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, F. Wauner Jr.,· Candidato Democl'ata, Eleito Com:Esmauadorá· Maioria
NOVA, 'IORQV�, 4 (V. I que fo�am s�us adversários,' ner, 57Q.512 votos; Ríegel-] que, post� �onsiderado co '-lades eleitorais impugna-I O democrata Robert F.I so

.

prefeito '�ocia�ista de

P.) - Por expressiva mar-lo candidato liberal Rudolph mann, 360.095 e Halley, mo o mais Importante do m quase 4/5> partes das, Wagner, J., de' 43 anos de, .Brtdgeport fOI eleIto' pre
gem de votos,- o candidato Halley e o .republicano Ha-1249.188. " país, depois 'do presidente I assinaturas contidas. em I idade, é filho do falecido I feito de Norvalk. Sua maio
democrata Robert F. Wag- rold

, Riegelmann. O resul- Ao ser conhecido êsse re- da nação. seu pedido de registro. O I senador Robert Wagner e 'ria foi' pequena, .pois rece

ner J'r. tem ,Pràticamen'te I
tado de 2.325 distritos ele i- sultado, os candidat�s Hal- Vincent Impellitteri, atual JlllZ eleitoral só admitiu, adepto da política do '''New beu 8.532 votos-contra

assegurada. a sua eleição' tor�,is (total: 4,217), acusa- ley 'e, Riege�mann concede-I pref:ito, n�� pôde, concor- c�mo qualificad�s, 5:276 as- Deal Fair D�al'. 8.352 do democrata Louis

para prefeito de Nova Ior-I vá, as,21,55 horas (local) o ram a eleição de Wagner, rer as eleições, embora o

I
sinaturas e a lei exrge no HARTFROD, connecti-I

J. Cardella. O republicano
que, num pleito renhido em seguinte resultado: Wag- para prefeito de Nova 101'- quisesse, porque as autori- mínimo ,7.500. cut, 4 (V.P,) - O demo- Frank E. Raymond recebeu

,sc Q 'ç�
-,- --,- .. -

'.-.<)�)��)�)..(. crata Dominick de Lucco 4.336 votos. Freese venceu

DIRnOR
'

�tV , ! ! foi reeleit� prefeito desta nesta eleição como candí-

IOm�is antiloDiá-I� cidade, pelo. Conselho Mu- dato independente.
Rultenl de

" ,

,.rio de, S. Catarina
,_

nicipal. Raymond Snyder, repu-

Arruela Ramol .

,

.

Os democratas obtiveram blícano, foi reeleito prefei-

IEIENTE " I I
. AnO X L -' nas 'eleições de :hoje a di-I to pelo quarto período con-

'Do... inIOI ,F. "
.. '/ , reção do Conselho, na pro- .secutívo, na cidade de Wa-

li /

I N tt '748 I porção de cinco contra terbury, derrotando por es-

eI. Aquino"e •

'
, • •

,

'

,

• quatro. magadora maíonía ,seu ad-

.��'!O�-��D�-��Cl�-��'-��fl�-,.. �(���"..,' d '1.;;; o socialista Irving C. versário emocrata Wi liam

Freese, sobrinho do vitorio- St. John,,lklIçIe-d.' "'o.�'r; • p6p, j Flõrianópolis, Quin\a-feira, 5 de Novembro de 1953

A ��tança".de �ado DiminÚiPI�erá' Convocadó- -o-C-on,-gre-sso--'-eIl11.loa8,- S. Catarina e R.8. do Sol, '

PI" p' -

'p' I' ..'

RIO, 4 (V.A.) - Nada rém, os abates diminuiram
,

e os roprlos ,a'r emen.ares
me'nos de 1.06.0.616 bovinos em São Paulo e Minas Ge- RIO, 4 (V. A,') - Um de-, r( .o t.érmin� do mandato,

I ticlJ,lo� ,a convocação eX,tra-foram abatidos pelos frígo- raís, Santa Catarina e Rio putado que ate o momento, nao disse, ainda, ao que ordinária do Congresso.' O
, -.' , - I

Irificos do-país, de janeiro- a Grande do Sul. faltando apenas um ano pa- veio, no Parlamento, já ar- sr. Felix Valois, conseguiu
setemhró dêste ano, .segun
do informa o Sêr�i�o .de

-
.

� � I _

.Estatística da Produção��\�
MinisÚrio da Agrículturà.
O total inclui 874.55 bois,
159.483 vacas' e 26.628 vite-

los.
'

,
"

.Por -Estados, os,' abates

assim se distibuiram: São

Paul<;:> ,640.037 cabeças; Rio

Grande do Sul,'326.62�; Rio
de Janeiro, 73.617; Paraná,
13.455 "(computada a matan-

ça de um estabelecimento
classificadó' anteriormente

co�o, �ábr.ica de pr�dutos I'sumos);' Minas _?erals,_ ... I'5.,�83 (encontl'a��pqrfÍli?,ª-,
do um dos frigoroficos do I

Estado); 'e Santa Catarina,
827 cabeças.
Em relação a igual perío-

dó ,de 1952, .quando a ma

tança, �tinii\I '1.080.415 bo

vinos, houve. decréscimo de

19.799 "�ah��;s' no� primei- l'
ros nove meses do ano em I
curso. De modo' geral, ,po- I
Instrução de
cadefe�
BVENOS ,AIRES, 4 ,(V.

P.) -.os dois aviões Dou

glas DC-4? que partiram do

aerodromo militar de Mo

'ron, esta manhã, iniciaram

.a v1àgem de instrução dos

59 cadetes de último curso

da Escola de Aviação Mi

litar.
-

Aumentou os pró '"Iprlos venci-
I'ment�s ,-'

I
oRIO, 4 (V. A.)

TER, por unanimidade, re
solveu, determinar ao juiz
da 3a Vara da' Fazenda
Publica que prossiga o

julgamento da ação que o

comandante José EroniÍ�es
Souza apresentou contra o

diretor do Loide Brasileiro,
•

que aumentou seus pro-

)

prios vencimentos.

O relat�r'do caso do ':fRF,
ministro Elmano. Cruz, em

seu voto, declarou ,que a

ação não poderia ser tran
cada e concluiu para que
fosse mandad9 o juiz que
,prosseguissé a: demanda até
o fim, dando oportunidade
,á apuração do que 'ê alega
do pelo comandante Erotil-
des Souza.

' I

),

Bolsa Oficiál de Valeres
SANTA CATARINA
'FLORIANÓPOLIS'

J:>.REGÃO DE CAMBIAIS
DIA - 5-11-953
MOÉDAS:

Dól.AREs SÕBRE A: AUSTRIA - FINLANDIA
,

HOLANDA ,_g IVGOSLAVIA

"

, mais de 150 assinaturas pa
ra um requerimento de

convooação.jo qual será a

presentado se o govêrno
n�o tomar a iniciativa.

o depot2do Cássio Medeiros', na
tribuaa - Para a UDI- tudo ln
cODstilocioDCPIt - l tê o dep.

Eoedioo é jurisconsulto

RIO, 4 (V.A.) - Via

jando num avião da V. A.
R. 1. G. chegou, ontem, nes
ta capital, o sr.: Baista Lu-

A

ereu
Na, Assembléia

Luzardo regres
sou ao Brasil

,

viços de pequena casa, tais' como: cosinha.r, arrumar, lavar roupa (com má-

quina automática) etc.
t
* * * ,

O País, o Estado, os concidadãos;' os Partidos:' o povo brasileiro, já o sa

graram o mais apto .entre os mais capazes.
E quem, deboa-fé, lhe negaria virtudes e mérit�s excepcionais?

, Hoje, ninguem, que mereça, possa -ou deva ser escutado. Os grandes ad
versários de Nerêu são testemunhas insuspeitas do seu valor.

Repetj, apenas, a opinião dêles, contraprova irrefragável perante o julga-
mento do.> dias vindouros. ' _.

..

Barreiros Filho

Exigenj-sc absoluta �eferências e as moças precisam ser educadas e que

não tenham medo de trabalhar.
,

,

,
Ordenado inicial Cr$ 1.200,00 para cada, com casa e. comida boa. Escre-

j

vel: informando idade· e refel�ências para Dr. Ignácio, aos cuidados dos La-

�.� �J,.>;>'�"" borat6rios Ly�cform - Caixa Postal, nO 2.502 - SÃO PAVLO.

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

.
\
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'o a /_., o, $ • co 0,p cok -o S. 1
Uma tra�ição no �omércio' e 'na Indus1ria ,�e Santa Catarina

,

M a t r i z - F lo, r I'a n Ó pI o I i S
F'iUais em: BLUl\iENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇA-BA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E .. CURITIBA.
�si)ecialistas em: FERRAGENS. FAZENDAS,-nROGAS",MÁQUIN�S, PRODUTOS AU'POSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA

MARIA, Ff\BRICA DE GÊLO.
i
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«o ESTADO»

ORA. WLADYSIAVA W, HUSSI
I

DR. ANTONIO DW MUSS3

I!I<tUI.. _tIlJ)llito p.ci.ll DO.lfOA. os .JIJflÍIl'
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'
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DR. ANTONiO MONIZ DE ABAGAO
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DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO \
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,
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DR. JULIO DOIN VIEIRA,
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, IOUVIDOS. NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janej� ,

o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina!
Rallway' e no Hospital São João Batista da Lagoa.

.

Curso no Departamento Nacional de 'Saúde
Consultas diáriamente das 10' às 12 horas.

�as. e 5as. fejras de 15 às 18 horas. •

Atende no Hospital de' Caridade•. de 8 às 10 I
horas. I:Consultório:

.

Rua Vitor Meireles. esquina com'
'Saldanha Marinho.

Residência: Travessa Urussanga 2. _ Apt. 102.

ADMINISTRAÇAO .

Itcoação e Oficinas, à rua Conselheiro Marra n. 160
'I'el. :!022 - Cx. Postal, 139."
Diretor: RUBENS A. RAMOS.

_

Gerente: DOMINGOS F. DE A(lUlNO-:
Representan tes:

Representações A. S. Lara., Ltda.
Rua Senador. Dantas, 4� .;. .- 5° andar..
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeirc.

Reprejor Ltda.:
Rua Felipe de Oliveira.' n. 21 _ 6° andar
Tel.: 32-9873- _ São Paulo.

.

ASSINÁ 'fURAS
Na Ca�ital

Ano 1. • • •• ••• Cr$ 170 .

Semestre "..' . . . Cr$ 90.00
No Interior

DR. I. LOBATO FDBO
Doe.C" •••,.r.....r..,II'I"rl.
TUB •• CtJLO ••

. &4DIO,GltUU • UDIOSCOPLl DOI rULllo..
/'

" Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .. ,.............. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publícados,
serão devolvidos, ,

.

A direção não se responsabiJiza peloa
ceitas emitidos nos artigos assinados.

I'on·

o ESTADO

Clnrel••• Toru

ro�""'*4" pcI. ".caldade N.cion.l '" ••41e1••• TIa..........
.

ril1ocirar..ilo.o Ho.pitaI !,l.raa' ..... �: '.

...no ••••p.ct.Unçlo pela 8 .N. T. lb:.iDwrno .. Ib:-........._ ao'

Cil"lll'll'i. do Prof. Uro Pinl&.lro G.tm.r&e. (as.) r

Cons: Eelipe Schmidt, 38 _ Forre 3801
Atende em hora marcada .

Res: ' Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395

não

·Dr. Samuel fonsefa

DR. NEWTON D'AVILA
Clrn..i...eral - Doe�çu •• lI or.. - Pree.......

•,.trtel..éc CI!
CeIH.IUrt.1 a•• Vitor ••ire1•• D•. li - T.let••• '1.1".

(À1U.l�. : Ao. 11.10 ,tIor.a .. • tardo /.. 11 lIor••

a,.
..,....

Itut,a.dll: )tu. Vid.) /)t.IIIO•• �,r)�foq. 1.UI} I

.

. !

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado peia Facutdade Nacional de Medicina da

.

Universidade do Brasil
Ex.·interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. ÚctávÍ(; Rodrigu� Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia 40 Hospital

I. A. P. E. T. C. do -Rio de Jllneiro
Médico do llospital de Caridade .

110ENÇAS DE SENI'IORAS __: PARTOS _ OPERAÇOES
Cons:. Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas .

Pela manhã atende diàriamente n� Hospital'
de Caridade.'

.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.
./

CIRURGIÃO DEN)'ISTA
Consultório e Residencla: Rua Fernando Machado, 5�

,
.

Clínica Geral _ Cirurgia Bucal Dentaduras
Pontes 'Moveis e fixas-

Raio X e Infra-vérmelho.
.

HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
horas, e das 14 às 18 hor.as. -

I Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
. CLINICA N'OTURNA as quarta e sexta-ferras das

19 às '21 horas.

I :-
�

DR. HAMIdoN P.' STOCCO·
_ MÉDI.CO -. .

Clín-icCL gera l de adultos e crianças - Doéncas de
Senhoras _ Partos _ Operações

•

\

.consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.

,

Atende em seu consultório das 31h às 6 horas.
. ,

/Informaçóei
I'· U'eis. :

O leil nr encontrarã, ne�.
ta coluna. informaçiH's que
necess it a, dlàr lamente e de
imedlam:
.JOHNAJ� Telefone
O Estado

'

3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.5i9
Diár k, da 'lanhA 2.463
A Verdade 2.0l(j'
Imprensa Oficial 2.68R
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor)
\

2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramas 3.831
Militar ',' . . . . . . . .. 3.157

, São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Dnutnr
Carlos Corrêa ... !.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros �.313
Serviç« Luz (Recla- '.

mações) :t40."
Polícia (Sala Comls-

3.153

Mario
I

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUalea .MI. I. "III" .....

IlouIllNd. - a.. leio· PIa... 1. - 'I'e1. ...
c...1_ ,u....

. .

.......... , a.....,... ItaiM. D. TeI. 111,

_ I

Consultório _ Rua Tiradentes, 9
,

HORARIO: ..

Das 9 às 11 e das 13 às .r16 horas
Cons., _ 3.415 -,- Res. _ 2.276 _:_ Florianópolis.

sáriu) " ..

PoI�cia (Gab. Dele-
gado) .

2.038

2.59·j

de Larlllo Caotição' APVOGADOS
_ MÉDICO _

. 1- '----------------
CLINICA' DE CRIANÇAS' Olt. MARIO LAURI:NDO

A�ULTOS i
DOENÇAS INTERNAS DR. CLAUDIO BORGES

, CORAÇXO ,_ FIliADQ'� RIN� _ INTESTINOS
ADVOGADOSTratamento moderno da SlFILIS

P'ôro em "eral. -Recurso! veraBte o Su·-premo Trlb.
.,al Federal � Tribu.áJ FecieraJ de Recur.oa.

.
ESCRITóRIOS._

Flor1&11ópoUa - Ediflcio Slo Jorw.. rua TraJa..
. " ,.

II - 10 ..dar .- laia1. ,--. •

Rio de. Jueiro - Edifício Borb .. q_to. Ave.I.' 1 arlT,laCla s .

,,'

�t6.io Carlol·207 - .ala'JOOa. de ·Pldntão. .

MÊS DE NOVEMBRO'
7 _ Sábado (Tarde)

/ . Ru.: Vitor Melrele. D. 61 -- FOD. 1.468 - Florl••ó,oUi.
_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _ f

- Farmácia Moderna'_:_ R.

Consultório: Rua JOSE' BON IFACIO N. 92 - Fone 2665 João Pinto
Res-idencia: R. BARÁ� DO RIO BRANCO N. 529

... dv'OC·.8"I-a e l"oD'abl-I.-da'de 8 _ Domin�o _ Farmá-
CURITIBA -:- PARANA' � ,," I

cia Moderna � R.. João
7,spedalidade: DOENÇAS NERVOSAS E. MENTAIS ADVOGA-DO: Dr. Estêvam Fregapani - �ausas,
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- cíveis e trabalhistas. ' ,

. Pinto

chas, espinhas, etc. _ Glândulas. Falta de regras, Ex- "; CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago - 14 - Sábàdo --,- (Tarde)
cesso; Flores Brancas, F.rieza sexual, lmpotêRcia, Este- Assuntos fiscais em geral. -' Farmácia Santo Antônio
rilidade, Desonvolvimento fÚlÍco .e· mental, etc. _ Do- Edifício "IPASE". --" 5° andar � João Pinto
enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

DR. TO'S'6 'ann'\.vn.OS J"ID1ID a 15 - Domingo _ Far-
Malária crônica, Hemorroidas, etc. • III D.U14I:EIJ.&Ij .I.I:dDA

ATENÇÃO: C�nsultas em Blumena� nos' dias 26 a 30 de" - ADVOQADO - mácia ,Santo Antonio -.R.

cadamês, no HOTEL HOL�TZ - CaIu r.... 1••,-\8.1"-- ..... ea..... , João Pinto
'------' r --- 21 _ Sábado (Tarde)

Farmácia Catarinense
R. Trajano

22 - Domingo _ Far-'
macia Catarinense""7" R.

Trajano
28 _ Sábado (Tarde)

Farmácia Noturna _ R.

Trajano
29 - Domingo - Farmá-

cia Noturna _ R. Trajano. /'
\.

Tel.:

CLINIÇA MÉDICA HOMEOPATICA
" "

.
- Dr. Meceslao Szaniawsk-

�
,

DR. CLAMO G. GALLETTI

\

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC
'

............. 3.700
2.500
3.553·
2.32.)
2.402
2.358
2.500

- .A.DYOGADO-

Cruzeiro do Sul .

Panair .. ; .

Varig .

Lóide Aéreo .

Real ..•.....••.....
Scandinavas . � .....

HOTÉIS
Lux •.•....•..••.. 2021
MageBtic ...••..... 2.276

. Metropol . • . . . . . .. :t 1·17
La Porta ' 3.3:n
Cacique . 3 --t9.

Central •••.......... 2.fi!t\
Estrela ••••..... " !.3iJ

I \ ��;kEiTO'· . . . . . . ..

.

:J.659

. Disque •.•• - • • • • . . 06

Viagens DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3dS
FPOllS.-S. PAULO ··RIO "

4 .. ,

FPOlIS.!- CURITIBti-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Lavando com' Sabão ;/

'\iir.gem Especialidade s�t!P.2Y'Rc(At
da ela. WITZEL',INDUSTBIAL-Joi.Dville. (marca registrada) EsPEci�i.ID;.DE

.

economiza-se. tempo e dinbeiro .. -_

------�--------�------�----------- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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).. Dado o contínuo desenvolvimento do seu
,

,

comércio de roupas feitas para senhoras,
cavalheiros .e crianças, e, o interêsse pe
la sua ampliação cada vez maior, resolveu A
MODELAR TERMINAlJ, com a secção de SE
DAS cp,ja liquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

-

/

Será uma grande pena perder essa valiô
síssima oportunidade. E' de fato uma bem

rara ocasião. •

_.

- __...._-y.,_......-.
_._.----_.- ......_- ----

. ., ,

Sabe o que e "�ungunza"?da Cultura·Dia
Do milho verde ou palnço, os negros escravos e.es BOISN

indígenas nos Iegaram o preparo do "mungunzá", do língua
;ar nordestino ou a popular "canjica" da região centro-sul do
Brasil. O valor nutritivo dêsse e de outros alimentos muito

depende \de um, bom trabalho do estômago. A 'boa. digestão é
assegurada com o uso de

.

"Carboleno" após as refeições.
"Carboleno", pela sua composição anti-ácida e digestiva, é in
dicado no tratamento imediato .�das perturbações gástricas,
consequentes à hiperacidez e fen�.entação dos alimentos mal.
(ligeridos. "Carboleno" encontra-se nas farmacias e drorarias.

li
RUY BARBOSA

Em 1938, a 8a. Conferência Internacional

Americana, reunida em Lima, recomendou que

os Paizes nela representados' escolhessem um

dia para celebrar a sua cultura, devendo, para
, isso, ser escolhido a data natalícia de um dos
seus grandes e' representativos filhos.

.

E, como Ruy Barbosa nascera em o dia 5 de
Novembro de (1849), foi esse dia eleito pelo 2°

Congresso das Academias de Letras, para ser

comemorado no Brasil, como o "Dia da Cul
tura".

NO LAR E NA SOCIEDADE
B I L H E T E

I
.�n "

O'
'

Você, leitora, talvez não saiba quanto tenho pro- 1DD OJÇ..
Y\.

curado escrever,' neste canto de coluna ..
Tenho deseja- I �

do dizer, de mim, que não sou beletrista, quanto em

mim existe' de sentimental... Para escrever a você

e a muitas das suas amiguinhas, creio, será sempre um

prazer. Mas, nem sempre a gente pode contar, assim,
em uma coluna de jornal, certas confidências... Nem

sempre. Você sabe que vivemos realidades. Nem sem

pre sonhamos ... Nem sempre podemos viver sonhan-

do. . .

em 1704, o Capitão
Você, que hoje é já menina e moça, conhece muito Manoel Vaz Moreno, cum

de mim. Muito dos meus sonhos. Muito da minha: vida.
Todos os episódios que tenho procurado viver, ri: seu

lado,' tem-me' feito�re,:elações. 'As vêzes, amargas r�ve:
lações! Mas, sempre, reais!.

".

Você não sabe como poderia eu; em certos momen

tos, conhecer tanto sôbre tantas pessôas, E' simples ex-

-plicar? ...
'

Parece-me que somente você poderia saber

muito sôbre os meus passos. Talvêz não acredite nisso.

Não parece mesmo que estou ouvindo, dos-seus labias,
essa confissão... .

.

Mas, de qualquer fórma, você será sempre; para

mim; confidente. Nunca, porém, terá queixas por tê-la
revelado certos segredos.... Quem sabe, outra vez, po
deremos contar algumas histórias, que o passado pode
revelar? ..

Aqui estou, para voltar em outra oportunidade.
Seu de coração

PASSADO :Educação e Humanismo
Raimundo Estrela mo elemento terapêutico e

como arma contrao terrí-Ruy Barbosa, incostestavelmente uma das

grandes personalidadess e um dos mais destaca
dos vultos de nossa história, bem foi escolhido.

/

Escritor, atingindo as mais elevadas culminân

cias, dentro e fóra do Brasil; culto, os .seus es

critos constituem verdadeiros modêlos de boa

prosa, merecendo, ainda vivo, a consagração dos

, classicos; eruditos nas letras jur ídicas.. era co-
'

>

rlhecê(lõÍ' do" direite universal, -13e;}Q que foi con-
-

siderado méstre; tribuno,' foi o maior com a

palavra facil , o timbre claro, a dicção 'perfei-\
tíssima e a Imaginação sempre pronta para ide
alizar imagens adequa�as as suas necessidades.

5 DE 'NOVEMBRO
O homem tem sido apon- vel câncer.

tado como o lôbo do próprio Fala-se muito na desco

homem, "homo homin/lu- berta que os cientistas fa

pus", e, a humanidade con- zem 'de novos medicamen

siderada uma perfeita e e- tos, chamados antibióticos,

,,' l�r!Ía>_,=on!T���ç��. �n�ua�-l.J�e estão aniquilando todos

to promove as guerras e as õs-tipos de-doenças - infec

lutas fratricidas, e inventa
i
ciosas, varrendo as infec

armas mortíferas para des� I! ções mortíferas da face da

truirem cidades e popula- terra, enquanto novas ar

ções inteiras, o homem tra- mas de guerra se criam ou

balha incenssantemente pa- se aperfeiçoam ...
ra descobrir novas técnicas A verdade, porém, é que

e novos processos com' que o sentimento de humanida

possa truinfar sôbre . os a- de ai�da não desapareceu
gentes agressivos e sôbre as de todo'tdêste mundo, e

causas perturbadoras da ainda se luta por uma vida

I
saúde e do bem-estar da melhor ...

I humanidade. Nunca sé dei-j A educação é talvez a

I
xou de pensar na descober-I melhor maneira de canse-

I
ta do elixir da longa vida, guir-se entendimento entre

e nunca se deixou de fa- � os homens. Assim pensan

zer tentativas para aumen-
I
as· Nações Unidas que

I tar a duração da existên-' vêem, num dos seus órgãos,
I cia .. : I a UNESCO, a melhor arma,
! Um cientista russo, Bogo- para fazer a) aproximação

moletz, julgou 'ter prepara-I elos homeens, para premo
do um sôro .que teria a vir-I ver o apaziguamento da
tude de prolongar a vida humanidade..

\
até aos 150 anos... Mas A Campanha de 'Educa-

êle mesmo se foi, antes de ção de Adultos vai ao en ..

atingir aos 80 anos!. . . contro dêsse propósito, pois
Inventou-se a bomba atô- procura recuperar, pela íns-

,

1849 B h 1 mica, cujo poder de destrui- trução e pela educação. o
em ,na a ia, Porto A egre, Rio Grande '

ção é formidável, mas ago- homem marginal, dando-lhe
nasceu o grande . brasileiro do Sul, faleceu o Contra-

b
ra já se }lrocura aproveitar os meios com que possa rea-Rui Bar asa; almirante Alfredo. Luciano

. a energia nuclear COIUO ins- zílítar se e integrar se no
- em 1$97, em defeza do de Abreu, figura destacada

--

Presidente Prudente de Mo- de nossa Marinha de Guer-
trumento de pr gresso, co- seio da civilização.

prindo ordens do Governa

dor da Colonia do Sacra-

.m::utio;-Genel'al Sebastião da

Veiga Cabral, do 40 fuzilei
.

ros, surpreendeu uma bate

ria hespanhola, apoderando-
:;e de 7 peças;
- em 1801, na, então Vi

la dó Rio Grande, faleceu
Facil lhe éra encontrar a fórmula exata de

expressar qualquer idéia.
,

- 'A Pátria ... os que a servem, são os que
:

não invejam, os que não infamam, os que não

conspiram, os que não sublevam,' os, que não

desalentam, os que não emudecem, os que 'não

acorvardam, mas resistem, mas ensinam, mas

se esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas
praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo"
e não é assim com os depravados admiradores
e seguidores das doutrinas extremistas verdes e

vermelhas, que jámais souberam pugnar por
um. Brasil para os brasileiros, um Brasil que
continue a ser, como o tem sido até agora, Li
vre e Soberano, orgulho de seus filhos, daque
les que o amam estremecidamente e o querem
ver colimar o destino que lhe está reservado.

) General Xavier da Veiga I

Cabral que, desde 31 de

Maio de 1780 éra Governa
-lor da Capitania de São

Pedro do Rio Grande do
Charles Sul e dirigia então as ope

racões de guerra iniciadas
'-/

em 4 de Julho de 1801 con-

I tra os hespanhóis;
-,em 1868, por Decréto

I Imperial foi criada no Rio
I '

I de Janeiro, uma Escola ana-

tômica, cirurgica e médica:
- em 1826" no Rio de

Janeiro, foi criada a Acade

mia de Belas Artes, originá
ria da criada em 12 de A-

gosto de 1816, por Decreto
de D. João VI, de algumas
aulas de belas artes;

em 1826, Bento Ma

noel Ribeiro, a frente de

Uma brigada de Cavalaria,
atacou e destroçou no Rosá

rio del Mirinaí, em Corríen

tes, o Coronel Pedro Go

mes Totibio e as forças do

ANIVERSA'RIOS .

IPe. Antônio Waterkemper.
, Ocorre, �nestá data, o ani-!
versário natalicio, do Pe. I

. Antônio Waterkemper., a I

q:u e to cumprimentamos, .

com prazer.
-0-

Menina Maria da Graça
Festeja, hoje, mais um a

niversário natalício, a galan
te menina Maria da Graça, I � Sr. Afonso Ribeiro So
encanto do lar do sr. Otto I brinhoBatinga, viajante comer-

.

_ Dr. Antônio Dias Car-
cial.

I neiro
.

�aria da. Gra�a reunirá, _ Sta. Jane�· Schmidt
hoje, �a residencia dos seus

I'
Guimarães

pais, as suas amiguinhas, _ Sra. Alda Paiva Quint
que o são em grande nume- Noronha
1'0. --0--

BATISADO

Viva .Ruy Barbosa, com seus inumeros e

imutaveis ensinamentos, em nossos
'

corações,
notadamente no da nossa valorosa mocidade,
que deverá seguir o seu "testamento politico"
para bem servir ao Brasil e honrar a sua me

mória, a memória de quem foi grande e nobre
pelo saber.

André Nilo Tadasco

-0-

FAZEM ANOS HOJE:
- Menina Ivete, filha do

.

sr. Manoel Moreli, residen
te em Brusque
.:_ Sta. Dulce Zanon

Coronel Felix Aguírre,: que rais, morreu o Marechal

foram perseguidas: Em Carlos Machado Bitten

combate faleceu o Governa- court, então Ministro da

dor de Corr ientes, General Guerra;
Pedro Ferré; - em 1907, na cidade de

ra;
- o dia de hoje é consa

grado o "DI ADA CULTU
RA".

André Nilo Tadasco

RICARDO LUIZ

Na Capela da Maternida

de Dr. Carlos Corrêa, às 16

horas de hoje; será levado
à pia batismal, o robusto
menino Ricardo Luiz, filho
do sr. dr. Felix Schafer e de

- Sta. Alzira B�usim Ca-

lIiIiIiIIIiIliliiil.i\
._ ".''4'A.1 PcorI.,•• J.J. ,.•••"., �"''' ).�,

CURITI", n:u:CIl4JI.. , PROSE liRA•

- Sr. ArturMaruel AV·ENTURAS DO· ZE-MUTRETA'- Sr. Iríneu Teles ••••

sua exma. esposa d. Thelma.'
minha Knol Sohaefer. São padri- �
- Profa. Creusa de Car- nhos o sr. Domingos .Fer- \

valho Lima nandes de Aquino e sua

-Sr. Olímpio L. da su-
exma-esposa d. Lourdes

va Junior Cardoso Aquino,

NASCIMENTO: •

Encontra-se em festas o lar do nosso prezado patrí- I
cio Deptuado José Spindola Bahia Bitencourt íntegran- ,.te da bancada do P,S.D., e de sua digntesima espôsa, com
o nascimento de galante menina que, na dia batismal,

�..".,..,.,.../.;:i"r�ec�.e;.b�eu, o nome, de LUZIA MARIA. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Novembro de 1953
--_.- ----"---- ----

SEGUEM BOJE 0'8 VELEJADORES 'VATARININSfS
VIA-AÉRÉA, COM DESTINO A· POR1;O ALEGRE, ONDE VÃO REPnESENTAR A VELA CA'rARINENSE NO MAGNO CAM;

i l '�I PEONATO' BRASILEIRQ 'DE VELA, SE�U ÉM HOJE OS VElfEJADORES D� F.V·M.S. C., ESPERA�ÇOSOS DE RETORNAR COM

i �

AS HONRAS DE VENCEDORES DO RIO GUAIBA. CHEFIN.A DELEGAÇAO O GRANDE IACHTMEN ARNOLDO SUAREZ

4l I' -t-, CÚNEO. BÔA VIAGEM E FÉLICIDADES, SÃO OS VOTOS QUE ENVIAMOS AOS ARROJADOS TIMONEIROS E PROEIROS
•

\ QUE PROCURARÃO DAR 'AO NOSSO ESTADO O TITULO MA�IMO DO. IATISMO NACIONAL
\

-, Esportivo"
��)����.���..�..oe�04"�"�"�"�""I •••••••••••••••••••••••••••••�••••••••�������

E.
" Araranguaense

Domingo, nesta Capital, o primeiro embate' l11aux (campeão da' Liga res (campeã da Liga Itajai- mínios, enfrentando o pos-

entre os mesmos adversários do certame de
I Blumenauense de Despor- ense de Desportos); santa "onze" do bi-campeão

52 P itorioso t C t tos). Nesta Capital -' Avaí da L.A.R.M., o mesmo que- rossegue VI orloso O ampeona O
. Em Jaraguá do Sul _: (campeão da Capital) x �10 certame de 52 o elimi-Estadual de Futebol de 1953 - Eli- .

Baependi (campeão da Li- Grêmio Esportivo Araran-: vou Elqui mesmo, após um

minados União e Aliados e classifi - '

ga Jaraguaense de Despor- guaense (campeão da' Liga I embate em que ficou eví-
cados Carlos Renaux e Cruzeiro tos) x Sociedade Estivado- Atlética Região Mineira). denotado o fracasso "azzur-
- Os jogos do próximo do- t

Em Tubarão - Hercílio ] ra" llO referido certame.

mingo - Em preparativos o .

�,,_.._.__o{>__()... Luz (campeão da Liga Tu- � Precavendo-se para evitar
A RODADA DE

Super-Campeão da Capit-al CAMPEONA. 'fO
baronense) x .América I novélf,' surpresas;-os'supe.r-

z DOMINGO " (campeão da Liga Joinvi- I campeões vêm se exercitarí-
serão realizados quatro jo-, (campeão da Lig� Esporti-, ,CARIOCA DE lense de Desportos). 'do ífsíca e técnicamente sob

Em prosseguimento ao .gos, a saber:
" I va Oeste Catarmense) x FUTEBOL as ordens de Nizeta e do

certame domingo próximo Em Joaçaba - Cruzeiro Clube Atlético Carlos Re- I

R Ii d
.

d EXERCITA-SE O AVAl preparador físico José Ba-,.' ea lza a a quinta fo a-
O esquadrão avaísno, co- rão. Pretende o tri-campeão

mo representante do pebol realizar uma atuação cem

�lorianoP'olitano" vai tentar I por-cento brilhante e vin
Jazer retornar a metrópole gar-se dos revezes que' lheI'

e<:,tarinense a hegemônia do
I
imr ôs a aguerrida falange

futeb�l ba�riga-verde, . es- i de Araranguá.
ueara domingo em seus do-]. Aguardemos!

.

.
.

,
. ção dos concorrentes ao tí-

FEDERACÃO ATLÉTICA CATARINENSE IMBITUBA 4 X ATLÉTICO 1, fulo máximo do futebol ca-
� .,'

1 DOMINGO EM IMBITUBA
.,
rioca é a seguinte por pon-

Notá Oficial n. 33-53 I tos perdidos:
,

Resoluções do Conselho Técnico: '., O Atlético, que com o co Clube, cujo -esquadrão
I 1.0, - Fluminense, 5

a)'�' Marcar: para o dia 5-11-53, Quinta-feira, às 19 ho- 30caiuva e o. Avaí logrou i obedece, agora, á inteligen-I
.

2.0' -:- Botafogó, 6
ras o Torneio Início Juvenil de Voleibol, com a se- 1 f' I d t t

.

t
-

d h '\, . ._ legar ao ma o re urna e orren açao o coac

uru-1 3.0 _ Flamengo, 8
guinte Tabela: 1.0 jogo - às 19 horas - Clube

f d 1 M
'

10 recem- in o certame ci- guaio Fé ix agno. 4.0 _ Vasco, 9Doze x Ubiratan E. Clube
2.0 jogo. - às 19,30 horas - Lira T. C. x C. Atlético adino, fracassando, porém, Jogo' sensacional, agra-, 5.0 - América, 14
3.0 jogo - às 20,00 horas - Vencedor do. 1.0 x lOS jogos decisivos, quan- dou ao grande público. A

I
6.0 ": Madureira, 15

Vencedor 'do 2.0 '

'

lo baqueou frente aos avai-! vitória, aliás brilhante e 7.07- Bangú e Olaria.Bl Sob �s auspi.cio.s d� Co.n-, Serão realizadas ta�bem
b) - Marcar, pará o dia 5-11-53, Quinta-Feira, às 20,30, I' b Ii I id b

. f d B 1 d T .

.nos e oquenses, rea lZOU, merecu a, çou e ao conjun- 8.0 S" Cristóvão. , 23 e eraçao rasi erra e Iro. as segumtes provas extras:
o Torneio Início Feminino de Voleibol" com a se-

guinte Tabela: "
no último domingo, uma to local, pelo expressivo es- 9.0 _ Portuguesa, �6 I

ao '��VO, será realizado, em fuzil �e, gu�rra, campeona-
1.0 jogo - às 20,00 horas - C. Atlético x Clube �xcursão á cidade de Imbi-

'

core de 4 x 1; o que vem a- 10.0 _ Bonsucesso, 27 .: Curitiba, de ·15 a 22 de no-
.. to, de pe, día 22; provas de

Doze. 2.0 jogo - às 20,30 horas - A.A.E. Verde x .uba, onde, perante grande I testar com eloquência a efi- 11.0 _ Canto do Rio, 29.1 vembro, o ca�npeonato .1;>ra-, mestre atirador, pistola .li-� Vencedor dO.1.0 vúbhco, enfrentou amisto- ciente orientação do famo- j sileiro. dessa modalidade, I vne, silhuetas, revolver, ca-
c) - Esclarecer que ,todos os jogos inclusive os Finais .amente o Imbituba Atléti-I so preparador. O ARTILHEIRO devendo o mesmo .desenro-" rabina ,50-100, carabina ..serão disputados 'em "sets" de 8 (oito) pontos e em

.melhor de três.' I O extrema botafoguense lar-se com inteiro êxito, da-: 3x40, fuzil de guerra 3x20

d): -'Marcar, os jogos de Voleibol Masculino, Femini-
-----.---,- ..-.---------------

Gualicho continua á' frente do que participarão todas I .
.

1 d tid d fill d '1
e conjunto, fUZlI de guerrano e Juvenil para as segun as, quartas e sextas- OPINE LEITOR E d tilh

.

18 t as en 1 a es 1 la as.

feiras:
os ar 1 erros, com en-

O d »; ., 3x20 e conjunto, fuzil de
tos, seguido por Marinho, programa e provas ja Ie) - De�rminar, o prosseguimento do Campeonato de f

. .

d 1 tíd d I
guerra 3x20-;- carabina 22-

d
' di 7 âb d b Responde á nossa enq te o

" do Fluminenses, com 16 or organiza o pe a en 1 a e
3 20' . .

-

Basquetebol a partir o proximo la ,sa a o o e-
, . '.

I d /'
x , pistola hvre e sílhue-.

decida a seguinte Tabela: Sr. Milton V. Ribei o goals. Benitez, do Flamen- malxlma ?acdI�na.
e esen-

tas. Serie limitada
' pistol�

,

RETURNO - dia 7-11-53 sábado - lá. RODADA go, é o terceiro colocado' vo ver-se-a, iariam e n t e I '

,

19 h L' TC Cl b D 1 8' 12 d 14' 18' livre, revolver, carabina de1.0 jogo - as oras - Ira . . x u e oze Publicamos, hoje, a res- ria a mais "'acertada, pois o com 14 e Sarcinelli, do São c as as e as as
pé, fuzil'

-

de guerra (três'de Agôsto, sta a' nossa enquete sob "nt rê , <:
C Cristóvão esta' em 4.0 lugar, horas, no estande do 3° R.

2.0 jogo _:_ às 10 horas - C. Atlético x Ubiratan RC. po .' I e esse e recLproco. om posições).
Dia 14-11-53 _ Sábado :__ 2a. RODADA o título acima, enviada pe-: isto, não só se destacaria no com ia goals.

- A. M., no bairro do Boquei-
Lã jogo - às 19 horas - Clube Dozr x C. Atléti- lo sr, Milton Veríssimo Ri-: cenário desportiv.o mundial rão, com 36 postos para re-

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

co Catarinense I beiro, zeloso funcionário a nossa Capital, como tam- RENDAS solver, pistola e carabina e 1
2.0 jogo - às 20 l�oras - Lira T.C. x Ubiratan E.C. i do Banco do Bí'asil, nesta' bem o Estado, com a realí- O

. Campeonato re�deu 16 para fuzil de guerra.

I
GUInO DEIXOU O

Dia 21-11-53 - Sabado - 3a. RODADA
I'

I
-. até agora a respeitável c'i- O programa

'

o seguinte" CAXIAS1.0 jogo - às 19 hora I> - Lira T.C. x C. Atlético' CapItal:..., I zaçao de Jogos do Campeo- .

e
"

Catarinense I "Florianópolis, 27 de Ou- nato Mundial de Basquete fra de Cr$, 21.357.856,60. A 15-11, pistola livre.' I .

.
.

2.0 jogo - às 20 horas - Clube Doze x Ubiratan EC. tubro de 1953. em plagas catarinenses. renda recorde do certame . 16;11, silhuetas olimpicas. ,
Vem de rescindir seu

Florianópolis, 3 de Novembro de 1953 Sr. Pedro Paulo. 3 -: Coberto, o Estádio foi verificada no encontro ,17-11, revolver. I contrato' com o Caxias o

(ass.) - Nívio de Andrade, Secretário d d "O STADO" "do turno entre Vasco e 18-11, carabina 22, 50-100 zagueiro Guida, antigo de-
) P 1 M d P C T Re ação e E

'1
"Santa' Catarina ; além de

I(ass. - a4 o en onça, res. . .

Flainengo. i11etros. .'

.

fensor do, Avaí e
.

.Imbituba.
Visto: (ass.) Osmar Cunha, �Presidente. Nesta. J

�

estar. em condições de ser

1 - Em absoluto, não séde de jogos do Campeo- 19, e 20-11, carabIna .22, 10 hercúleo player acha-se
•

d
TAÇA EFICI�NCIA 3 x 40. em grande forma, esperan-deverá o Govêrno 6 Esta- nato Mundial, de Basquete, 1 _ FI' 196

10 agir isoladàmente para seria um dos mais soberbos'
.0 . ummense, 21-11, fuzil de guerra do demonstrar sua classe

. pontos 3 x 20.
.

! e. fibra onde quer que seja ..�oncretizar _o grande sonho Ginásios do Contmente.
2 FI" ,

.

166.
. .0 ._, amengo:los esportistas catarinen- Para êsse mister devem, 3

.

V'
.

16'3. .0 - asco,
Umo. Sr. Diretor Esportivo do jornal �O EST�DO" ses, ou seja, a cobertura ,do póis, se movimentar' todas,

4.0 Botafogo,'158
� NESTA

.

Estádio "Santa, Catarina-'-'. as instituições esportivas de

.. \

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

"O -E s ta d o

Avaí Grêmio
Brusque por 9x3 e 7x2, en
quanto que o segundo,' em-

. ' .

patando com o Cruzeiro, de
Joaçaba, na primeira peleja
por 1x1, fóra de seus domí

nios, foi baquear, domingo
último, no' seu próprio re

duto, por 3x2..
•

O Campeonato ; .E�tadual
de Futebol de 1953 que ,a

pontará o clube represen
tante de Santa Catarina no

Campeonato Brasileiro, es
tá sendo realizado com e
norme animação.
Quatro pelejas já foram

efetuadas, tendo sido eli
minados dois concorrentes:

'União, de Ibirama e Alia
,d�f' de Lages, o psimeiro
ao ser vencido pelo Clube
Atlético Carlos Renaux, de
./

da do returno, a classifica-

A NOVA pIRETORIA DA FEDERAÇÃO
DE ESGRIMA DE SANTA CATARINA

5.0 América, 141

6.0 - Bangú � 111
Senhor Diretor Mesmo que .,assim quizesse,

não estaria nunca agindo
sozinho, pois veria logo do
seu lado a incansável Fede-

nossa terra, que, com o au

xílio in;prescindivel dos po- ,

deres governamentais e o'

apoio expol;ltâneo do povo, !

Temos o máximo prazer de comunicar-vos que na·

noite de ontem foi eleita a nova Diretoria desta Fede
ração, a qual ficou assim constituida:

Presidente de Honra - Major Pedro Augusto Car-
neiro da Cunha ração Atlética Catarinense não resta dúvida, será uma

Presidente - CeI. An.tônio de Lara Ribas e o povo barriga-verde. I
obra concretizada para o

10. Vice-Presidente - Bruno Schltúnper 2 _ Esta medida, a de Campeonato Mundial de ..

2°Vice�Presidente � Cap. Euclides Simões de AI-
I

.

E 'd' ·"S 1954" óci'" conc Ulrem o sta 10 an- .

"mel a

�

,,,,. S'ecretário Geral - Waldomiro Simões de Almeida ta Catarina"" operando con- Saudações esportivas .r�]V.i.-;:NIS E ASPIRANTES
1° Secret�r�o _: Major Maurício Spalding �e Souza: juntamente os Go��rI_Ws do

'I (ass.) Milton Veríssimo Nos juvenis o Bangú fi-
2° SecretarIO - Tenente Manoel Gomes

I Estado e do MumclpIO, 'se- Ribeiro' .' --. 1 1 710 T
.

D M'lt F tt .' ,gula t-m .0 ugar com
esourelro -:::- r. 1 on e , .'

2° Tesoureiro -I Benito Nappi I
pontos perdidos e nos aspi- .

Oradoi- -' Cap. Walmor de Aguiar Borges
- .-"'-'

-!'antes'o Fiu�inense, com 2
Diretor Técnico - Leonel T. Pereira HOJE, A' NOITE: COLEGIAL X IRIS', pontos perdidos.
Sub-Diretor Técnico - Tenente Carlos Hugo. de

.

P'1i'LO SUPER-CAMPEONATO DESouza . ,.....
Diretor de Propaganda - Cap. Rui Stockler de ' AMADORES '

7.0 - São Cristóvão, 103

8.0 - Bonsucesso, 83

9.,) - Olaria, 81

10.0 - Madureira,' 73
11.0 - Portuguesa, 50

l�.o. - Canto do, Rio, 42.

PRO'XIMA, RODADA

Botafogo x Améric3, no

Malacanã
Oia�'ia ,x Canto do Rio

i3ansucesso x' Fluminense
Portuguesa x Flamengo
Madureira x Vasco

Bangú x São Cristóvão..

Souza
O Super-Campeonato de. A peleja promete \ agra-

Amadores prosseguirá na dar,' visto que estarão na

noite de hoje, no estádio da liça . <;luas grandes fôrças
ma Bocaiuva, estando mar-I do futf:!b?l �mador:
cado

..
0' encontro Colegial x, "!

, Iris.
.

.

,'- I ,PrEç� úi'Ii��-:
.

'Cr$ 2,00."

CONSELHO FISCAL:
Presidente - Cap. Gilberto Silva
Membros - Major José Carlos Veloso, Dr. Altami

ro da Silva Dias e Dr. Silvio Silva ..
Cordiais Saudações

Leonel T. Pereira :_ Resp. "pela Presidência
Rui Stockler· de Souza - Resp. 'péla Secretaria".

,O ESTADO

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO

r _ II_ o_�"_"KD,...n�a"__II'!QjQj

Coloca:ção
OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA

Para chefiar' operáliios, almoxarifado, depósito, ex
pedição, produção em serie, escrituração, redação' pró
pria, sendo também motorista profissional.

.

Organisado e com longa prátlca, dando amplas re

ferências do seu passado profissional.
Pretensões modestas.

'

Respostá (carta�) na. portaria d,este jornal.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HospHBlizado' o' I6enera,1 George I

Marshall ,

-

PINEHURST, Cal'. do
Norte, 3 (U.P.) -:- O gene
ral George Marshall a quem
foi outorgado o Premio No
bel da Paz, foi internado,
hoje, no Hospital Walte
Reed, em Washington. O ex

secretário de Estado norte

americano, está sofrendo os

efeitos de uma crise, desde
23 de setembro último. f

Acredita-se que o estado]
do paciente não. seja grave.
Não obstante, seu médico,
dr. McMillan, afirma que o

general está fraco e tem

forte 'tosse, cuja cura não
deve ser postergada.
Marshall partiu ontem em

avião de Pinehurst rumo a

Washington, para ser hos

pitalizado.
O ex-secretário de Estado

foi convidado a ir à Norue

ga, onde rereceberá o pre
mio que lhe coube pôr deci
são tomada pela Comissão
do Premio Nobel da Paz, no-I

dia 10 de dezembro: Sua

presença nessa cerimonia

dependerá de seu estado de '

saúde.
\

_'_'-'" � "' .....--

I

�P-Qtq� prote9,e as
,

partes vitais domo!âr
contra a alRW<.WO..

/

. '

<

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

MAGROS E FRACOS

--- ------_._-------_._--

V A N A D-I O L
Dr Romeu' Bastos Pires ,PÔ.8to Fora �a

I

.,
.

I Lei o ComoDismo
- M É D I C O _ I em Cuba

COM PRÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E NA SANTA. CASA DO RIO DE

.: "JANEIRO

Viágem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS �ICRO ..ONIBUS DO

RAPIDO {<SUL-B,RASILEIRO»
Florianópolis - Itajai _ Joinville _' Curitiba

E indicado nos casos de fraque
sa, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, LICl
tina. Gllcerofosfatos. pepsina. noz
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e- neuraste
nias. Vanadiol e indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo ror.

./ mula conhecida pelos grandes mé
dicos e está licenciado pela Saudp r>ublica.

HAVANA, .3 (U. P.) -

Um decreto colocando o co

munismo fora da lei, no' ter- ,

ri tório de Cuba, foi aprova
do ontem pelo govêrno
cubano. O decreto, cujo tex�

CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS'
Consultór-io: Av. Getúlio Vargas, 2 -;- BIGUAÇU.
Horério: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 às 11

horas.
Riseidêncta: Hotel CACIQUE: Fones 3.449 - Flo

rianópolis.

��:;�'-" ,

Agência: B. ua Deodoro esquina da·
Rua Tenente Silveira:

,

to ainda não foi publicado, ,;",--'_�__';_'_� �-----'---

foi, redigido 'pelo ministro, Na-O morreu' '.
'

do Interior. Corresponde
aos acordos adotados pela . LIMA, 3

/
(U.P.)

'ponesas, a maior parte de
las moças de 16 e 17 anos;
foram' vendi:das por seus

por governos estrangeiros
ou individuQs' que procu
ram destruiu as instituições
ou fom�ntar desordens.

ção ao ano passado. Esse _au-38 anos de idade,. na�ceu
mente teria sido devido à

na Áustria. Seu primeiro..... , .

1f f rmseria que asso a váriasespôso, o dr. Vor'orio f, a-.
" .

I id d d G' . provmcias Japonesas, emleceu na Cl a e e ene-_.
. � .

'

.

.

1851
.

conseguencla das destrui-bra em .

d l' h
"

ções causa as pe as c uvas

. torrenc�is e, pelos tufões.OLB� -r 01mD08 - JAJUZ. OAK9.uri•.
DR. GUERRÉIRO DA FONSECA

.......t••• 'B....aJ
....

'

lia •• Oeu10' _ BaQ;l••t :Pudo clt Olho: para
Ol 1fI o .. Pr...,,, ArterIal.

Kodera. All.,.lh••em.
c.u-.lÜrl. -. V1..oJ4. ,. \OUfO fl'1fOQ, I-

'"
- .. ', .,

Expresso São
r L

Fllquez.' .... s.,.1
Vlnbo Creolotldo
.:� .� "

- ( IIV8tr_al---o;;;r-'I'

_ DIARIAMENTE -
FLORIANóPOLIS --'- BLUMENAU

---, .AGENCIA -

�.....,...._... -r- �ACIQUE -HOTEL·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Como Jalou o Maior Jal�ir f. �a Silva,:A��I�i:R�t��ADO
,

, I' o CINE GLÓ.RI.A:, a excelente casa de. �iv�rsões
Dentro de nosso ambien- contribuído com obras para' R(,pe'n;'/ei uma grande li- da maldade e da Ignorânci.i do ESTREITO, vai completar um ano de existência.

d d de vi h ' 1 dAI -

d de rnê t hunana5. I Por êsse gratíssimo evento, .selecionou para seus

te, e nosso mo o e VIver, . onra- o e engran ece- o, a çao e uma gran e mes ra: -

�, . _
..

assiduos e diletos frequentadores, uma programação es-

infelizmente, há o mau e este Brasil assoberbado pe-
.

"Escúra meu irmão! ,Pratica' e justiça, para' pecial, para os dias de 8 a 15 de Novembro.
triste hábito de tudo c010- 10'- que só perseguem pol- Se a vida é .uma cami- com, o próximo, com a in- Domingo dia 8: LUZES DA RIBALTA _ de Charles

cal' 'en: termos políticos, em pudas recompensas, a êste nharla, traca-a ascendente (: teireza com que o farias, se Chaplin _l Uma consagração mundial.

tudo ver um fundo ou uma Brasil tão farto j4 de .Irres- r('ÍU'.i1E',U, ';i' indiferente aos o préx.rno .fosse tu. 2a. feira dia 9: LUTA SELVAGEM, colorida pelo preces-

.

d d 'l't'
. ,. A

t B '1 d - d R,-1"'.',IJ",'.""J1do a estrada,.
so WARNERCOLOR, com STEVE COCHRAN

razs o e 01' em .po 1 iea ori- ponsavers a es e' rasi e que nao k compreen erem, �" u "'"

e o cavalo WILDFIRE.
entnido todos os atos de escravos que -esperarn sem- pal.ni.ha-a.: com coragem. que é a tua, indiferente e in- 3u. feira dia 10: SUZANA, Mulher Diabolica, filme me-

nossa vida. pre o favor alheio e renun- com r,/2xseverança, com von- sensível ao mal e aos maus. xicano corri ROSITA QUINTANO.
Nao comungo com os que ciam dirigir-se por si pró- tacle de c0ns;ruir, de reali- aos cegos da divina luz do 4a. feira dia 11: O MISTERIOSO FIM DE HITLER,

, .

h
..'

do em mil f it bem L> ,\), amor, segue, com com LUTHER ADLER, em impressionante ca-
assim pensam, mmna ma- prrrs, mcorren o em nu pe- sar O peLe: o. - � _

racterizaçao.
neira de' pensar é diametral- querias vilezas que carco- Não te detenhas deante a alma �lpna da compreen- 5a. feira dia 12: A MONTANHA DO SETE ABUTRES
mente oposta, nunca fui po- mcm sua consciência, a êste das fealdades que o cami- são da mansidão' corajosa _ impressionante realizacão de BILLY WIL-

Iítico, jamais pertenci e nem 'F1l'a�jl desorganizado por nho, te �ipresentar. Nelas Ics bons conscientes, 'e ()

I
'

DER, com Kirk Douglas, 'Jan Sterling e Porter O Centro de Irradiação
-, H 11 Mental "Amor e Luz" realiza

p;ei:enêlo pertencer a qual- !:�olíticos de aldeia que não procui a, sempre, o grande olhar enamorado das cousas a .

e '1 6a. feira dia 13: NA ENCRUZILHADA DO PECADO sessões Esotéricas, todas as se-

qu r partido político. .mchergam meio-palmo ade- motivo dE7 realçar a beleza. peru nas e .be as, com que, _ filme frances com MADELEINE LEBEAU. gundas feiras, às 20jO à rua

Mas, para não fugir, to- ante e só pensam nos seus Deixa que teu olhar e teu Deus agraciou todas as al-
I
Sábado dia 14: IDOLO CAlDO _ realização do' cinema Conselheiro Mafra, 33 ..;.. 20

talmente, a êste ambiente; interesses particulares, no espírito se encham e se em- mas, para que, dentro de
I inglêz, com TREVOR HOWARD 'e MICHELE andar.

para, também, possuir uma 'cu estomago "e na sua b01- bebam das cousas lindas'que teu coração, Iloreça, esplên- ,
II ENTRADA FRANCA

qualificação política, pode- sa, c; êste Brasil dos golpes, polulam em todas as estra- dida e soberba, a verdade i ' I MORGAN.
"

.

f' t'
-.

d f lt d d ra fel;."J·o'''',de''. Domingo dia 15: SIMULTANEAMENTE com o RIO ----
rer a irmar que per enço a UáS baixezas e '1 a a e as, - � .

. DE JANEIRO, o lO, filme nacional 'em cores. O v d' - eum partido, o Exército Bra- caráter onde não ficar rico Não te envenenes com o , DESTINO EM APUROS -:- Produção da Mul- I en e 5
sileiro, defendo sua cor, a em cargo público é não ser ódio que destrói, nem com tifilmes, COM HELIO SOUTO e H,EATRIZ I

['Vehde-se
uma casa de

COl' verde e oliva e empu- ink".ligente. r .inveja que aniquila e a-

I; RUI'
-

i

.-. .� CONSUELO I material,
sita à Rua

nho sua bandeira, a Bandeí-
/

Sirvo a êste Brasil que mesquinha. ... .

I

� \ Como _se v� é um verdadeiro presente de festas; a B,arbosa n. 130, defronte ao

ra c!o Brasil que jurei de- não se cansa de esperar por, Aprend� a admirar e a' programaçao do CINE GLORIA, no ESTREITO, na se- Abrigo de Menores.
fender com o saerifício da melhores dia que, ancioso, abençoar a natureza e o ho- As 5 _ 7,30 _ 9,15hs. mana em que comemora o seu 10 aniversário.

própria vida. olha o horizonte a espera da roem que é a obra prima do George MONTGOME- I No ensejo, o Cine Gloria agradece a todos aqueles,
Na Escola e no quartel estrela redentora, que vê as Senhor. : R.Y - Brenda MARSHAL que com ele tem colaborado, comparecendo às suas ses-

I
i sões cinematograficas. I '

�lt.jÍ':J ser profundamente gerações passarem e afunda- Vê, ao próximo, o irmãc. em:

V dpre iudicíal a intromissão da rem-se no mesmo lodaçal Não o :lCdoveies, não o

Ü-I
PISTA CRUENTA en

"
e-se

poliuca. peçonhento da anterior. j ites, não o magoes, não o No programa: U d dê

P t
- · ma casa e resi encia,

Tendo, até agora, agido Servindo a êste Brasil é lO]Ur'WS, mas, sempre, que Atual. Atlantida. Nac. ar,' 1,CIp'açaor
na Vila Operária da Peni-

desta maneira" posso, de que me dediquei, de corpo Icr preciso, dá-lhe do teu Preços: 7,60 _ 3,,50 I tenciária.1',oa1.e erguida, declarar que e alma, mesmo prejudicando pele .', t-bre-Ihe o teu cora- Imp. até 14 anos.

i José Spindola Bahia Bitencourt e Senhora, partici- Tratar na guarda da Pe-
não sirvo a facções políticas minha própria c,arreira, a �".io íraternalmente.

I I '

nitenciaria.

porque nunca f�i, repito, e esta mocidade colocada sob -A,;;;:·o procurando cum- , .
"

I'"

pam aos parentes e pessoas aml,ga,s, o nascimento de sua

,__
_ _

nem pretendo ser político; minhll direção. pl:ir a palavra do 'que foi

muit menos sirvo a pessoas A esta mocidade já semi- Mest: ,t; E; que viveu todas as As 8hs.
I filha LUZIA MARIA BITENCOURT, ocorrido dia 3 do • PLACAS SIPILITICA8.

p,wque, aprendi no Exérci- perdida pela pIetora de re- �i.�"es. Luth,er ADLER em-·. I':" III-li-r de Nouuol-racorrente na Maternidad,e "Dr. Carlos' C(}rrêa". n I
to: a subordinação é um de- "'btas deletérias que .. lhe No horúem, não te dete- O MISTERIOSO FIM DE I lI.ucqlo autUar DO tr..
yer de homem livre e nun- corrompe a alma, pelas no- 'lhas nas cualidacles negai,i- F I' 3 11 5" d ifU1-HITLER . po 1S., - -... taa..to. ,. ...

ea l!TJD servidão, ela deverá ...eJ�i� de rádio onde só se vas,. llE:Til �os pequenos na
Gary- COOPER em:

ser pl aticadR, dignamente, mostra a eclosão dos senti- d�!s, que nem qualidades ne- TAMBORES DISTANTES
como uma obrigação leal- menios 'negativos e pelo ci- gativas são. porque há, sem
mente 'admitida, ,sem humil- nema maldoso que só apon- 'pre, (:l,,1 todas as criaturas,

ta o que não geve ser feito� pontC'!' �;eL�íveis de bele�:l
A estes mil e quinhentos moral, plu:a estimar e �dmi·

,.

\

No programa:
Filme Jornal.' Nae.

dade, sem hesitação e, prin
(::,paimente sem medo.

Preços: �,20 _ 3,50
Jmp. até 18 anos.

�';;l'VO, ,sim, meus senno- ;OVHJS dediqu�i dias e dias raro

les, em qualquer setor, den- il}teiros para trazê-los aos

t:o 0 .. , fora do quartel e aci- 1:\'1'('s, para discipliná-los,
I

Forra-te ele bondade es,

ma de tudo, ao Brasil por- para burilar sua· almas em cuda-te na bondade, e, COL1

qCle 'sinto possuir dentro do' fvrmaçã para, torná-los I a, bondade, tece a mais in· As 8hs. ,

Ipeito um coração que vi- dighos desta Pátria que, pa- vulne:...ávd das couraças. George MONTGOME-

pra, que se emociona" que cientemente, espera quem a' Só aSfim, deslisarão pO!' RY - Brenda MARSHAL

se ;. iegra e que chora unÍs- saNe do\ cáos. ' ,ti, sem te atingir, as

sarai-I
em:

St,lJO c.om os acontecimentos I Junto com os professores vadas de que são capazes PISTA CRUENTA

)igados ao progresso e ao lutei contra a maldita cola, os ig::oranies do bem. No programa:

,"ng'_'anq�cimento de nosso
1 cha!nei, por várias vezes, a Só rssim, as tuas ma.)s Atu�l. A.t1antida. Nac.

quer:dõ Brasil. tenção dos pais 'para certos estarão. sempre, prontas Pél- Preços: 7,60 _ 3,50
Sirvo e servirei sempre a problemas graves, recom- ra mnparal'"para dar, 'para Imp. até 14 anos.

êste Brasil espesinhado pe- pensei oS bons e puni, seve- proteger, para abençoar e OI ,_" ,

10' mau, br.,ile;ro,; a @me r"Mnte, o, mau" , !eu cor.,ã" ,e.'á .ânf�,'a va-:mu IIIdtiJBrasil �raíd� por .filhos A

in- A m�:i�ade merece nos-I 1108a q�e aromatizara t�dosI_C'''-
necentes e ImoraIS, a este so �;acr1flclO. '

('$ (,am.nho� que se pro]eta- �
,

'

Brasi_I carco�ido pelo� inte-,' Olhan?o, principalmente', rem !':ôCr':' o teu.
'

As 8hs.

resselros, a este ªrasl1 rou- ,para vos moços e moças, I Faze dv trabalho a €SC3- Gary COOPER em:

bado d;:ficaradamente, por' gostando de vosso convívio da que 'te conduzirá aos teus TAMBORES DISTANTES

l�drões de caSaca e colari-I é CJ��•• .l'rotelei Uma decisã�
I
im:tos de.:'l"jos de prosperi- Estellita RODRIGUES

nho duro que nunca acham que:4�: devera, pelas cir- c!a.Je.
'

em:

o cami.nho da cadeia, a ê�te ��uns\:âncfas que só eu sei, Nã,o �e:�s dos que atira- O FOGUETE CUBANO

Brasil ciesmoralisado pela ter tomado "há mais tempo. rem nem a primeira, nem �l ,No programa:"
fúria dos demagogos invete- tlào me arrependo do sa� última, .�em pedra nenh;..1' 'iCine Jornal. Nac.

�
.'

:fados,-, a êste Brasil env�l"- crifkio, mereceis 1nais, mui':- ma, pc.·r'Tt..e C' gesto de ape'-
, / .

to m:ais.
'

dl'ej:.ll' é indigno dos que C')-

Se fui 1 igoroso, perdoai- nh�'cem a bundade e a jus
me,-foi para vosso bem, mais Liça,
tnrde, ta1.ve7. se lembrem de Não corras, não te preci
mim. ,,' pites;' nào fujas, se algum

I "

Desejava terminar está teu irmão, num eclipse de As 8hs. I '

0raçi'ío dando a vós, jovens, suas forças morais, esque- ,Massimo SERATO

minha, última lição: cer qu"" ôe';e e pode ser bom Sllvana PAMPANINI em:,!
Mas, resolvi apelar para � te lal1çl., uma ou muitas MAR ECHIARO (Vulcão'

minha me�tra, para �quela pech·af,. dé Paixões)
que ein seus magistrais ar- M�:: tan1bém, não vejas No' programa:
tigos intitulava-se a Maria as re'.h'as que te deviam 'a1- Noticias da Semana. Nac.

da Jllta, Anionieta de Bar- cançal', rara que não guac'- Preços: 7,00:'_ 3,50 \
to:>, :1es, no' eMoção, o t;spinho 'Imp� atéJ4' anos. I

<
Preços,,: 6,20 _ 3,501
Imp. até' 14 anos.gonhEicto pE'las palavras oca�

. .

d'Js n�t0ricos, a, êsle Brasil
crivadr de valores neg�tivos
que põe pedra,s em todos O�

oUros l_J2l'COrram o espaço
que 'eleS n&o podem percor

, nr, sirvo a êste Brasil can-

C3Lf>12 lÁ
Estrel10

caminho� para 'evitar que

sado <de wstentar .o peso
er,o:m11� dos que lhe sugam
o s:mgue generoso, a êste
Brasil invocado a todo mo

mento por filhos' desfib�a-
. dos que não provam h.aver

Ver e tratar na mesma.
,--

,

VARIADÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE E�ISTE, J?E MAIS ATRAENTE E'LINDO, Ni" GENERO DE ÓTICA.
_.

" A MAIOR EXPOSIÇAO EM OCULOS ELEGANTES

VI�ITEE ADMIRE 'SUAS VITRINES, PARA CE�TIFICAR-SE DESTA AFIRMATivA.
'

, ',,_ 'ÓTICA MODÊLO I
, ,

-----------�.���,
..�-------------_.

OTICA/

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

MODEL:O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 5 de .Novembro de 1953 'I
------------------------------------------------------------

.'4 i t a I,EIPreslimo Para a Paoai� ", \

\

.Y.-liípel'e -. I
,

·

de 60 Nilhões de Cruzeiros' 1/61"1 5 tNa(}IA�'RIO, 3 (V. A.) - o pre- I Brasil sôbre o pedido de geiras qúe brevemente lan- �

5
I'ti, /'-. \

' 't

sidente da República des-: empréstimo solicitado pe.la çarão aviões a jato nas suas �_..-4�, -:=(�...,
pachou favoràvelmente uma Panair do Brasil, no m,on- tinhas internacionais, a Pa

exposrçao de motivos do tante de sessenta milhões naír adquiriu quatro aero

Ministério da Fazenda na' de cruzeiros. '
'

I naves "Comet" e respecti

qual transmite a resolução I Para fazer face a concor- vos sobresalentes pleitean-I
da Diretoria do Banco do rência das, emprêsas estra�- �o financiamento do nosso I

,

'
",

'

,

"
principal esjabeleciménto I

,--� de crédito p�r� parte dos
.

'

,Cerâmica' São Caetano!
TIJOLOS PRENSl\t)QS, TELiIAS, LADRI- !
LHOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA· I---------�---·'-------;-------,

TARJO
'

"

PRONTA ENTREGA. '(Motou a BSPOJao11 iA-V" i-s ,0-OSnY'Gá"nfaCaCla. ;&:r�::�dDI;3:IP�' ' DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLIC� ,

JERONIM�3�O-EL:I�ri!!6po�aix8 Postal,
Leigb, • I NOVOS �OSTOS �E VACI���?ÃO ANTIAMARípCA

, DISTRIBUIDORES LA1'-lGLEY, Virginia, 3 L o c a I I Data' 'I Dia I Horário

(U.P.) - O abastado escri- i I Nov. I

BANCO DO BRASIL S/A

CONCURSO PARA ESCRITtJRA'RIO-AUXILIAR
O Banco do Brasil S/A comunica aos candidatos

inscritos no concurso para Escriturário-Auxiliar, que as

provas dêsse certame serão realizadas a 8,e 15 de No
vembro próximo, no seguinte horário:

Dia 8-11-1953 - DOMINGO
Português - das S às 10 horas'

. Francês - das 10,30 às 11,30 horas
Matemática Comercial - das 14 às 16 horas

. Inglês - das 16,30 às 17,30 horas
Dia 15-11-1953 - DOMINGO
Contabilidade Bancária - das S' às 10 horas
Datilografia - dils_12 horas em diante
Para cada prova só haverá uma chamada. Os que

não se apresentarem a tempo serão éonsiderados desis
tentes, ficando sem efeito os exames porventura já pres
tados, e, sob nenhum pretexto lhes será permitida, ,a
entrada depois dê iniciadas as provas.

Ficam, pois, os srs. candidatos convidados' a com

parecer, - ATE' 30 MINUTOS ANTES DO INICIO DE
CADA PROVA - ao Clube Doze de Agôsto, à rua

João Pinto, onde serão realizadas as provas.
Os senhores. candidatos devem estar munidos do

cartão, dê' inscrição e lapis-tinta roxo-cópia comum ou

caneta-tinteiro com tinta côr azul comum.
,

PROVA DE DATILOGRAFIA,
,

A prova de Datilografia será realizada na sede da
Agência na Praça 15 de Novembro.

Florianópolis, (SC), 27 de outubro de 1953.

pelo BANCO DO BRASIL S/A - Florianópolis (SC)
Edgard da Cunha Cidade - Gerente
Theodora Miroski - Contador Int,

. .

-
.

-------_

Golocação
OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA)

Para chefiar operários, almoxarifado, depósito, ex

pedição, produção em, serie, escrituração, 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 [ernal,

Club� 11 de Agosto
,

GRANDE BINGO SOCIAL EM BEN�FICIO_ DA SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE-

.

FESA CONTRA LEPRA,
' .

NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO
11 ROÚADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E-

,

':', ,RICOS'j /'-
la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,

.oferta da Casa "A Eletrotéenica" e mais 'l!.m
par de sapatos de crocodilo,: ofer�a de "Modas
Cliper".

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

oferta dá "Casa Cascais" e mais um estojo de
escovas.c.

3a. Rodada - Úma enceradeira elétrica, com espalha-
, 'dor, oferta da "Caca Meyer".:

4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár
macia' Catarinense".

5a. Rodada - Um Lustre de Cfistal, oferta da -"Casa
Hoepcke 8. A."

,

"'�,", :
6'a. Rodada � Uma -panela de pressão, oferta de "Ma-

I

chado & Cia".
o

,

7a .. Rodada � Um Edredon, duas faces, oferta d'" l_
.

Modelar".
Sa. Rodadq � Uma grande, Ceia de Cristo, oferta da

,
.

"'''Casa Galluf;'.
9a. Rodada - Um: aparelho de Rádio Receptôr, oferta

d"'A Eletrolandía".
Iüa, Rodada - Uma grande Eletróla, .oferta do sr. Cel

.so Ramos.
11a. 'Rodáda'-'--Uma balança domestica, oferta de "Osni

,.
"

Gáina & Cia." .' ,,'
'

, '

,

PRENIIOS DE COrsrSOLAÇÃO '

1.2 Pacotes de' Café da Ilha, com 5 .guilos cada um, ofer-
o

ta do sr. Ernesto Rigg�báck. _

2 Depósitos de matéria plastica, ofert� da "Casa Amé-
, rica".

.

1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-
mãos".

1 Raquete de último modêlo.
1 Cadeira portatil.
2, Litros de 'legítimo cognac •

1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal"� ,

Como complemento da reunião, '0 lançamento de
um filme...

.

,-'
',' .

'

�

BINGb E CINEMA
PREÇO 'DO CARTÃO: CR$ 100,00.

Senhas com a direção dà Asspciação, bem como na

Secretaria do Clube Doze, no horário aas 8 ás 11hs,
Prêmios em exposição na Casa Hoepcke.

-

I

<:!omproIIJissos assumidos.
A Diretoriá

_
do Banco,Florianópolis

de
ANDRADE & KOERICH

Expresso
depois de' examinar o pedi
êlo, resolveu conceder Ç> em

préstimo de 60. milhões,
ressalvando, entretanto que

"j '"

..... r;
,,:,,: .....Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

Curltiba e São Paulo o crédito só será efetiva-

mente aberto se, na -época
fixada para sua utilização
- .setembro de 1954

-. a.1
sltuação, ecdnômico-finan
caira da emprêsa apresen-

1 tal' índ�ces satisfatórios.

CÓ.m viagens diretas e permanentes
Matriz: - FI.ORIAN6�pLIS

Rua ConselheiroMafra> 13,5
Fone: 3534 - - Caixa Postal, 43� ,

End. Telegr.: SANDRADE "

Agência: - CURITIBA, _

'

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

Agência: .- SÃO PAULO
'

nua Rio Bonil0 n. 1247
,

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tulegr.: SANPRADE

'

-0-

(Auências no Rio ele .Janeirl_> e em Balo Hdrizonte Com

tráfego mút11 o at� São Pauló com a: F;'YI'J:prêsa de Trans-
portes Minas Gerais S/A.) "

Distribuidor

,

Ivel"lde-se C. RAMOS S/A

Corneteio -: 'I'ranspertee"
Rua João Pinto. 9 Fpolla, Vende-se uma casa de

material, sita à Rua Riui
'Barbosa n. 130, defronte ao

Abrigo de Menores.

V€'r e tratar na mesma.

,�,'" ' I
.�."J

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'

• Viagens entre FLOR�ANÓPOLIS e RIO DE JA�EIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA
de Fpolis. de Itajaí

S/l1 10/11
19/11 21/11
30/11 2/1':!
'11/12' 13/12
22/12 24/12

VO,LTA
.do Rio - de Santos
15/11 16/11
26/11

'

27/11
7/12 8/12 '

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

TBANSPQRfES AÉREOS CATARINENSE S/A.

Horário de saída: 'de Fpolis., às 24 horas
do Rio" às 7 horas.. _

�

_

-

,

�Para·'mais infôr�;;çÕ-�� Ji:;ijau{-s� à
EMPR1!::SA NACIONAL DE :�AVEGAÇÃO HOE�CKE
Rua Deodorq - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

ULTRA SONO
TERAPIA

tor Randolph Leigh arreba- I
tou um revolver das mãos

I
Correios e Te�égraf0s I 5-11-�3 �5a. f.IS-11, 13-1'6

de sua mulher' disparou a Centro de Saude I 6:"1l-531,6a. f.jS-11, 13-16

arma 'cvntra ela e, depois Il':sc?la do Comércio . . .. I 6-11-�316a. f.]19-41
.

' .Socíedade de Amparo aos I I Ienforcou-se em se� gabine-] Tuberculosos ., I 7-11-53ISáb. IS-11
e de trabalho, ontem, se- Penitenciária do Estado I 7-11-53ISáb. 113-16
;undo anunciou I a polícia. II Pôs�o Pueric,�ltura "Bea- I "I I
O dr. Randolph Leigh Jú- triz Ramos I 9-11-5312a. f·IS-11, 13-16

.

flh d L' li' d I Grupo Escolar "Olívio A- I I,uor, 1 ,0 e eIg, ec a-I morim" Trindade . 110-11-5313a. f.18-11, 13-16
..0uqu�se�paideixouuma/Fábrica de Prelos .. r- � '111-11-5314a. f'ls-11'ata dizendo que sua mu-' Tesouro do Estado ' 111-11-5314a. f. 14-17'
her, Marcelle, de, 45 anos, Hospital de Caridade 112-1)-5315a. f',IS-ll:

'

l]Jüntou-lhe um revolver e Hospital Militar. . . . .. . !12-11-5315a. f. 13-16

.ue, na luta pela arma, fe- �ent:o de Saúde '/' .. :. 113-11-5316�. f·18-11, 1�-16
�enaI ' :....... 14-11-53ISab..18-11

'

-iu-a a bala. I
. ,

Leigh, de 65 anos; e sua

.erceira esposa (Marcelle)
zasaram-se em 1948.

, Leigh é natural dê Mem

�his, "I'ennessee. Foi reda
for-proprietário do "State
�eader" de Cheyenne, Wyo
míng, e do "Enterprise", de
Sherdan, Wyoming, bem

como editorialista do "Los

Angeles Times", de 1920 até

t923.

•

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO' SEM OPERAÇÃO DAS.

SINUSITES
F; lNFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR.'GUERREIRO
CONSUL1;ÚRI() - VISCONDE DE OURO PRETO

'ALTOS DA CASA BELO HORIZQNTE.
RESm€NCIA FELIPE SCHMIDT N. 113.

---_._ --�

•

nlmalS
••

eira
\

e
, ,

(Patrocinada pela KSSUCIACÃD ,RURAL DE LAJES)

Em 21 e 22' de Novembro de 1953
O suicida serviu como te-

,
'

.iente-coronel no Exército

durante a última guerra, on
de cuidava dá. história mi

litar' no ultramar. .Foi coro-
'

v:! l da r.eser\ra
.

no �rviço
jecrEto.

L€igh é autor de certo
nlnnero' de livros, inclusive'
"Ti,;, 'Citadel of Freedon" ,
'TJlf,' Cpnstitution in 1787
anel Today", and "Forgot
�en \Vaters".'

, I .

"

• Bovinos
'. EqüinO$,

• Asininos
ti

• Ovinos
,

\

• Suinos
• Avicultura
/

Nãú. per,C,Hh os interess"d,o" e�ti1 'exct;lt'nte
\ - < '"

fii,oI'tunOiclade de adqUirir\ bons �epr.odutor�s para
, ,

II melhoramento ,dos. ..."elh Reb", nhos.
"

'

• PLACAS SIPILITICA8.

Elilir de NOOleira
'Medleaçao cuIJlar DO tr..

ta.ento da altUIa.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um -oficio I de: sr, Prefeito, à COAP denunciando a manotira crim'iDO� a'

dos marchantes que' estão S�DegàDdo a carne-verde do consumo dó povo
A Associação Contra a horas de hoje, à Praça 15 de que, atualmente, nos, aflí- .des. '

I mok certos, estarão presen-

[
DD. Presidente da Coap, f1eixando assim a maior.par ...

Carestia, entidade que con- Novembro, no CI�be 15 de I gemo
_

I N�o há dúvida que o' as- t�s quantos se interessam Nesta. :,� da população sem carne:
ta com ano e meio de exis- Novembro; para debate pú- Nessa sessão, para a qual sunto a todos interessa, já I por questões como a do fqt- Cumpro o dever de -co- e colocam o produto no

tência, vai reunir-se, às 20 blico dos vários problemas está aquela sociedade con- porque se relaciona com a necimento dêsse alimento in1unicar a V, Excia. que há ,:'dtmbio negro", para pro-
\ '

----- clamando representantes de economia' popular, já por- ao comércio consumidor, pe- vários dias os marchantes vocarem com isso reclama-
.. I l'

' ,

todas as classes sociais, será que manifesta claramente los marchantes que, neste que fornecem carne verde ções contra os Poderes PÚ-,

abordado o problema da car- que o povo está no propô- .Instante, tem em andamen- aos retalhistas que vendem nlicos,

ne verde, que, nestes dias, sito de tomar à si', pacifica-, to, na COAP requerimento ao público, nos açougues do Essa manobra indecorosa

porque faltando o produto. mente, a discussão de, ques- -pleiteíando majoração de Mercado e em diversos pon- to inescrupulosa, visando lu
inexpiícàvelmente, no mer- tôes dessa natureza. Nos prêço dêsse produto. Contra tos da Cidade, estão reten- cros exagerados com um

________ 1 cado consumidor, movimen- dias por que passamos, em êsse aumento absurdo, já de o produto como mano- produto de primeira neces-

Florianópolis, 'Quarta-feira, 4 de Novembro de'1953 I
ta a, COAP e as autorida-, que a Democracia mais airi- nos definimos e todos os bra altista. sidade, está ferindo a Lei

da se vitaliza, com o conhe- órgãos desta Capital. Os marchantes fornecedo- Federal n. 1521, de 26-12-

cer a c�letividade,o direito A propósito,. transcreve- ,:€5 de carne aos retalhistas 1951, que dispõe sôbre os
\

'que tem na direção dos ne- mos.t línhas abaixo" o ofício

gôcíos públicos, atravez seus que o sr. Paulo Fontes, Pre
.representantes categorizá- Cpito da Capital; dirigiu à

_I
-"

I
dos, muito acertada, sem dú- ';0AP, sôbre o fornecimen-

«Sirvo e servirei este Bl:..,asl .

Ja arto lida, a-medida que V�1.J1 de ;0 da carne verde e denun-

'de irresponsáveis))· ,

tomar aquela associação,re- ciando àquele órgão a sone- nverno, da estiagem, da di-:
, .míndo homens ,e mulheres, gação: do produto pelos ninuiçâo do peso do gado, to e .Preços tomará as me-

Agradecendo a ,homena-I "O trabalho' é um dever le sã moral de alevantado \
-

, /

para, democráticamente, co- -iarchantes:. etc solicitam aumento "de dídas cabíveis no assunto •

gem que lhe foi feita, sába- social. Os que vivem sem .j'vje-mo, .deixando de lado
tacarem-se a par, de tais Em 31 de outubro de 1953 tlreço da carne., em pauta.

do último, no Clube Doze, trabalhar são parasitas mór- .rdo que O dirigisse para
,

. problemas, como, rio

mo-,
N. 601. Para coagir o Órgão com- ,Al?resénto a V. Excia. os

o S1'. Major Jaldir Faustino bidos que usurpam aos ou- .nn caminho .rienos nobre, ,
'

mento. O de maior reper- 'Sr, Presiden.te: )etente a lhes conceder (., protestos de consideração e

da Silva proferiu o brílhan- .ros homens, uma parte do ,1elWS digno ou menos merí- ' ,

CUSS30: o da

carne)"
erde. Exmo. Sr. Dr. Apolonio .urnento do preço da carne, aprêço.

te discurso, que segue: .abor comum. Quem -nada tório. '

À reunião de hoi , esta- T. Bouret, sonegam o produto, matan- (Ass.) PAULO FONTES
Sejam -rninhas primeiras ieva rara a colmeia, não Julgo não haver atingido 'ri010 menor número de bois, � Prefeito Municipa1.

palavras dedicadas. à impe- tem c direito de provar o o máximo, sou homem e co-

O Q I t
'",

recível memória de minha mel. mo hoú;em tenho muitos de- ue n eressaF
'

Q'
'

a'mestra, da grande educado- Os OClOSOS nada empreen- ieitr s, fui chefe e para che-
"

,'. ..-,eIt
'

an ,.
ra, daquela que soube hon- �m, pretendendo j�stifi- 'fe me faltam muitas quafi-' , "O Diário da Manhã publicará hoje u�a' I ..�"'.",.' O
rar o nome de mestre: An- 'car-se desacreditando as dades, ' cada que o sr. Marcos de Souza me dirigiu, de

, ','
'

tonieta de Barros a quem empresas alheias. Neste trabalho" contínuo Concórdia; a respeito da frustrada exploração" VI

política com o aproveitamento do potencial hi- Cervantes, como é sabido, morreu no dia 23 8e
rendo minha mais profunda e persistente, por vezes de- b

-,

d' - dro-elétrico do Estreito do' rio Uruguâí, .

a ril de 1616, precisamente no mesmo ia em que
e sentida homenagem. �)s homens recusam-se a sanirnador durante três ex- 'Esse aproveitamento' nasceu de um plano outro. gênio se apagava � Shakespeare. Não fôra \

.Meus senhores, �rahúlhar e.a estudârao ve- ?,C,dI'entes, pela manhã, a'
' , '.

Ih' AI
.

líd'" elaborado no Oeste e trazido. à Conterência de ISSO ou, me or, VIvesse e e por aqui, na atua I a-

Arites de ma'is nada dese- rem q;ie a .sociedade cumu- ':arde e à noite, procurei Blumenau, onde-foi apnovado, e passou a mere-, de, os seus personagens o levariam a um processo,
jar ignorar os partidos po-

la de privilégios os' ociosos :-:áutar minha conduta den- cer o aplauso geral, do govêmo, da Àssembléia•., através de uma representação do dr.. Moacir Oli-
"

t
' da representação catarinense 'na Câmara e no veira, zeloso Delegado da Capital, e vate inspira-

líticos a.que ,p'ertenceis. � (S ignoran e,. :ro do que havia traçado, Sehado. i
do. E' que, extraida a média mental de D. Quixote

l'T"r.te almoço que a' mI'm E é por falta de justiça 'm, meu, discurso, àe pos,se d 'S h d 1 d d
'

�,,��
_

,j Há ,um mês, se tanto, o Diário da Manhã e e anc o, o pro uto, persona isa o, aria gente
ofereéeis como homenagem qt;é C�: E5tados se conver- 1úando afirmei: em manchete, ,aludindo a essa grandiosa e pa- de alto 'bordo, como diz o Pantaleão. 'E, ainda, se

a
\
quem pouco merece, �em tem em confahulações de. V:VEillOS, todos nós, den-,' triõtica iniciativa, afirmou' que ela era um ,fotografassemos Sancho, erigido em governador, l.i

o querer, sem malévola in-t
favoritos e de ,charlatães, tro de um ambient�' social PLANO DO SR. lRINEU BORNHAUSEN. plagiar D. Quixote, nã9 haveria aviso dé mera co-'

d' tI' ,'. Crit,icando essa mania de (, sr. governador incidência que salvasse Cervantes de disputar com

t'enção, sem mesmo, talvez,' sempre ISpOS os�, ucrar dele não 'podemos 1'10S àfas· N f d' imitir-se na 'pos ..e do' alheio, rabisquei no Fre- o eco Menezes a aixa e Mister Processo-1953.
. .

Ab
- da pátria, mas incapases' de I 1 t

. ,l>' '.

pensar, Jogais so re meus
"

"

I
:[.1": a € e ,eremos que no> charrd-o algumas' ironias e sarcasmos visando 'a D. Quixote tornou-se mundialmente famoso

f, "h b
a �l()r.rarem com obras dlg- ubme1el' porque nos ,envol· devo,lver a iniciàtiva aos que, ,de fato, a ha,viam' apesar de' ser o que foi. Teve, pois, um Dip dá mais

ragels' om ros uma enor-
"

,

d b'l'd nas, 110 "Te, p:::rq'ué nos segue os tomado: �ue os graoejos e, as gracinhas do Fre- comprovada eficiênCia.' Embora isso, muito recla-
me soma e responsa 1 1 a- '" . ,-

I
"

'

d
-

f' 'd FrocureI emoldurar. meu ):1::;,"'(-:':; porque ,nos delimi� chando foram' eficazes e salutares, nãó resta dú- mou. Queria ser ma�s e queria ser diferente do que
e que nao a Irmo po er

J II' vida: O' jorna,l parlacian,o, pouco depois, voltando era. ,Julgava seus biógrafos um tanto dominados
sob elas me susten'tar.

' . "l ,ê 10, procure! enql}a· a a ....onduta. • l' d• 'a referir-se ao plano, confessou que êle PARTI- r pe a arte mo, erna. Se construia um castelo, por
.. Vossa desmedida bonda.,. é::;l,}c dentro 4e princípios (Continúa na 6a. pág;), RA lJ'E C..oNCO'RDIA (Diário da Manhã, de exemplo, quedá que o consagrassem como autor

27-10). de uma obra de utilidade social_. Se arremetia con-

Em tôrno das' gracinhas e gracejos, como diz tra indefesos professores, isto é, corrijo, contra
e reconhece \ó sr. Marcos :de Souza, êste e o fo- mansos rebanhos', cuidava em estar defendendo o

Ihêtó bornhauseano atiraram-se à dema,gogia. O Estado. Se os seus endeusadores silenciavam, por-,
sr. Mede.iros dos Santos, que é o mais despudo- que a história' verdadeira era ineI)arrave.l, exa:;;pe-
rado /mortal em facilidades de afirmar, chegou

"
'

rava-se. E ji.dgava-se sempre agredido pela Vi!rda-
ao cúmuló de" no caso, ver uma campanha de de, se est.a. partia dos que não estipendiava. Daí as

O Estado contra o aproveitamento do Estreito! iras � que se entregava (obra ,citada, pago 26):
'Já o sr. Atilio Fontana, com a su� responsabili- - ,"Agora digo eu - acudiu D. Quixote
dade e reconhecido bom senso, tão logo perce- que não foi um sábio o escritor dª minhã história,
beu que o caso. carecia de importância, porque mas algum falador ignorante, que, sem ter tento
se r�SUl)lia a uma charge, deu-o por superado e nem juizo, se pôs a escrevê-la, saia o 'qJle :,sair; co-

concluido. Mas o sr. Marcos de Souza, v'ehdo .

mo fez Orbaneja, ,o pintor de Ubeda, qlÍle," pergun-
que nãd" colhiam as pretensões demagógicas tando-se-Ihe' o que pintava, respondeu: o"'-que ca-

em tôrno dó fato, de logo reduzido às su'às v.er- lhar. E as vezes pintava um galo, -de tal feitio e tão .

dadeiras proporções,
I

voltou. para. confessar que.. pouco parec}q.o, que era necessário escrever�se-lhe
tudo fora erguido em redor de'gracinha,s e gra- ao pé, em letras góticas: Isto é um galo; e assim
cejos! ' acontecerá com a minha história, que precisará tal-
'\ Ba'stará que haja reconhecido isso, para re- vez - de comentário para se entender".
conhecer que quís fazer tempestad'e em copo Discordamos do fin,àl. Para quê comentário?

para combate à ,ca�eslia.

COMO FALOU O MAJOR
JALDIR F. DA SI.L'VA

ce, a bondade própria dos

2migos, eleva-me � nível tão

•TIMdto" exagera tanto minhas

qualidades qu,e necessário
se ,torna afirmar: nada mais

,

fiz do que sàÍn�nte cumprir
r.il2U dever na função exer

cida ,8.té bem pouco, da qual,
com pesar, me, afastei, dado
o agradável ambiente for-

.,.

TAL GOVftRNO palácio da Agronêll1ica ji
.,. tal jornal. Nunca, em 3angrou os cofres público:

lugar algum do mundo, um em tantos milhões que Sé

órgão oficiosó desceu tanto riam suficientes para con

.::omo ó Diário Oficial' ,da servar, como uma fita, a, I
Manhã. O sr. Irineu Bor- i�rincipais estradas do Esta� ['mado pelos mestres, alunos

, \ nhausen deu,-lhe carta bran- do. Pelos orçamentos, o go�
e iuncionários.

ca para mentir, para insul- vêrno 'só gastou alL menof. �,
,

Nada mais. fiz do que
tal', para intrigar e está sen� de 2 milh�es!!! No próximo
:lo obedecido religiosamen- orçament_o, quando será
:e, Mas, para usarmos uma concluid� aql;lela obra de fa-

da, a�sim aprendi no Exér- '

:rase do Vereador, de on- chada, feita pa�a o luxo, ecito.
I tem, o ]·u,mento do Irineu, para a ostentação não foi

E"a vida o que vale se não '" _'
'"

.

'

t'f' l'
. ,dI atado, mente mal. Tao consignado para, ela um só

a Sal:'; I Icarmos pe a pratIca' "
"

,

dI d.., ? " ,'ma� que, buscando provaF. cent�vo! E' que o sr. Irineu
J ever. ..- I
S

"

h'
"

'd- 'h" que a bãncada da oposição I Bornhausen,
a respeito des-

o a uma serVI ao on- , ,

' ,

rada: o cumprimento'vol'lln- esta toda rebelada, lião po- 5a obra suntuária, tem me

de mais noticiár as votações I do ,d,e,dizer ao povo quantotário do dever.
da Assembléia. Porque?' gastoú e quanto vai gastarNão fugi nunca ao traba-

,

Porque rebelada com o ca- ainda! E sai,' então, pela
)�€sto bornhauseano rstá G1e_ntira, pela aplicação de ,_

;u�tamente a bancada da. vubas or�amentárias desti-
U. D. N .. A prova é fácil e .1ada� a outros fi�s! Outro
i!1destrutível: nos últimos exemplo da me�tira oficial:
\'etos, rejeitados todos, dos ;j sr. Bornhausen, em Blu-
39 deputados cat�rinenses menau, discursando, jurou
apenas 5 votaram com o go- que n.o govêrno passado
V�rFl.9. "', 3.166 firmas �ão pagaram
Depois d�sso � ,diante dis-' imposi�s! ,Da

I

Ássembléia
encontrava totalmente por I., • I

50, que adiantam as menti- pediram, os' nomes dessas
terra, desmoralisado, desor-

r3S desavergonhadas, do, firmas, cujo' número era ci-
ganizado co�:letamente e

pasquínete palaciano? Que' tadó assim até nas unida�
quase sem VI a.

lhe vale mentir q�e estes des, E nunca mais ninguem
Se não tivesS,e eu contado I ou aqueles deputados não falou mais nisso, a não ser

com, estes dedic�dos mes': compareceram a es'ta Ol,l a mos nós, cobrando a rela;
ires, com os funcionár'ios lquela reunião? O povo sa- çao, que não vem ... e não

senipre prontos a cumprir' b,e que isso é 'men'tira des- virá!!.!, A mentira.é a ún�ca
sel dever, que poderia, ter lavada e cabeluda, porque arma do govêrno e do seu

realjzado? Nada, absoluta- sabe que 'a única defesa do j�rnal. Mentem e rementem.
mente, ,nada!

.

govêrno é a mentir�! Os dis- Mas o povo não lhes d� mais
Que fize.mos? Trabalha'- cursos, as mensagens, os O},'- crédito. De b.ôlo, chegou o

mos, hora após h�ra, dia e çamE!'ntos do govêrno estão da vitória!,
��....."".

atulhados de mentiras! O

(UmIôrir meu dever. Missão'
recebida é missão cumpri-

lho, trabalhei com afinco,
reuni' em torno de,mim êsté
r..-.mhado de grandes bata

lhadores que sao os mestres
do estqbelecimento e, sem

pre em equipe, trabalha
:nü�,' lutan10s arduamente,
com tenacidade inaudita pa
ra le:vantar algo que já se

; .. BUM

I'

d'água.. ,

, Este jorn�l, ontem como hoje e amanhã,. es
, t�ve, está e estará �empre à, disposição da Co
missão Pr.o-Apr.oveitanrento do Estreito e de to
dos quantos, seln ,demagogia e politicagem, quei-

_

ram valer-se. da sua publicidade para a defesa
e a IH�paganda dessa iniciativa que, repeti
mos" queremos todos ,ver'efetivada, para o hem
comum de Santa Catarina. -

'

,Desista o �r. Marcos de Souzá de tecer ex�

plorações sôbte gracinhas e gmcejos! Escreva
s�bre a iniciativa, artigos de res:ponsabilidade,

/'ou nos mande dado! concretos sôbre ela, que
aqui as nossas colunas estarão jubilosamente a

bertas para acolher tudo quanto possa benefi
ciár e propagar' uma 'obra como essa, contra �
qual só um insano se atiraria. O sr. Marcos
de Souza; em pondo a sua capacidade a serV'iço
dessa monumental empreitada, como já ,o fize

ra� -8 'Asse�blél\, a C�mara _e ·0 Senado, e ellf
deixando, de- parte a onentaçao, falsa, ,interes
seira e ,p(!litizante do Diário da. Manhã,-que quer
atribuir tudó 'ao sr. governador, estará prestan
po, na verdade, um' serviço ao Estado. Escrever
cart�s para J,llim - mas, obviamente" endereca
das ao:Di'áriÓ'da,Manhã':__ fomentando a explo
ração das gr�cinhas e dos gracejos com os quais
eu obriguei o jornal do palácio a de'vólver� à

'Concór�ia o plano que lhe ia sendo surripiadQ
pelo sr. governador" de nada adianta. Ficaria
mos, aqui" a discutir, apenas, quem o autor do
plano.

Quem ,foi? Não partiu, êle de Concórdia?

F,oi isso" �ó isso, ,o �ue s�s!entei. E (ora dÍsso,
so, o que mteress,a e reahza-Io :o quanto antes.
E' a esperança de todos os bons catarinenses.
Para serví-Io, aqui estamos.

Rubens de' 1\l'ruda Ramos

�ão os srs. Eliseu Di I Ber

nardi, José S';�tos Silva,
:)edro Vidal e José Bernar-

" "

.:lo, os 'quais todos os anos,

resta época, sob 'pretexto de

crímes contra 'a Economia

Popular" claramente defini
dos no item IV do' art. 3°.
Com esta comunicação,

e� tou certo,'que esse,Órgão
de controle de Abastecimen-

... , .. ,
-

..

·i·'··· viI·;······ ., ,.

\ O 'pobre Sancho, feito governador, 'de nada en�
tendia. O SEU passado de bedel-requeria desforras.
Pensava muito ém perdize& e faisões. E, posto não
pilreça, era chegadíssimo a passar revista às tropas,

'

mesmo. �u.ebrando o protocolo e cometendo a gafe.
ImpOSSIbIlItado de manter uma 'palestra, à altura
,com pessoas de projeção, estas rebentavam de ris�
cdm o que dizia (pag. 244). '(

Assim, cérta feita, ao l'ec-eber de uma dama
,Dona Dolorida, pedido d,e auxilio, impressionou-s�
Sancho ,co_m o� superlativos e o tr�tamento com que
ela o, dI�tI�gUlu, ,e a p()m Quixote, tratando-os ,de
excelenttssmws e augustíssimas pesSoas. Cuidando,
que es:;;es issimas,eram do rigor palaciano Sancho
prontificou-se a servi-la (pag.) 243), afir�ando:
'- "O Pança--aqui está 'e Dom Qttixotíssimo tam':...

bém, e podereis, portanto;, dolorosíssima doníssima
dizel'\ o que qUiserdíssimos, porque todos estamos
P• t d'

. I
ron os e prepara zsszmos para ser vossos servido-

, Tíssimos". ,I
'

Manda q verdade confessar que Sancho ao fa
lal', n.ão engulia (ou engolia) o s final das �alavras

,

e sabIa, pelo menos, que o plural de cidadão era ci-
dadãos e não çidadões:

I

(Continua) .
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