\

:-.� .,

i!ta�jJ�.�.
'espere essas polg,a_sJndese'jáveis com

NEOCID
.

EM�P� ... po�v�lhe :sé� pi-.
. jama, c�iclláo, le'nçóis � cobertor.es,�,
com' NEOCID EM' PÓJ.:� ':e�' d�rma

1
� ".

• .

'_
�

.

tranquilo!

. ': .... ..,

t a m b é m 'c o ,.I"t r a b a r a tas, f o rm i 9 a 5 e t r a ç a 5

Ass .. ; Contra ��.
Carestia ·lJlIRAcSilw;Q

TERAPIA
"

o MAIS' MODERNO E EFICIENTE TR�'rA�EN.
TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.·

' ,

TRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DAs

SI-NU5ITES \

E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGAN'rA. (

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
\

, '

DR� GUERREIRO
CONSULTóRIO .; VISCONDE DE OURO PRETO
ÁLTOS DA CASÀ BELO HORIZONTE.!
REsm:eNCIA _ FELIPE SCHMIDT N. U3.

ne Verde e o propalado au-

1'ento de preço, pleiteado
pelos marchantes desta Ca-

�;dente.'

CASA MISCELANIA d..trf.
buídera .doe RAdio. R. C. A.
Victor. Válvulaá e Dt.e...
,Rua Couelhelr. M.fra.

o Sang.ue�, é a Vida
ELIXIR '14

,
INOFENSIVO Av ORGANISl\W
,AGrlADAVEL COMO U1tÍ LII.OR

REUMATISMO! SIFILIS!
Tome o popular depurativo composto de j' BAR E- SORVETERIA.
Hermofenil e plantas medícínaís de alto'
valor depurativo. Aprovado 'pelo D. N. S_
�. como medicação auxiliar no tratamen Vende-se, um hem monta-
'o ,d ilS'ifilis e Reumatismo da metm.

do.

, origem. 'Av. Mauro Ramos 4. , ""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1953
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NO LAR E NA SOCIEDADE

ULTIM-AnMODA

��E�HOJE NO PASSADO .

sileira, será, por certo, alvo 3 DE NOVEMBRO contra o -Brasii�SSlnou- um-":'_'�67, deu-se a se-' combate de Atalaia, sendo

de expressivas h.omenagens 1 ../1 data de hoje recorda-nos. contrato com dois alemães gund� b�Wh'a�.,..,,�� T�}líutyI,os i�surgentes ..de....���
do seu vasto circulo de re- ques ,I.para revoltarem as tropas (a primeirafoi a 24de a- e c os o General_ An-,Ilaçoes, às quais, muito pra- - e)11 1615, ficou comple- 'estI'ungeiras do Brasil, que io de 1866); tonio Correia Seara;

,

zerosamente, nos associa- ta a capitulação do Forte se apoderariam desta .Ilha, _ em 1867, em Passo /' - em 1844,' o General

mos, desejando-lhe felicida- de São Luiz do Maranhão; dee Santa Catarina procla- Pocú, faleceu o

coronel,'
João Propicio Mena Bar

- em 1630, o Capitão mando uma Republica Inde- Frederico Carneiro de Cam- 1:eto (Barão dee São Gabri-
Sta Laila F1'eysleben -Manuel Ribeiro Correia, pendente; pos, que havia sido nomea- ,el) destroçou junto ao ar

Festeja, hoje, o seu ani- com alguns homens' embar- _ em 1839, as forças far- do em 1864 Presidente da' roio Catim um corpo de
vcrsário natalício, a genti- cados em treis jangadas, à roupilhas foram repelidas Provincia de Mato Grosso' 300 revolucionarios de Jacin

J lissima .e prendada senho- noite, lançou fogo a um na- de Encantada Garopaba pe- e que he achava prisionei-j to Guedes da Luz;
rinha Laila Freysleben, fun- vio holandes fundeado no \ las tropas imperiais de ter- de Francisco Solano Lopes _ em 1860, ficaram con

�ionái'ia do IAPI e destaca- porto de Recife;
.. I rn � mar; ,

" juntamente com outros tri- cluidas as obras do faról
lo. elemento da sociedade I '- em J82i; o Ceará ade-l - em 1839, 'Garibaldi, pulantes do navio "Mar- dos Naufragados,. à barra

.

ocal, riu à Revulução Constitu-I' perseguido desde a vespe- ques de Olinda", desde 11 Sul do porto de Florianó-
Às muitas felicitações, as! cional Portuguesa, organí- ra, colocou-se junto a Imbi- de Novembro de 1864; polis, neste Estado;

le O ESTADO. I zando-se uma junta de Go- tuba e sofreu um ataque do _ em 1889, nesta Capi- _ em 1860, Vitor Hugo,
?AZEM ANOS HOJE: I verno que ficou sob � pre- Capitão-tenente Francisc; tal, foi lançada a pedra fun- escreve da Ilha de Guer-
- Sra Gertrudes H. Ne- sidencia do Major Francis- Romano da Silva; damenta! de um Aailio de nesy uma carta dirigida aos

ves, residente em Brusque. co Xavíel Torres; _ em 1840, os revolucío- Alieimados; brasileiros, agradecendo a

r. Nelson Machado, - em 1822, o General narios do Rio Grande do .....:_ em 1890, a comarca de homenagem prest-ada e re-

•
Labatut reiorçQu as' tropas Sul invadiram a Vila do São Francisco do Sul foi metendo o espitafio, para o

........_---,.-.______.���--=--......".--t-_�
que sitiavam a cidade da Triunfo, sob o comando de a segunda entran- tumulo de Charles Ribey-
Bahia; Joaquim Pedro, Soares: cia: � rolles, concluind�: _ "sois

-:; ?1'U �a2�, 9,JVIini��rQ ',. -:-.el}11��4",}álec.el,l� no ern lQ93, deu-se il in- ho b de elevados sentj;,
das Relações Exteriores da naufrágio' do brigue "Ville i dependencíà do- Panamá. mentos, sois uma nação ge-

República das Províncias de Boulogne",

(prOCedentej
4 DE NOVEMBRO ,�erosa. Tendes a dupla v�-

Unidas do' Rio da Prata de Havre que se perdeu, _ em 1649, partiu de' tagem de uma-terra virgem

(hoje Argentina), dirigiu batendo na Coroa dos Ovos, Lisboa a primeira frçta da e de uma-raça antiga ..

/

Um

ao seu coléga brasileiro uma, Baixios- de Austin, perto I Companhia Geral do comer- grande passado histórico
Sr. Luiz Boabaid Daux. d d b h d c I .

d B I
/

,.

l' t' j
110ta anuncian o que o Con- a' a ia e umã no Ma- ClO o rasil comandada vos iga ao con mente civi-

,

',. /

greso em sessão de 25 de ranhão) o consagrado poé- pelo Conde de Castelo-Ma- lizador. Reunís.a luz da Eu-'
. I

• Outubro declarara incorpo- ta Antônio Gonçalves Dias, ! ior que fora nomeado Go- ropa ao Sol da' America. t

'rada a Província Oriental na:cido em Caxias (Mara- i vernador Geral; I
em nom� .da"França que eu

com o nome de Cisplatina nhao) em 10 de Agosto de I
_ em 1704, na Colonia vos glorifíeoê':

para nós. O Governo brasi- 1823; do Sacramento, o General _' em 1861, foi nomeado
leiro respondeu a esta nota _ em 1867, ·,ttTi' Sãntos Sebastião da Veiga Cabral Presidente desta Provincia

com o manifesto e declara- (São Paulo) faleceu Domi- repeliu um assalto dos hes- o .Conselheíro Vicente Pires

ção de guerra de 10 de De- tilia de'Castro Canto e

ívIe-,
panhois comandados por da Mota;

zembro; lo, Marquesa' 'de Santos por Baltazar Garcia Ros; _ em 1892, surgiu nesta

_ em 1827, o governo ar- nascida em 27 de Dezembr�'1 _ em 1711, paga a ulti- capital o orgão 'federalista

gentino, então em guerra de 1797; 'ma prestação para o resga- I "O ESTADO";
te do Rio de Janeiro, Du- -"- em 1 29, faleceu o Ge

guay-Trouin a evafuou; neral de Brigada Luiz Bar

conservando porém, até 13, bed9,. nascido em 2 de Mar-
os fortes da barra; ço de 1857;
- em .1769, tomou posse

_ em 1929, faleceu o Ge-

como Vice-Rei do Estado neral Osório, nesta Capital,
do Brasil o Marques do La- faleceu Grac�liano Guedes

O velho e sonhador Julio Verne apontou o cami

nhovcomo quem diz: E' ali, .. !
Ensinou segredos desvendou -duvidas, delineou ru

mos, mostrando que a Lua, essa prateada � fria 'irmã lá

do céu, com algum jeito e muita coragem, poderá ser
-

visitada, assim como quem passa na praia o seu fim de
'semana! � •

As revistas andrun Enfeitadas de' gravuras colori

das, de desenhos convidativos, de dados;próvas, estatis
ticas convincentes, é os sabios e sabichões enêhem o

résto· com u;n-léro-léro i�tercalado com historias de fo

guetes' voadores, de câmaras ultra�sônicas e não 'sei que
mais a dar a nós, os eternos crentés, uma doida'vontade
de enttar na fila para o primeiro vôo com destino á me

lósa inspiradora de tanto pé, queJ:>rado literário ....

A méta foi escolhída à dedo: Há como que desejos
·incontli:los do homem em .pisar 'Os, talvês, fôfos ca.n1Ínhos
da sonhadora companheira do Sol!

.

/ Descobri_r a fônte de onde, invisiveis, jórr'am esses

misteriósos fluidos que nos fazem agir como frangótes,
l:Odando ,á volta dos rabos.. de sáia!

- Conhecer a origem desses ráios prateados, respon
saveis por tantos atentados contra a musica, C0111 v!Íolõ�s
n1alandro� e madrugadas l'espingad'as de estrêlas so-

nolentas,..
'

E, 6 bicho homem sérra, préga, remenda, pinta, nu
ma azáfama dos diabos, vencendo as ultimas barreiras, jderrubando os derradeiros obstaculos, rebatendo os ar-

�rebites das dificuldades finais, para que o veículo des-

,

tinad6 ao· astral se apresente garboso e valente quando

�da arrancadã fumacenta que ficará eterna na história! )t/
Até paréce que, aos meus ouvidos, já chegam vozes

�que o,rdenam, que dizem adeus, que reclamam,

daI).dO! �
.0'--__

vida, dando ambiente, a pressa de um embarque, a ba- .. I

���afunda de \lma despedida, ao tropél que, ,Precéde uma J �,
Imensa e misteriósa, travessía, criando em mim a cópia _

incorréta daquela partida verdadeira que tod�s acredi- - .. 10· B

tam ter já a data fixada na imaginação fértil dos nossos

irmãos, da ciência!
,I

\

Um vestià,--;; escuro, com �aia ligeiramente rodada e cm'

.

po aberto na f1'ente pa.ra ser usado com echaroe ou pei
<iiulio. Mangas três quartos bem folgadas. (APLA)

Da ·Minha Janela
w�lter Zumblick

ANIVERSARIOS

Uma nova fórmula grandemente, melhç;ràda
combinando

.

��

Creme de8orbeore
.

loçõo fae/olem

IHGRAM'S"
'-

AOORA em potes e em tubos

L

Brigadeiro Epaminondas
Santos

A data' de hoje regista. o

aniversário natalício do sr,

Bhg, Aviador Epaminondas
Santos, ex-Comandante da

Base Aéria desta Capital e

um dos mais brilhantes mi

litares com que conta o Bra

,si( na .arma da Aeronáuti-

Residindo, hoje, no RiQ

dee Janeiro, onde serve no

alto Comando da la. Zona

Aéria, o ilustre brasileiro,
'hrj-as-d6��$Rír"", o

cinio Lopes. "

- Sr, Osmar Nunes, co-

UM ,aODUJO IIISfOL.MYERS MUITO MAIS ICONÔMICO I

bur, comerciánte.

-:- Sr, Mário Gil.
4� ,"� .�... • t-

�' ::::::_ Si'a: tsoljn-a �vlla- Lo'-
nes, esposa do sr. José Li-

.nerciário,

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

CREME DI BARBEAR MENTOLADO

- hu' ·Larbog dif/ceig
H

nua {j J 'r»
-

para tngf(J�

Proporciona um barbear

.. ••• Espumant•

••• Suave

•••Rápido
••• e, agora,

-

Um çorti�o..� dente� gtv9�'...

l090 o pedido e o buquê!.'
Quem realizou' ê�te �onho

Foi KOLYNOS, bem-�e vê!

,Pompeu, musiC9 popular e

2° Tenente Mestre da Ban
da d� Musica da Força Pu
blica do Estado.

André Nilo Tadasco

vradio;
- em 1811, chegou a es

ta provincia, do sul, o Ca

pitão,dos Granadeiros Joa

quim Soares Coimbra, por
ter sido nomeado Coman
dante do Regimento de Mi
licias da terra firme;
- em 1835, deixou o Go

vêrno desta Província, Fe
liciano Nunes Pires, entre!
gando-a ao seu substituto

legal, o'' 5° Presidente,' D.
José Mariano de Albuquer
Elue , Cavalcanti, aqui che

gado alo desse mes;
- em 1844, deu�se o

ação DUPLA
(limp(l por 'dentro e por foro)

$� :;�ôvo Tek

•

COMBATE A$ eÁIUE�
,

PERFUMA O HAtlrO

REMI)E MUITOMArt

xxx DO ZE-MUTRETA
Eu cá tenho' as minhas duvidas quanto ás vantagens·

ou não de uma estadia -na Lua!
Qúero crêr mesmo' que, sucedendo ás maravilhó-

sas impressões iniciais,' o astro-mulher pouco terá de
belo a nos oferecer, desr�anchando, assim como qquem
derruba um castelo de baralho; toda essa fantasia, es

se sonho e' colorído qtie atribuim@s á pratedaa inquIli-
na do firmamento! \

A
Há, mesmo, uma grande parcéla daqueles que dão

de ombros aos acênos da emhreitada ao fascínio do ar-

rôjo!
,p,

. .

- Para que viagem tão longa, dirão os namorachs,
os trouxas, os poéetas, - si nós, h� muitQ, já andamos ho

"A'n81'1do ,da, ua?' '"-
.

,

'<:::\,;:.��;:;>;;:<:':' '; ",,..,

AVENTURAS
AAA

_�_H.'-.11Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Florianópolis, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1953 o ESTADO

\

Ilemitiu-se "0 Presidente
EURICO HOSTERNP, DESPORTISTA DOS,MAIS'GONCEITUADOS E OPEROSOS QUE CONTA SANTA CATARINA, 'E AO

QUAL DEVE O ESPORTE DO REMO OS MAIS ASSINALADOS SERVIÇOS, SENDO MESMO O RESPONSÁVEL PELOS RE
TUMBANTES TRIUNFOS N_Q 'ESPO�TE, NÁUTICO NACIONAL, ACABA DE SOLICITAR DEl\HSSÃO EM: CARÁTER IRRÉVO
GÁVEL DAS FUNÇÕES DE PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AQlJÁTICA DE SANTA CATARINA, EM VIRTUDE DOS SEUS
MULTIPLOS AFAZERES, POIS DESEMPENHA,ELE O €ARGO DE PRESIDENTE DA BOLSA OFICIAL DE VALORES, NO
MOMENTO EM CONSTANTE ATIVIDADE. AO QUE SOUBEMOS�, O PEDIDO NÃO SERA' ACEI'fO DEVENDO A DIRETORIA

_
, -"

' , ,

DA F.A,S.C. SOLIC!TAR-LHE RECONSIDERAÇAO DO ATO QUE O AFASTA DO CARGO·

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

"O
�1�I�O�)�(��)��)�(:����������� •••••••••••••••••••• ,.�•••••�••••••,.�������������������������

ji;'

A G J
J

P � 'N-' t'
'1

�', FED,,ERAÇÃO, C,ATAIUNENSE'��,"
r

'.

r,an,ue' ar"a�,_,a, •. � g,.u.. rl"�., _:C1l-1UL��:-��. �,�: B()9MS� 1.. ALIADOS 2

=-: �
.:: .::'

,YJ!,� ,

_'
'

' Boletim Oficial I .Na cidade -de Lages, com

��:;: '� ; ,

_

,

"

r'f" _
. ,

a presença de numeroso

� ��
_

, O Conselho' Administrativo da F.C.B.B. 'reunido
í público, efetuou-se, domín-

::' A'---r S'o�-r--Iêio' das bclíses-Outres notes .aos (29) vinte e nove dias do mês de Outubro de um
go último o sezundo e de-

'

V _
.� , mil novecentos e �in,q�enta e treis, resolveu:

._ I i.'
' i:>

._
, Antes de dar inicio aos trabalhos da reumao, pres-

' C.,SlVO match entre o esqua

Heuniu-se. na 1I0it.� à(. 30 último, em sua séde so-
' .....>'__.,..... tal' um "minuto" de silêncio pelo falecimento da proge-

! drão local do Aliados, cam-

cial, o Conselho Superior da Federação Aquática de! -. ,nitoi'a do Dr. Paulo Otto Scheídemantel, Presidente des- 1

peão da Liga Serrana e o

Santa Catarina; afim de receber as inscrições das guar- \ . ta Federação, e o do sr. Sogro do sr" Cardenuto, Dire- "onze" do Cr�zeiro, de .Joa-
niçôes dos c'ubcs que ipkrvirão na competição de 15 tor E�p()rtivo desta' Entidade, falecidos recentemente, I

cab N .' �
.' .,

C C I A t d'
,-.

I
. _.

' a. o prrmen o encon-

de N,O\'eml:,]'(), quando será disputado o ampeonato

a-I
provar a a a a sessao anterior : .:

tuz inense de' Hemo c.e :'�5il. .

_ Aprovar as sumulas das 'partidas, realizadas em 26 .1'0 entre os mesmos con-

,

Na mesma reunião foram ttatados outros 'assuntos do corrente, marcando (2) dois pontos ao Coqueiros juntos, que teve por local
de vital 'importância para t; pugna em aprêço, destacan- Praia Clube, por ter vencido a Sociedade-de Atiradores los domínios dos cruzeiris-

de-se o sorteio de balisas com o seguinte resultado: de Florianópolis, pelas contagens .de 730 a 651 e 707 a
I

tas. o resultad� foi um em-

1Q páreo, ás 8,30 horas - Balisa: 1 _:_ Ipíranga; 2 670 pontos. Marcar (2) dois. pontos a Sociedade Cama- at d 1 1 D'
.

_ Aldo Luz; 3 _ Cachoeira; 4 _ Riachuelo; 5 - Mar- valesca Granadeiros da Ilha, por ter vencido a AA i
pu e e x. ommg(), )0-

tinellt; 6 _ América; 7 - Atlântico; e 8 - Cruzeiro. Barriga Verde, ,pc!as contagens de 643 a 607, ê 608 a 589 gando uma bela partida, o

-",-20�páTeQ;,' ás 8,50 horas - Balisa: 1 - Martinelli; pontos.
, I Cruzeiro levou a melhor

, ,2 - Riachuelo; 3,--:- Ipiranga; 5 - Cachoeira; 6 - A· Registrar pa�·a. esta Entidade os srs. Ayrton João, por 3x2, eliminando, .as-
mérica; 1 - Atlântico e 8 -::- Aldo Luz. 'I de Souza e Otavio Fernandes Cardoso. ,I/sim seu aguerrido adversá-

( , 30 'páreo, ás 9,10 horas- - Balisa: 1 - Cruzeiro; '2 Inscr-ever pela Sociedade Carnavalesca Granadeiros! ,.' -,

_ Amérrca; 3 - Martinelli; 4 -_ Ipíranga; 5 � Riachue-

r
da Ilha, os srs. Justino Avelino e Otavio Fernandes! rio e credenciando-se para

lo; 6 - Atlântico; 7 - Cachoeira e 8 - Aldo Luz. Cardoso. -",' '. 'I enfrentar o Carlos Renaux,
40. páreo, ás 9,30 horas - Balisa: 1 - Cruzeiro; 21 ,

'

Inscrever pel� r-A)'SQc.!��:��àe; ,..JJ.O-pr&eme-�n�o:
_ Ipiranga; 3 - Martine11i; 4 - Atlântico; 5 - R-ia-I os srs. Ivo�<}no da Silva e Ayírton Joao de Souza.' .

.

.

,

chuelo ; 6- Cachoeira; 7 - Riachuelo e 8 � América. ! -.,..r
. ------€mrcedér permissão a Associação Atlético Barriga -

_

50 ,páreo, ás 9,50 horas - Balisa: 1 - At\ânHci1;"�-2 i - I Verde, para :excursionar nos dias 7 e 8 de Novembro p.
"

_:_ Cruzeiro; 3 � América; 4T--:N-4s--tUZ;5-, Ipiran- vindouro, a cidade de Itajaí- afim-de, participar nos "

,
_

ga; 6 0-:: �rrti..;t���chuelo � 8 - Cachoe�r�.
'

) festejos promovidos pelo Clube de Caca e Tiro "Vascon- ,COLEGIAL 2 X
� P�OJO botas - Balrsa: 1 - América; 'I celos Drumond". ,',

�...
POSTAL 1"

2 _ Cachoeira; 3, � Cruzeiro; 4 - 'Martínelli;' 5 -Ria- Requisitar para o dia 9 de Novembro p. vindouro,
chuelo; 6 -:- Aldo Luz; 7' -;- 'Atlântico e 8 - Ipiranga. I a partir das. 19 horas as.Canch.a� 'do Coqueiros Praia

70 páreo, ás 10,30 horas - Balisa: 1 - Riachuelo; " _çl�be ,_e S_?c,iedade d� Atiradores de Florianópolis, para
2 _ América; 3 _,Cachoeira; 4 - Cruzeiro; 5 - Aldo a realização das partidas entre o Coqueiros Praia Clu-

Luz' 6 _ Ipiranga; 7 - Martinelli e 8 :..,.... Atlântico. I be e Soco Carn. Granadeiros da Ilha e 'Sociedade Atira-

'80 páreo, ás 1(),50 horas -' Balisa: 1 - Martinelll;
, dores de Florianópolis e A.A Barriga Verde, com início

2 _ Riachuelo; 3 - América; 4 - Cruzeiro; 5 - Ipi- 1S 20 horas.

ranga; 6 _ Cachoeira; 7 - Atlântico e 8 - Aldo L�z.
'

i Indicar para a cancha do Coqueiros Praia Clube, as
_ Ficou ainda resolvido pelo Conselho Superior seguintes' autoridades: "-

que o 50 páreo {Extra}, não contará pontos, sendo "que .Representante da F.C.RB. - sr. Major Maurfcio
o Clubé vencedor ficará de posse definitiva de uma ri- I

,,', ..
S, de Souza

ca T�ç�, enqua��o_os remadores colocados do 1.0 ab 3.0 ! HÃMILTON CORDEIRO:-;gr�;� :vog--;'*al- Juiz - sr. Dr .. Augusto Kiel

lugares receberao rnedalhas.
, " " 'h'

,

,

S' h
Ó Apontador - sr. José Ferreira/da Cunha

_ Os clubes América e Ipiranga, de Blumenau; dista q�e, com Sadí Ber er) FrancIsco ' � mI-" Indicar'.para a cancha da Soc., Atiradores de Floria-

Gach_?eira e �tlân�i.co" de J.oi�ville: e Cruzeiro do S,ul, clt, Edson ,Westphal e Alvaro Elpo, esp�r,a' nópolis, 'as seguintes autoridades:
'

d� ,Sao FranC1SCO, )a comunlcaram a FAse que os seus , ,

d
. b" 'Ih' ," f '

'

,
: Repl'esentante da F.C.B.a. _:'sr. Salvador Di Ber-

remadores chegarão a esta capital no dia 13 pela manhã, obter maIS OIS rI, antes trmn os para () nardi .•
"

.

entrando' em treinamenJo im�diatamente. alvi-rubro ,
Juiz - sr. Adoacyr Schmipt ,

:_ O Clube Náutico, de Joinville, concorrerá ao, Apontador - sr. Dr. Arnoldo S. Cuneo

"ouf-rigger" a 4 remos com patrão 'no -barco "Elaine:',i, .. ,.

,'--,

'. _

" "�Marcal' novê <reunião para o dia,12 de Novembro' "ti

fa"..mo,só barco de construção alemã, cedido por empres-, I (.�e asslshrem nesta capital a l�port�,nte _compeb�ao de p. v111douro. .

,
.o Super de Amadores

tiino pelo simpático Clube .de Regatas ,Aldo Lu�.. 15, de Novembro, que apontara o Cam:i)eao, Catarll1ense I
pJ'(.sseguirá�manhã" a noi-

_ ,Noticias que chegam de Blumenau, JOll1vllle e do Reemo de1953.. Florianópolis, em 29 de Outubro de 1953
' ,

,
te, r.o e�tádio da rua Bo-

São Francisco do Sul, adiantam que estão se organi-I Entre os favoritos encontram-se o Aldo Luz, Marti- Ego,n Olinger p/Federação Catarinense de Bochas I
caiL'va, q u à n d o estarão

zando grandes caravánas de aficiona,dos do remo, afim nelli, América, e Atlântico. e Bolão.
-

'

I frente a frente Colegial e

Foi iniciada, domingo úÍ
timo, a série decisiva pela
posse do título de Super
Campeão Amador da Cida
de. Defrontaram-se Cole

gial e Postal Telegráfico,
Ú� quais realizaram uma pe

:eja empolgante e equili
brada, triunfando no final a

equipe do C�legio Catarí-

nense pela apertada conta

�em de 2 xl.

. COLEGIAL X IRIS

-'

..

Avaí X Grêm.io E. Arar.nguaenSe�LUMINENSE.
A Federação, Atlética Catarinense progr-amoupa-I· ,

� •
'

.

d
..

"

. " LIDER ABSOLUTO
ra os dias 14 e 15 de novembro o Campeonato de Estre-I no proxlmo 0''''1n�O '

antes C01� as �eguintes provas: \

-

1,111
_ 15- .-. O Botafogo, ao e}llpatar

.
, , I No próximo domingo, I ''''Ifi..''l'>'""r �!

� I qual espera repetir a gran-I por 1 x 1 com o Flamengo,
DAMAS - 75m., 4x75, 56m. c/barrelras (0,70), sal- C't I d

" _

1 C'd d t" d' A 'd
. I d f' d-

I d· tA
. ;.. d ur(,k) nesta apl a, ar-se-a a es- peao, c a 1 a. e, ecnlCa e Icam que o Vai eseJa a" e proesa, a 1m e chegar na Í<ude de domingo des-

tos, ,em a tura e lS anCla e arremesso o peso Fj·
'

_ J, '

-

I .

'

.

HOMENS _ 100, 200, 400 e 1;500m., saltos em ex-
t tréia do Avaí no certame físicamente esta apto a ser vitória:a todo c�sto afim de ás semi-finais. ceu rara o 2° posto, deixan-

'

tensão e altura, arremêsso de peso. (5kg) disco e, dar- máximo do Estado,. enfren- bem sucedido frent� ao bi- apagar a "deplorável, im-I O cotejo entre Avaí e do isolado o Flumin�nse; 'o

do, 4x1�Om.,. e_ 80m. c/ba�reiras (0;90m,) ,-. tand,? o expe�imentado pe'- campeão da Liga Âtlética pressão deixada no ano pas-I' Grêmio desperta, intenso auaJ venceu muito bem ao ,

-As ll1scnçoes �as �nttdades esta mdarEcad� ate o dla lotão' dó Grêmio Esportivo Região 'Mineira, domingo sado, quando foi logo eli- e�1tusiasmo e interêsse in- Madureira ,por 4 x O. Os
12 de novembro, nao somente para o estreantes, co- '

mo para o Citadino e o Estadual. As inscrições iPdivi- AraÍ'anguaens�, dé Ar,aran- _próxi�o. Os rigorosos tnii- minado ao seu primeiro ad-

duais para o de Estreantes encerram-se no dia 13 de no- guá. _llos a que vêm s�jido sub- 1!�rs8.1:i0, o, mesmo Gl>'êmio

vembro, àfim de facilitar a confeção das súmulas. -

O esquadrã'o super-cat-n- metidos os seus valores, in-I E:spor.tivo Araranguaense, o

-;,

CAl"PEONATO DE ATLETISMO PARA
,

ESTREANTES�NOS' DIAS 14 e 15

Iris.

(\lmUD1, o que irá redundar
l:um autêntico êxito de bi-

lheteria. '-

acuraram os seguintes re-

Si': lü.dos: Bangú 8 x,Portu
guesa 1, Vasco 2 x Bonsu:
cesso O, América 4 x Canto ,-*
do R.io. 1 e São Cristóvão 1 .

x Olaria 1.
-

oull-m encontros da rodada

(

FEDERAÇÃO ArrLE'TICA· CATARINENSE
Nota Oficial n. 32-53-

,

ADIADA A TEMPORADA DO CAXIAS,

.

Para as' inscrições será observado o Regulamênto de

14 j'an 51, Cap. ÍI. Cada atléta poderá tomar parte em

:3 (tres) provas, além da ,de révesamento (art. 12, cap

V). Cada associação poderá inscrever até dois (2) atle

.tas por prova (art. 13 do Cap. V). A contagem de .pon
'tos far-se-á de' acôrdo com o § 1.o.do Cap. VI, dQ citado

Regulamento.
Só poderá inscrever-se, como estreante, o atleta que

não tenha tomado parte em competições oficiais por

qualquer associaçao, liga ou �ederação, filiáda a C.B.p.
A' equipe vencedora sera ofertada uma taça, alem

do diploma e aos Los colocados medal�as, pela FAC.
-

Segundo fomos informados, além do Atlético" con�

correrão mais o Lira e",o Clube 12 de Agosto, agora em

,fáse de intensa atividade amadorista, dado o amparo

que recebe do seu dinâmico presidente, _G�n. Paulo We-

ber da Rosa..- Possívelmente teremos tambE;m a presença
�--- al'âvaria (lo Kf, elo' Ubiratmi;'e talvez�!do Figueil'en-

"--\ O público florianopoli-' Úvemos um dO,mingo sem
/ I

'
, "O�()4."()'_'(),-,()� •

Re);oluções da Diretoria '

pirantes: Juvenis. Infantis r ta�o, nã� t,eve" sábado e ��! v:r o espor�e das. mu!t.i-
SOLICITAR,' das Ligas etc.): alem de COnslgn�r,�o- IlPmgo . u�t�mos, a_s an.uncla-, does. E dommgo fOl um dla

f,Uiadas, ,a remessa, cúm '_�]ir:almente, as Assoclaçoes I
das eXlblçoes do Caxlas, de 'f'

'

d' "

. magl1l lCO para to as as a-

urgerlcia, de ,relações de to- G ;�Iímero de amadores con-" J0111vl11e, frente ao
_

Bo-
"d d

,..

I>
, ': '

'

I,. '",,), cttVl a es, pnnClpa mente
"j_os os Campeonatos, Tor- correntes, o� I:esult�dos étc. camva e Avaí, respectiva- .

'

},.,
. ,-.' � para um cotejo pebo lStlCO.

neios etc. de Volei e' Bas- ,Fknanopohs. 28 de

oU-1 Ine,'nte.' 'As fortes chuvas, "

, .
'
,_ , '

:,. I Ao que parece somente
'Jl1eje.bo� Atletismo, reali- tL,ho de 1953 '

'

que desabaram nos ultunos , .',' BAR E SORVETERIA__...
1 'd

-

1953 d'
.-

( ) N'
.'

p. t' , d d' 'd'; d
veremos o Caxias apos a

lac O� urante ,lscn- .1�!:'. lV1Él" ln (') .e las, a semana� passaa,
' ,

_

, .

minando"
os Dep,ar,ta"mento,s I AI1Urade,'_' S,ee'etá,io.

.

..

' I to,rn,aram, a,
s

ma",l,,'
conskrva-

diS",P",uta
do campeon,ato'Es-I" ,V,',en,'"de"'l?e,' um"

b'em

mon,', t,a,
-

(M�3����1�aSe (1{;;��,in:!�, CI�lii���: Pl:�:����teOsmar I ;:: .;:��:�� ::iS :::�a��� ,::��;�::.uardemo�" ,paci� ��l��v. '�auro,.RamO,s,)L:i"/:�A"
'"'''i< ,.

'<".;'

CASA MISCELANIA dlatrl.
Ituldor. do. R'dloa' R. C. A.
Vlcter, ViJnlu • Dt.coa.
a•• Ceuelltelre M.frL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1'
!

Assaltado 'o "Missiones", no pôrto de S. Francisco
Segundo 4lformações do barulho provocado pelos' mordaça, tendo 'então ela- 'Imediatamente o fato foi e outra pessoa que traba- veio a provocar suspeitas I via procurando assim en-

Dr. Tupy Barreto, Delega- trabalhadoras da estiva que I m a d o por s.ocorro. Os, comunicado à p,<\licia de s.llha para o Moinho, e que às �utoridades �obre � ve- contr�r. alguma pista.
.

do Regional de Policia de naquele momento iam ini-I tripulantes do navio, ao ou- Francisco, sendo que esta J
estava a bordo no �omento ,

racidade das �fl:maçoes do I Poslbvame�te. o aconteci

Joinvile a imprensa daquela ciar o seu trabalho, désa-I virem .os :hárr:é!dos do -. notificou a Polícia jOinvi-j do assalto, �onsegul\.l-se ��- comissario. Afim de apurar I
menta podera vrr a se tor

cidade o navio argentino pareceram do camarote, missario, imediatamente QI-,lense. .

_

ber que .estas pessoas. NAO
I
a verdade sobre o caso foi, nar mais um conto, ou seja

'''Missiones'', 'ancorado no não sendo mais vistos. O rigirarn-se ao seu camaro-, -Após realizarem algumas

I
V I R A M EN'l;'RAR OU aberto inquerito pela polí- i "o conto do comissario".

porto de S. Francisco do -::om�ssário, após ingentes I te onde o encontraram ain- �indicancias entre os, maru- SAIR NENHUMA PES-' cia, sendo que iria ser dada I que virá assim' juntar-se
Sul, foi assaltado por indi- esforços. conseguiu soltar a, da amarrado. I lOS, o, guarda da Alfandega

' SOA DA NAVIO o que uma busca em todo' o na-·
_

aos outros já conhecidos.

viduos desconhecidos, ten- _' ----o
"

---

do estes roubado a soma

de 335.000 pesos argentinos,
que transformados em moe

da nacional equivalem a

Pinto

14 - Sábado - (Tarde)
- Farmácia Santo Antônio
- João Pinto

15 - Domingo - Far- tarinense �dos Oficiais da I FA", cumprindo,' rigorosa- Em meados de Outubro conhecer <}s dependencias
mácia- Santo Antonjo - R. Reserva e Reformados' das mente, o seu altruístico pro-

o Navio-Escola Brasileiro 'da Bofors, uma das maio

João Pinto Fôrças Armadas, em As- grama assistencial. "Duque de Caxias" visitou' des indústrias da Sc{écia e

21 - Sábado (Tarde) - sembléia Geral realizada Na mesma assembléia, foi Estocolmo, quando da sua
I

fornecedora de muitos ins-

F
.. C' t .

- em 14 do corrente mês, re- d d h' to aos pre 1 d b
.

- armacia a armense

I
a o con ecnnen -

tonga viagem e- oa- von- trumentos, canhões etc. que
'

R. Trajano ''-... solveu, por unânimidade de sentes, de haver sido decre- ,

tade, que teve a duração de se encontram a bordo no na-

22 - Domingo - Far- votos, estender para fins de tada pela Assembléia Legis-II0 mêses à 23 nacões em 3 vio- escola. Foram organí-
, C t

. R benefícios, aos Sub-Tenen- 1 ti d E t d ncio f
'- •

macia a armense -
. a iva o s a o e sa -

I di erentes partes do mundo. zadas excursões a alguns
T tes, Sub-Oficiais e Sargen- d 1 h G rnarajano na a pe o sen ar ove -

centros de instrução da .Ma-
28 - Sábado (Tarde) tos, da ativa e da reserv�, a dor, a lei n. 912, -de 31-8-53, I Durante a curta semana rinha Suéca e ao Museu da

Farmácia 'Noturna R. , inscrição nas várias Cartei- que reconhece de utilidade que durou a visita, os sue- Marinha. Foram oferecidos

Trajano í raso d: s:u v�sto plano de pública essa vitoriosa asso-
I
cos dispensaram toda a a- almoços, jantares e cock-

29 -'Domingo - Farmá- ass..ist��cla �m�tua. , i ciação de classe. ..! tenção e i�te:esse aos visi- ,tails e outros divertimen-
cia Noturna -'R. Trajano. Estao, assim, de paraben�, I Sa�_emos qu.e, na .proxlm: I tantes. brasll�lros. O Com�e.1 tos tais como cinemas e dan-
--

o� .Sub-Tenentes, Sub-OfI�" reum�o, da DiretOrIa,. sera i F�anclsco VlCe:n�e. Bulcao ças no famoso elubee Nal
ciais' e Sargentos das nossas orgamzada a Carteira de Viana, os 82 oficiais e cade-' en e em todos os lugares
Fôrças Armadas que, de

I

Habilitação de Herdeiros, tes e uma tripulação com-
I os' Brasileiros se tornaram

i ora em diante, poderão as-: com o fim de preparar, en- posta �:.. 543 homens, vive-
I
extremamente populares.

,segurar às suas exmas, Ia- caminhar, etc. os documen- ram alguns dias agradáveis I

mílias um futuro condigno tos necessários a percepção! com programas _ completos. I O fáto é que os brasilei-

,;-----......"""'-.IIiI....iiiilMiliiií...IiiiiII..... : �ú��:�qUilo, atravez do' Pe�
, ��:3:�),ntepjQ e pensões mi-, !:::ef:r�:as c:����a�:sofi� �:l:G:�:::r;:asb:;:nt:e:�. -

mais, ou menos- Cr$
420.000,00.
O caso, segundo depoi

mento prestado pelo comis
sario de bordo, deu-se da

seguinte maneira:
Mais ou menos às 6,30'

horas da manhã de ontem,
o referido comissario, guan.
do se encontrava em seu

camarote, foi surpreendido

Iai por dois mdividuos de
'côr morena, trajando calça.'
azul e usando um gorro na Icabeça; que, ato continuo

i' '-..

ao entrarem no camarote,
�anietaram 6 comissario,. 0- :
brigando-o a' abrir a caixa Iforte do navio, e ainda, a

meaçando-o com dois pU-Inhais. Dada as circunstran
elas em que se encontrava,

,ó comissario foi obrigad� a

abrir o cofre, não' sem ter
�

�l�vado:ma espetadêTá-Iías�----�
costas, conforme poude de

monstrar pelo' risco feito

pelo punhal na parte acima

mencionada.
:- � ,... .. � � ..

Aberto o cofre, os assal-

tantos retiraram dali, todo
o dinheiro que encontra

ram, que somava a impor
tancia já citada.

O comissario,
foi amordaçado

I

após isto,
pelos la-

drões, que, ao ouvirem o

A G U A
j,

INGLESA
[fi ;1'�Ii' III]
, O. N I C A . A P E R I TI': A

NAS C O N V Al E S C E N Ç·A S

rarmacías
de Plantão

MÊS DE -NOVEMBl!.0
7 - Sábado (Tarde)

Farmácia Moderna - R.

João P�nto
(

8 ..:_ Domingo - Farmá-

cia Moderna i+ R. João

. . -.

,
�'

•

macio

...._

--o novo pneu PIRELLI

das. 5 qualidades excepcionais!
/

• silencioso

• macio

• resistente' e durável �

• agàrra iirme o chão

.�. s�2=ur� em

quo!q(ierveJ!J.��c:I_�f- - ,

-

/

-

A maciez e á flexibilidade do EXTRAHEX - o novo Pirelli

- sôo superiores o qualquer outro tipo, de pneumático:
até agora Iobricodo. "Esses duas quoli��ades do pneu
"nascido das vitórias nos pistas de cor-rido da Europa
e da América do Sul" resultam de novo 'desenho

1%',

extraflex

:.->" »ÓÓ, f'"

PIREUI S. A.- COMPANHIA INDUSTRJAl BRASILEIRA
Standard

\

Dr. Romeu Bastos
-

Pir�
--'-MÉDICO-

COM PRÁTIC'A NO'HOSPITAL SÃO 'FRANCISC
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE

JANEIRO

CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
J

'Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇ
Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 às

horas.
Residência: Hotel CACIQUE. Fone:

rianópolis.
uniformes coloridos' e não público, deu a impre
foi obstáculo o desconhece- de boa ordem, limpesa
rem a ,lingua, devido aos disciplina, e, ao fim de cu
seus gestos vivos e sorrisos I ta visita, após saudar e �
amigáveis. As moças"" sue-I ceber saudações, o "Du�
cas ficaram especialmente I

de Caxias" deixou Estocf
impressionadas pela aparên mo tendo cumprido sua

cia e

-

boas maneiras e pelos: são de apertar ainda

olhos castanho-aveludados os lacas de 'boa vontad
,

,
J. ,

dos brasileir,os,' O n,
avio per- 'I' comprens,

ão entre

mitindo _ as ve��.s vjsitas do. _ aíses: ,----<�-'������r1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

UI
.

A investida mais grave, ·'/.Novamente o
_ advogado melhor coagir, para burlar

todavia, teve princípio só- Saul Ulisséi� Baião se� dlrir ;� -vigilân'ciá -dos defensores

mente depois de, exgôtados, giu ao h�nrado Juíz.da Co- legais, para' realizar, à, von
sem êxito; aquêles rrie�� de rnarca da Laguna, dessa vez tade, a singularíssima '<pan
quebrantarnento da extra-: 'representando .contra o ca- tomina políUco-policiaI:,
ordinária lealdade de Pe- 'pitã9 Walmor Borges, que, Sal.emos 'iÍue.a represen-,
dro Bittencourt. Alinha- além de não obedecer à ''cle� t,�ção em aprêço foi manda
ram

. fàt;s delituosos até )a- cisão da JUstiça, � impedira- da ao Tribunal de Justiça;
gora desconhecidos clt>'pú- o de entrar na Delegacia' C:)!l1 a declaração do Juiz

blico e instauraran_:. o fami- para acompanhar as inq�i-. da Comarca da Laguna �o'
gerado inquérito, sob a pre- .riçõe;;, arrancara depoimen- sentido de que 'não dispõe
sidência do capitão Wal- to ao irmão do acusado sob de meios para fazer eum

mor Borges � inimigo fi- ameaça de revolver e pas- prir a lei, pondo fim à_s vió
gadal do acusado. .

\

sara .a interrogar testemu- lências do frenético capitão
Em 1945, quando "Pedro nhas, à noite, em lugares Walmor Borg-es. E muito

Bittencourt desceu do ' go- tbr:lp'e diferentes, para embora ignoremos quais as

\'&r110 do seu município, no- (r�(:diclas que resultaram

mearam ao tenente Walmor __..._."'.,.&,......&T�·"".......,. d&f�e' procedimento, esta-'

Bórge; para �ubstituí-Io. À mos na certeza de que o

população reagiu aos de- Ao·tversâr I· O', P/der Judiciário não . se'

mandos do oficial incorreto
'

deixará desengrandecer por
/1 '

.

um homem que perdeu -até
MENINA MARIA GORET i) direito l'-l.:.ir:Vde usar a

, -HEtI::; Ir.rda da nossa Polícia Mi-
.'"

c essa reação atingiu o auge
logo que Pedro Bittencôurt
r'::2<::::'lrn� c�O ��i-:----:-
tão Walmor Borges�es-

I
,

curraçado da terra que a

sua odiosa mentalidade mi

litar -- tão diferente da q'ue
afidalga a corporação a que
pertence - tentara infelici-

litar.

A irresponsabilidade do

eapitão Walmor Borges con-

tín.ia intrariquilizando
Imaruf, denunciada também

pelos correligionários do sr.

Irineu Bornhausen, os quais
várias vezes; subiram ao

Palácio do Govêrno para

[�(·dir que o Ch.efe do Poder

taro Deixou-a 'apressada-.

E:xecutivo a faça cessar.

Ql<anta inconsequência!

\ Dlstdbuldor,

.

C. RAMOS S/A

Comercio - Tran8poJ:t�1!I
Rua JoAo Pinto, '9 FpoUI

Viagem com séguraoçà
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO ..ONIBUS DO

RAPIDO . (SUL-B,RASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joiriville - Curitiba

,.----

A eAnc':"a Kua Deodoro esquina da
9 1: Rua Tenente Silveira:

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

o ESTAJJO
-- - _-- - -

- <;

•

eira
•

nlmalS

IPlIIr'

As 8hs.
Luther ADLER em: . I

O 1V1ISTBRIOSO FIM DE

HITLER INo' programa:
Noticias da Semana. Nac.\

• I
Preços: 7,6�- 3,50

.

I!TIp. até 18 anos.

As 8hs..
•

I ,....
_

Orson W�LLS - Joseph
-:- Cotten - VALLI em:

O TERC'EIRO ,HOMEM
No programa: "'.

Atual. Atlantida. Nac

Preços: 3,50 - 2,00
Imp, até 18 anos.

f3Lt)l?IÁ
Estrel10

•

(Patrocinada pela ASSOGIACAO RURAL OE LAJES)

Enl 21 e 22 de :Novetnbro de 1953
•.Bovinos

• Eqüinos
• Asininos
.• Ovinos,

• Suinos
• Avicullura

Não perc�m os inlercssCldo!> e st .. excelente

oportunldade de adqUirir bons Reprodutores para

jI melhoramenro dos seus Rebanhos,

--�----

mente, com a rapidez dos

que receiam desabe� sôbre
'

si as iras inevitáveis do po- i

\'0 que iraram através de !
uma administraç�o repleta Ide torpezas. ," I

Reagirá o governador à

Tal homem foi mandado nsanidade dos -colaborado-
i

presidir ao inquérito contra I I res que lhe estão roubando - As 5 - 8hs.

Pedro Bittencourt. Como I 1 respeito do povo? Dennis O'KEFFE - Ja-

�dmitir no despacho gover-I Pedro Bittencourt não ne GREER em: '

,

namental o propósito de a_I, 1UE:, sinão' ser processado I A CARNE E A ALMA_·

penas fazer cumprir a lei? Transcorreu, ontem, o legalmente para legalmemel
Esporte, em Marcha. Nac.

O capitão Walmor Bor- aniversário
. natalíci.o da Iefender-se. Esta é a ver- Preços: ,7,60 - 3,50

ges, acompanhado de solda- galante n;enma Mana Go- Jade que, devo gr��_,J J:l.'P:':��__ . -
__

---

àos, secretas e metralhado-' ret ,Heil: filhinha., do,. sr. �n,ciên�3l��ense.
ras - pondo um ar de �â-I J�_HeIl, com;lf�,���,�_J��'i'"',';entir no prossegui-

o;=�",__",�-��A�'ã"� de'- D. Eli mente da selvageria poli"
Imaruí - iniciou a comé-I Heil, c?mpetente professo- cial pois, será negar a va-

dia político-policial. As tes- r�. ,I Iidade da Constituição da As 8hs.
t�munhas das supostas prá-I' A Maria Goret, que por Rep.ública par.a o Estado de

I Spencer,TRACY - Dia-
ticas- criminosas não eram I certo receberá muitos cum- Santa Catarina". ',na LYNN em:

intimadas na forma da lei.) primeritos de suas, amlguí- S. S. 31-10-953

I Á UM PASSO DO FIM
'

A caminhoneta cheia de nhas, os melhores votos de Frane�sco Néve�
.

ürsen I WELLS ._:_ Jose-
.

"O ESTADO". D 'd'
.

Isoldados parava" de súbito, eputa o 15h, COTTEN em:'
'_

.

à porta de um lar humilde I' O TE�CE�HO HOMEM'
e a presumível testemunha No programa:
CI'a trazida paTa depôr ime- 'I \ Filme Jornal. Nac.
diatamente. Perguntas cap-

R'.�e;'�-'",-.-'-.-�"--'M-e''(4e�G\'_�'-'-'''�·'s''.1,
.

Preços: 6,20 - 3,50"
ciosas, respostas deturpa- Imp. até 18 anos.

das 'e assinaturas a rôgo ...:..

(;is o que verifkaram,' ain-
...._... /)'A5

. p.'.'
_

, •

'

'..

\ .

da, os advogados Wilmar �

II! III r·'
•

ri, 119 » ;VWrl
Dias, Armando Calil, Le- �'

'
. �,- 1'"<) ", ". " '.,&,Q.1:

cian Slovinski, Antônio Go-
. �

mes de. Almeida, Renato

Ramos e Saul Ulisséia Bai

ão.

Contudo, as testemunhas
nada afirmavam c a paz
de incriminar 'a :pedro Bit

tencourt. E o desespêro do

delegado-fantoche explodiu
pela ameaça de agre�o fí

�ica aos advogados e pelo
cerceamento do direito dês-'
teso O causídico Saul Ulis

séia Baião impetrou habeas

('�rpus e o íntegro Juiz de
-

Direito da Comarca de La-

guna solicitou informações
à autoridade coatora. Esta,
porém, ti'aiu o intúito des
honesto não atendendo ao

/

que pedira o magistrado.
Em face da intolerável re

cura, o dr. Alexandre Mar

condes de Matos, após' to
mar por termo declarações
do acusado e de pessoas já

'

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

ouvidas pelo delegado falto

SO, concedeu as garantias
rf'clamadas.
A ordem de habeas-cor

pus, todavia, n.ão foi, cum
- prida. Ainda depois de unâ- .

nimemente confirmada pelo
Tribunal de Justiça, a,que
b ordem continuou des

r.umprida. O insulto exten-

Raus ��ria�Hõ . �ro�Ulo� selecion�DOS . �DIKOS �re�os

......._LAJES-SANTA CITARIN4-

TIJOLOS PRENSf\tJüS. TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

TARJO
PRONTA ENTREGA

O�!'."SGnil�&Cía: I .......�
!ERONIMtJ COELHO. 14 .�' Caixa Postal )

23� - Florianôpofis
'_- DIST1UnCIDORES

UR. NEWTON D'AVIL.f
I]lru ..... aera' - Doe.tu •• lIeü.r.. - Prec"'._t.

II.'rtd.... .�ea
Ceu••"n.: 1.1l& Vitor ••tr.1•••. li - Telet••• 1 ...,.
c.u.lC.. : .... 11,10 Ilo;'••• à tarde 4•• 11 11.01'&. �__�

&"'."eta: au Vtdal ...mo., - T."f�•• I.UI,

.'-- - -----

Cerâmica São Caetano

.---------

Expresso SãQ Jorge,
,

- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPOLIS BLUM�NAU
- AGENCIA-

- l!ACIQUE IiÓTEL -

\

OLHOS - OUVIDOB - RAIÔZ • 9A1t9.lJ1T.A

DR. GUERREIRO DA FONSECÁ
......laIIat. •• ........ »

,"" Re,eGitá de Oculo.:_ Bum. ·d. ,"ado d. OLho pau
rl...lfléi(lo da Pr... lo ArWr1aI.

.

Modera. _Apar.lh••m.
c....í,,"" _. VIMo.de, ,. O\lro �-Uio, ..

'

"

SÃO PAULO
RIO?

�
c.��

-,-'---

Informações· ,

Uteis
o leitor encontrarã, nes .....

i ta coluna,,' informações que
necessita, diàriamente e de
imedlatoe
JORNAIS

.

.:rel�ron�
. O Estado ..•... , ..• 3.022
A Gazeta , , 2.6;;6
Diário da Tarde .'. 3.579
Diário da· ManhA. .. 2.46�
A Verdade ,. 2.0ljl
Imprensa Oficial 2.68R
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .'.:.... 2:314
(Portaria) . , ..... , 2;036
Nerêu Ramos .. , .. , 3.831
Militar ..... , .. ,,'. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa "', 3.J 21

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bõmbeiroil 3.313
Serviço Luz (Recla-'
'mações) ....•.... 2.404

_
Polícia (Sala Comis-
sário) .... , .... , 2.038

Polícia <Gab. Dele-
gado) .... , .

i
. '. 2.59·.

..
/

3.15�

3.700
2.500
,3.5ã3
2.325
2.402
2.358
2.500

Disque 06

Vende-se
Vende-se uma casa de

materíal, sita à Rua Rui
-

Barbosa n. 130, d'efronte ao

Abrigo de Menores.
Ver e tratar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7Florianópolis, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1953
----�_._---.,.._--�._---�-----------

A partir do dia' 4 vieorarão
-DOVhOS'- �gi(}s cambíaís.

i{'·.t.··!;�:·:'.,�>-. Arqulvatlos todos
::�_1·:.:.• -.

.... '.\." os pedidos
.

, '7'''··.· 5 oa CEXIM
iOORliasllml � I pe����l:�ê���AJa.�o�d���

,,, _'

...�;,:;;�I�;.•�.I{)';G::': _ :��i:��:o!!}c;�.'�;:�:;osh���,
::�:�;j .:; ":::" ::::::::::.:.... -

�
__..

..,- --...
--

cios os pedidos existent��-n3'
CEXIM referentes à impor
tacão pendentes de solucão-
.'" . (

.

definitiva e da emissão das

respectivas licenças, O Con
selho comunista, também,
que não será objetos de con

�;dera<;&o as solicitações de
dores, quando poderia';" e�itar, de vez.

. ti I'. - -

, reexame em casos par lCU a_o

tais_pa��l}tç_�!.2.�n�a�:, p'il��, res
O.• Wit! para os�Rins e a .B.exiga.

I que -lhe -vem -sendo- :a-� -- - ;,�---

,Especialmente .prepcifadas paro presentados quaisquer ,que
combater os distúrbios renais, as sejam os fundamentos invo-

'

Pilulas De Witt aliviam as dores cados, exceto os que forem

prontamente, restaur�lOdo o vigor encaminhados pelas Asso
e a vitalidade ao organismo, graças ciações de classe.
à sua magnifica ação tonificante.'

RIO, 3 (V.A.) .......
'

A SU

MOC comunicou hoje que
. a partir de 4 de novembro,
inclusive, passarãoj, vigo
rar os seguintes ágios mi

.

nimos para as solicitações,
nas bolsas, de disponibilida
des cambiais, em qualquer
moeda estrangeira: por do

lar ou seu equivalente: la.

categoria de mercadorias:

ágio/mínimo de dez cruzei

ros; 2a. categoria: ágio mi

nimo de doze cruzeiros; 3a.

categoria: ágio de quinze
cruzeiros; 4a., ágio de vinte

\

cruzeiros; 5a. categoria: de revisão da classificação
ágio de cinquenta cruzeiros. dos produtos importáveis
Quando houver necessi- para transferência de cate-

. da'�e -eventual de import�- gorias deverão ser encami

ção superior a dez mil düla-. ilhados através das entida

res ou seu -equivalente, será des de classes-e dirigido 'por
permitido que o pretenden-, estas preliminarmente à

te apresente à Carteira de CEXI�I.

Export.ação e de Importação
um primeiro certificado' de
dez . mil dolares junto ao

pedido de licença, ao qual
ficará aquele documento'

.

I

vinculado para efeito de re- :
gistro a 'favor do interessa-

I

do, até ulterior complemen-
tação., I'

.O prazo máximo de apro-
it t

' I ,

dvei amen o, porem, sera e

sessenta dias, a contar da

apresentação à CEXIM do

pedido de, licença e primei
ro certificado. Os pedidos

---------------------�----------_

---""'- ---_----

Pilulas
D'EWITT

Vende-se
I Vende-se uma casa de

�material, sita à Rua Rui I
Barbosa n. 130, defronte ao

I'Abrigo de Menores.
Ver e tratar na mesma.

parei os Rins. e a a.xig"
Em vidros de.40 -e.100 pllulas t>
O glande &..mais eto'll'Õmlco .

·�-Q!IIIIII__X

..

"

•. ,-:,. J"

..

OS olhos,do

PROGRAMA DOS FESTEJOS

DO IV'CENTENÁRIO DA �IDADE
-

.

� /
Além da grande Exposição do

IV Centenário e I Feira Internacional,

Importante. certames de caráter

cultural e artístico serão realizados:

Manif.itaçé5es musicai•

Concertos da Orquestra' Sinfônico do

IV Centenária. Apresentação de conjuntos
musicais de São Paulo e de solistas

de renome. Criação e apresentação ·d� um

côro Infantil nocional. Composição
de peçÇls es.peciais 1>(:1;0 o IV Csntenõrlc.

Ballado�
Apresentação de um conjunto

de bailadas do IV Centenário.

Manlfestaçé5e. teatral.

,

Exibição de conjuntos estrangeiras,

especialmente do Itália, -Frcnçe, Portugal e

Grã-Bretanha. Apresentação de peças, que
demon'trem a evolução do teatro no Bras'lI.

Exposlçõe. de caráter cultural

Artes plásticas
Grande exposição retrospectiva de arte

.,

\ brasileira. Exposição Int.rnaci�nal
de Art�.Moderna. II Bienal de São Paula.

/
/
/
/
/
/ .

- .

voltados para São Paulo em 1954
./
/
//
Outras .Exposlções

Exposição de História de São Paulo,
na quadro da História da Brosll.

no decorrer de 1954, sallentando-.e
a inauguração da culto na

nova Catedral de São Paula e. o

I Congresso Mariana Nacional.
/ .

Certames esportivos
Campeonato mundiai 'de Bola-ao-cesto.

Campeonato americano de cic;lismo
Campeonató sul-omerlcono de natação,

atletismo, esgrimo e rema. Torneios

brasileiros e internacionais de bax. Torneios
internacionais de futebol, áutamabilismo,
tiro,' ciclismo, tenis, pala, equitação etc.

Torneias universitários.

Filatelia e Numism5ttca.

Folclore

Exibição de conjuntos folclóricos.

,

Publicação da

"Blblloteca do IV Centenário"

Congressos Culturais e Científicos
Serão reolizcdcs 21 congrEÍssos

Internacionais, 9 conqressos Panamericanos,
4 congressos Sul-Amarlconos e

..,.� 15 congressos Brasileiros,
, --

_____

Comem�ões religiosas
A participação do Ig�Cordlü;a rios

._..

comemorações da IV Centenório,

compree_nderá vcrlcs solenidades religiosos.
,

Palácio dos Estados

Divertimentos popular••
-

Participação popular em tôdas as

mpnifestaçoes mU5ica�, de bailadas, teatrais,
esportivos etc. Representações folclóricos

de várias regiões do país. Festas

.� �. -�r-- _., ............-d"_Cj!.!'J!Oll!l.L�....QJJztras.
4-11='5:3.

I
U. D. N., dep. Coeihl:.

....
•

-......• ._c_ ouzQ.._ j"_'''''' a,pylar.
_ _ • _. .......

. -'''-ll e P

Neste pavilhão, 'com 2 pavimentos
e 12.800 mts2 de área, os

Estado's da-Uni1lo cpresentorão
seu potencial econômico,

Ind,ustrial e cultural.

COMISSÃO DOIYCENTENÁRIO DE SÃO PAULO

•

e-

o BRASIL!ESTEJARA COM sAO PAULO QUATRO S�CUlOS DE VIDA, TRABALHO E PROGRESSO SOCIAL ESTAMOS A SUA ESPERA

.. •

•

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

nest.e último apenas" para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

8/11
19/11
30/11'
11/1l'
22/12

VOLTA
do Rio - de Santos

4/11 5/11
15/11 16/11

,

26/11 27/11
7/12 8/12

18/12 19/12
.29/12 30/12

10/11
21/11
2/1�
13/12
24/12

I

Horário de saída: de Fpolís., às 24,horas
do Rio,

�

às 7 horas
.

Para mais informações dirijam-se à
EMPR1l:SA NACIONAL DE ;�AVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 9� -. Telefone> 1.212

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' Deputado Francisco Neves, na Assembléia, Condena a Atitude. Oficial .

,

��

I Na sessão da Assembléia mo do govêrno, Aquêle
'

pequeno recanto natal num lentamente a Constituição '1uebrar as poderosas resis-

-
'

'
.

'I Legislativa, de sexta-feira pampeiro da redenção na-
I

centro de atividades várias, I da República, :Derrotado o tências morais,

I última, proferiu o sr. Dep. cional trouxe à serena co- I tôdas 'dirigidas no sentido Partido Social Democrático. O líder sulino revelara

Francisco. Neves, o saguin- muna o. home� que lhe mo-

'I
do.

_

bem estar geral. ' nas urnas de 1950, .os vito- invencível fidelidade ao -

te discurso: vimentaria a imensa rique- Esse é o homem que, faz riosos d'então cuidaram .eu partido e, por isso, de-

"Senhor Presidente za parada, que a tornaria um mês, se tenta arrancar de atrair o. enorme poder via 'ser destruido. O traba-

Senhores Deputados.
-

fôrç� pond:�ável do nosso. I ao. c�;'ação. do seu povo, �- eleitoral de Pedro. Bitten- lho de aniquilamento come-

Flo.rianópo.lis,' Quarta-feira, 4 de No.vembro de 1953 Estou na tribuna para dé'- destino político. ,

traves de processos poli- court, Acenaram-lhe com çou p�b remoção de servi-
---- nunciar à nação a mais re- Pedro Bittencourt se fez ciais que insultam à digni- sedutoras compensa ç õ e s. dores públicos . ......_Delegados,

pulsiva de quantas perse- líder igual' ao. qual outro. dade humana e negam vio.-I Mas, não lhe conseguiram professores, quem tivesse a

guíções políticas, falsamen- não pontificou ainda no in-

-0--- coragem de não prejudicar
te revestida' de caráter le- terior brasileiro. Humilde ,'nIDeo8gem ao Major Jaldlr ao admirável dírigente,' era
gal, já escureceu a demo- que se não humilha, pobre maus ti·DO d!.l 81'lv,a I afastado do cargo sem ob-

... culpa deve ser dada cracia no .Estado de Santa que pensa na pobreza alheia r II servâneia das garant_ias le-
� ,

Catarina. ao ponto de esquecer a pró- Conforme foi, anunciado, ,I Faustino da Silva proferiu gais e "Sem respeito às mais
, � quem

-Ie"m' O I' pria, muita inteligência e realizou-se, -no sábado, no. I eloquente e incisiva oração, '}- d' f 'I'u. marui era mumcipio
- sagradas�azões e amí ia.

'

O caso da carne verde aí Florianópolis. amanhecerá desassistido dos poderes pú- nenhum diploma, experiên- Clube Doze de- Agosto, o t�mb�m, ,aclamada em vá- Nenhum interêsse pela va-

I d
. d bli t

-

CI'a de' velho e energia de almoço . que os professores r.lOs tOplCOS e demorada- liddi' "d' '

está, a arrnan o novamente sem uma grama e ca!ne ICOS, erra sem expressao _1 a e mora ,ou juri ica
, A I' t Ih do Instituto, amigos e ad- mente aplaudido- no seu fi-, t íd d

'
.

o povo, de si já tão sacrifi- para consumir; consequen- no quadro da economia ca- moço, g oriosamen e ve 0- .

I CIOS a os consi era os ne-

I Ih cia de certa mano'brá altís- tari C 1
- 'moço _ êle transformou o. miradores do sr. Major Jal- nal, Em nossa próxima edi- ,.'...J tcado pe os que. e preme- "'" armense. om a revo uçao _ '. ,

cessarios a uesmon agem

d N d h AI
-

d 1930'
__ ...,..,..- ....-......w_w..w..w.._ dir Faustino da' Silva lhe çao publicaremos a

mtegra,'
.,1 'd'"taram melhores ias. o ta os marc antes, aque e e , porem, rompeu-se de

- 0.0 que -se enonunava a

d P' bl 'lt " -

resolveu d t
.

1 t f TIM
. ofereceram, num gesto desse brilhante discurso. g d , ..

-

léít 1 \

Merca o u ico a revo a orgao esper ar o ,ISO. amen o a que o orça- , .. .. ,ran e maquina e ei ora <,

anda em. vésperas de explo- '.para á. realidade _ deter- va o criminoso indiferentis-
"

'

.,. reconhecimento pelos 'gran- que a todos rmpressionou
i do Imaruí.

I d d A
_�

des e reais serviços que vivamente.
são. De justiça, no entanto, minan o que sin icancias

O III d
(Continúa na Ga. pág.)

que o ino.c�nte não pag�e' fôsse .realizadas para apu-
.

r..
'

r8 o BOBAGEM POUCA... prestou ao nosso ensino, a-,

l-A
semana da economia, través da recuperação mo-

F' 'Q
,

a'pelo pecador. Os aç�uguei- r�r, finalII?ente, a ,verdad.e Vberem
'

.:

.

- �

. comemorada nesta Capital, r a 1 do maior educan- neG a'n' �
i os, os retalhistas nao tem sobre o que, a respeito, exis-

.r.
�, ,

�
culpa do que' está ocorren- te·s d estamos .infor- II ,Ch�fe �: S��i::d��d�::e:�' ;%r�::�po.�iS ��:jea:e:e::a� 'I ::�i:os.c:::�:e:=�� ::�t�i�:

I

'

,

I·
'.

.,." ..
do. Esses são também víti- egun o

/

mados
�

dessas sindicâncias II.P.A.C., faz anos, na data do Barnabé. E o Barnabé ção.
' III

m� dos marchantes, que, I'
" , . • i O' h d h

'

d hoje ja e super arqui economico omenagea o. tin a
'

a

lhes não fornecem a quan- resultou chegar ao conheci-, e .

- -.

i

I pela própria nature�a. Bar- sua esquerda o sr. General,\tidade de carne ped,ida. Não mento das .auto.ridades qu.e Element9 dos mais pres-
, nabé já faz economia da Paulo Vieira da Ro.sa e .es-

.

po�endo eles abater rezes () gado esta sendo esco.ndl-I, tigiosos da classe em Santa 'I
d

economia. Exigir-lhe mais tavam, presentes� quase to- I'
para se suprirem e sérvi- o. Desaparece, po.r encan-" Cai;arina, já exerceu o ani-

I
'

e repetir aqu/ela experiên- do.s o.S .J>�oW�F.f0rcl> du lnsti-
I

rem sua freguesia, e acon--- to... Existe, gad�,
. prin_çi-I versariante, durante longos ?C"
. cia do. inglês, que dia a dia tuto além de amigos. 'Em

tecendo qüe os que p'edem. paImente agora, para que

I
anos, funções de sua espe

retirava uma graJD* -:,<.! l'ét-' 'brilhante improviso, o. Prof.
1.000 quilos de carne só re- p.ossa o problema ser solu- cialidade na Colônia Sa.nt'

...-

. ção do �·ú"éavalo. Quando. Bo.sco- ofereceu a hOll).ena-
cebem 200, estão também ClOnado, a contento: Mas, Ana revelando-se ali pro- -

, " ,
" este estava quase aco.stuma- gem, senqo. a,s suàs palayras

sendo' prejudicados; po.rque a ganância de encarecimen-' fissional dos 1).\:>;,-::, compe- ,

do a viver de nada � mor- câlorosamente aplaud.idas,
da q\lantidad� recebida não. to da vida, é mais po.dero- tente-s'� :onegados. Dirigiu,

/ ,-
'

podem obter os lucros que sa... interillllmente, aquele noso-

lhes p�lUit..aro_ll.�_ya\;-des,,_' , ,i}inda � illf.e:yna que es· comio, havendo-se distin

pes,:fs' do. negócio. Não ha-ha na DOPS copu:) da expo· guido como, admjnistrador
..... v/endo carne para vender, sição da COAP esclarecen- ,dos mais serenos e dos mais

.!"iv /'� perde o povo e perdem os do. o assunto, COl-hO acima abalisados.

açougueiros. Daí ser injusi.. se infürma. AtualmeÍlte exerce o car-
',' t3 a 14?

to faZer recair sôbre eles a Vamos, ante essas notí· go de Chefe do Serviço Mé-
" Destendida a semana

culpa, que é dos marchan-, cías, aguardar alguns dia: dico do 'Instituto de Aposen:
'

I .ela, a par das teses e das
tes e do govêrno. mais, para se poder conhe· tadol'Ía e Pensões dos Co-

d j teorias, 'teria um apoteótico
A c1'ise vinha sendo pre-' cer ,a quantos an amos, merciários,' após brilhante

ha'
.

d'
.

d sentido prático, nas, datas
parada meses. Diante nêsse caso a carne ver c c,�ncurso em que logrou dis-

,

d
co.memorativas que nela se

dela, como. no flno 'último, o que esta tornan o ao car- tinta aprovação. Nessa fun
integrariam: o. dia do Bar-

govêrno do Estado sacudiu taz... ção pública, não menos' tem
- nabé, do.utor honoris causa

os ombros; o govêrno. do. sido a sua dedicada atuação
município bocejo.u; e a Dep. Saulo Ramos e se há colocado sempre a _

t.m eco.nomia de verdade; c

Desde
.

I
dia do comerciário, primo-

Coap está esperando que a ànte-ontem, en- serv�ço do bem-comum" den-. :..
d B b" b'

E t C
.

1 d f'
-

t
lrmao o ,a1'na e, tam em

enganem o.utra vez. ssas con ra-se nesta apita, em tro a pro lssao que em' ,
.

tres entidades, inertes e visita a amigo.s e correli- sabido honrar e enaltecer. ,professor de eCQnomla; o

.

t
. " Deputado' N d' d h'

, d'
dia de São Judas Tadeu, a

ll!ep as, esperam que os glOnano.s, o sr. o la e oJe, nos, os e

I
-

A .;.

h t 1, "d d SIR
.

t t d "O ESTADO"
. da� a uns e outros bencaos

marc an es IqUI em e au o amos, ln egran e, a , nos assocla-
�

,
� coraO'em para enfrenta-,uma' vez o fornecimento pa- bancada catarinense na Câ- mos, COnL prazer, as home- I::>

'd d' d d'

,rem a VI a' o' la e To o.S
ra depois pensarem na� mara Federal, e procer do nagens, de que sera· alvo,

,

..

providencias cabíveis. Essas Partido Trabalhista Brasi- desejaÍ,c!o ao boníssimo mé-
os Santos, to.do.s a �uxlha

providências acabam. com; leiro, nêste Estado. dico e amigo, prosperidades
rem, e� reforço, Sao., Ju

'sempre: em aumento de Hoje, o ilustre parlamen- e 'felicidàdes, votos êSSN
das; e fmalI?en!e; o dIa de

finados, a relembrar a nós
preço. Enquanto isso o povo tar catarinense regressará que extendemos à exma. fa·

. todos que somo.s pó e ao pó
e 'os aço.ugueiros bancam o à Capital Federal. mília.

holandês, que pago.u pelo

N A- bl
' .'

que não fez. a ssem ela
Ainda a propósito, cum- i � _

pre salientar que a COAP

Ie:tá sindican�o s,ôbre as ra- Mais vetos rejeitados
zoes da carenCla de gado I N

-

t d'"a sessao ex raor lnarla

para o consumo da popula- d' A

t l' d.

I e on em, rea lza a no pe-
ção, Ante a perspectiva de

I
ríodo da manhã, o plenárió

que em muito breve tempo

" II>

80

;. o
.

Caso da' Carne

reu, infelizmente. Mas tive- r'Ião só ao final, como. ainda,
mos a semana da economia, por diversas vézes, entre

que devia ser prolongada meadas de palmas. Em res

para semana de 10 dias,..Em posta, o sr. Maj. Jaldir

S. Francisco, por acaso, não
vendem ovos às duz�as de Dep. AnrlDa

.

Faria
.'

,.

Em

"
,

.
âvíão

- espec� �a

voltaremos. Isso, em latim,

Fab, chegou ante-ontem a

esta t�pital, o sr. dr. Agri
pa rue Castro Faria, ilustre

,� meno.s trágico: memento

homo quia pulvis est et in
representante de Santa Ca

ta:rina na Câmara Fed�ral
pulvis revert�ris! Para quê, eleito pelo P. S. D.
pois, ainda comemorarmos Ao distinto parlamentar,
::t semana "da economia?

que s� acha hospedado nc

Economizar o que? Só se
na residência do seu irmão

fôr paciên<;:ia e resignação. ,,sr. Platão de Castro. Faria
Para isso uma semana

é pouco. H,! três anos que

rejeito.u
veto.s do

mais os seguintes
,sr. Irineu Bor

Governador donhausen,
Estado:
DISCUSSÃO � VOTA

çÃO DO VETO À LEI N°.
927 _ Emite apólice e� fa
vo.r da "Sociedade de As

sistêu'cia
'

aos Láz'aros e De
fesa contra a Lepra em

Santa Catarina".

Rejeitado o veto por 22

e que permànecerá alguns
dias entre nós, ap,resenta- ,
��ossos cumprlmento� I
Dr. ,Medeiros

,

Vieira

Bolsa Oficial de, Va)ôres . de
Santa Catarina São. José ou ao aero.porto e

receber, em alguns quilo
metros, \Jns três milhões de

,buracos nas estradas, para

ficar santo como. o Job, ou,'
pelo menos, ser bemaventu-

rado. ex-o.fício. Não, srs.

E VOTA- eco.no.mo.s! Em Santa Cata-

Encontra-se nesta ,Capi
tal, tendo, ôntem, visitado
O ESTADO, o nosso bri
lhante co.lega-de�imprens::t e

provecto advogado., Dr.- Jo
sé Medeiros Vieira, residen
te em Itajaí onde dirige o

�emanário A GAZÉTILHA,
órgão que, naquêle municí

pio, vem mantendo ação.
independente e altiva, em

defesa do povo e da demo
cracia. Agradecemos a h.on-

\

rosa visita e ao, ilustre
co.nfrade a r e f e r ê n

cia com que nos'distinguiu.

não. 'fazemos . o.utra COisa.

Basta um mortal ir ali a

RELAÇÃO DOS NEGóCIOS REALIZADOS NO 5°
�

PREGÃO DE CAMBIAIS, EM 3-11-1953, A,COMPA
NHADA DAS COTACÕES MINIMAS E 'MÁXIMAS

DOS RESPECTIVOS AGIOS .

.
Moedas Cate-' Pmzo Minima Máxima Quan-

gorias tidade

US$ Espanha 4a. Pronta 10;0.0 45,10 15,000
US$ Grécia 4a. Pro.nta 10,10 13,60 6.000
US$ Itália 4a. Pronta 10,10 12,20 9.000

....

US$ Portugal 4a. Pronta 10,00 10,60 6.000
US$ Franceses 4a. Pronta 0,0286 0,0297 3.150.000

vo.tos.

DISCUSSÃO

çÃO DO VETO À LEI N°. rina não. temos necessidade
955 _ Autoriza a constru- da Semana da Economia,

,ção de um Posto de Saúde, Nós precisamos é de 11m

no. município. de Palhoça. imenso crédito de boa von-

Rejeitado per 21�votos. tade para não gastarmos
DISCUSSÃO E VOTA- Em revo.lta to.da a paciência

.

Total em dólares '." .. . 36.000 çÃO DO VETO À LEI N°. até aqui eco.nomizada. Para

S t !,otdal Be�lr fraOncf'o� flrandceses .... 3.150.0(je
I 956 _ Cri'a Posto de Saúde t

ecre ana a o sa ICla, e Valores de Santa ql.;le umª_ s,emana, se es a-

Cata�rina, em Florianópolis, 3 de No.vembro ,de 1953., ,na séde do município de mos co.ndenado"&aum quin-
João G01l,çalve$ Júni,or I Criciuma. '

quênio?'
, ,

Vice-Presidente i - TIejeitndópor 23 votos. . .. BUM,

..

Quando'Sancho Pança se vi.u alçado. a Gover
nador de uma Ilha, Dom Quix'ote compreendeu que

, era de sabedoria co.ntratar-lhe um Franchini Neto

para evitar ..r�st.;:tO\l"!ri-srP�'''-ê:!�-' nc;"àü� -!a.
;.- Bal'�'.a14�."'-Como,

.

no 'entanto, êsse técnico. do, bom,
tom já estivesse preso a um contrato, de, vínculo,
desses cujo distrato nem o Renato Barbo.sa conse

_gue, o próprio Cavaleiro da Triste Figura arvoróu
se em co.nselheiro.

Ás páginas 268, e seguintes, do livro de Cer
vautes, 2° volume, edição Jackson e tradução de
Castilho, colhemos, ao acaso, algumas das lições da
das ao Governador:

..,_ "Pelo que toca ao mo.do co.mo hás-dce gover- ,-';
nar tua pesso.a, Sancho, primeiro te recomendo que
sejas asseado e ,que cortes' as unhas, sem as deixar
crescer como fazem alguns, a quem a sua, ígnorân
cia pe.rsuadiu que as unhas grandes lhes alindam
as mão.s, como se essas excrecências que eles dei
xavam de cortar fossem unhas, sendo apenas garras
de milhafre: abuso porco. e extrao.rdinário... ,Tü
ma cuidado em não· comer a dois carilhos e a não
eructar diante de ninguem.

'

_ Isso de eructar é que eu não. entendo -=-- in

ten:ompeu Sancho:
_ Eructar, Sancho, quer dizer arrotar, e este

é um dos vocabulos mais torpes que tem a nossa

língua, apes�r de ser muito significativa, -,e então
a gente delicada apelo.u para "0. latim, e ao arro.tar

.

chama- eructar" ...
� ....

...............................................

IV
Sancho fazia promessas mirabolantes, jurando

que, empossado, o mundo perderia um arrotador
. para que a Barataria ganhasse um, govern�dor." Mas
houve um questão de ordem difícil para,]). Qui
xo.te resolver: Sancho era analfabeto.

Daí o dialogo (obra citada, pago 270):
_ "Ai! _ respondeu D. Quixote __

'

que mal,
fica ao.s governadores não saberem ler nem escre

ver, porque o não saber um' homem ler indica uma

de duas coisas: ou que teve nascimento humilde ou

que foi tão travesso ,e mau, que lhe não pôde entrar
na cabeça o bo.m" costume nem a boa'doutriná. Essa

. é uma grande farta e, assim, desejaria qUe ao. me
nos aprendesses a assinar.

_ Assinar o meu nome seL eu _ respondeu
Sancho; _ quando fui bedel na minha terr� apren
di a fazer umas letras, semelhantes às das marcas

d�s fardos, "e diziam' que era o· meu nome; tanto.
mais que fingirei que tenho tolhida a mão direita
e far;i co.m, �ue outro assine por mim, gue'para tu�
do ha remedlO, menos para a morte" e tendo eu ii
faca e o queijo na mão, é o que basta ... ".
••••••••••• •••••••••••• 0,0 •• 1'0 •••••••••••. 0 ••
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Sancho, antes de assumir O. govêrno, alégan
do que não sabia nada de-nada e que teria que
comer pela mão. dos seus secretários, andou perto

,.". da renúncía, pois, como disse, "mais sabe o tolo no.

seu, que o avisado no alheio". D. Quixote como'
bom eterno vigilante, díssuadiu-o. dó gesto:' ,

- "Isso não, Sancho, o tolo nada 'sabe, nem do
seu, nem do alheio., porque o cimento da tolice não
assenta. nenhum edifício discreto; e deixemos, San
cho..) que, se mal governares, será tua ,a culpa, e mi-�_
nha a vergonha ...

_ Senhor _ redarguiu Sancho _. se Vo.ssa'
Mercê entende que não sou capaz para êste govêr
no, já o largo, que eu "quero mais uma unha da mi
nha alma do que todo o meu corpo; e tão b�h1 me

sustentarei Sancho a seco com pão e cebolas, como
, go.vernador com perdizes e capõe!l; e, aléri1 disso, en

quanto se dorme, ,todos são iguais; e repare, senhor
meu amo, que quem me .meteu nisto ,de governar
foi Vossa Mercê, que eu lá de govêrnos de' ilhas
nunca entendi nada; e, se acaso se persúade que por
ser, governador me h�-,de levar o djabó, aI}tes que
ro. Ir Sancho para o ceu,. do que governador para o

inferno".
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