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evolução na Bolivia
-, Falangistas' tentarallÍ< se apoftrnr esidente Estensoro

LA PAZ, 10 (U. P.) 'daI: em virtude disso, fa- do, reconquistou a casa de da base aérea de 'La Paz. 2�r com a visita que ora boliviano. Daí um dos seus assim o papel de Judas",
Segundo a radio Illiraani, lhou o proposíto dos falan- Faz Estenssoro e a chefia I O correspondente da U- efetuava à Bolívia os inte- comunicados transmitidos I Quanto aos epis6dios rc

que trabalha sob as ordens gistas de se apoderarem de- de polícia, captura�do al- � nited Press viu, esta manhã, gr�ntes da Comissão Mista pelo rádio Illimani, em que gistrados em La Paz, um

da Sub-secretaria do 'Pa- le. guns falangistas e restabe-' corno muitos presos �ram de Assuntos li:ancários do

10
govêrno dizia: "A Falan-

'

dos comunicados transmiti
lácio do 'Govêrno, grupos Disse a radioemissora lecendo rapidamente a or-

I
conduzidos para a Central, Congresso dos Estados Uni- ge Socialista fez estalar um I dos pela Rádio Illimani in

falangistas tent�ram se a- :,que, fracassada a tentativa, demo
• I de 'Polícia, procedentes, a- dos. O govêrno deste país movimento revolucionário I formou que, primeiro, um

poderar do presidente da contra o presidente, os fa-' Aparentemente, o govêr- parentemente, de Ubrajes. resolveu prestar ajuda ao, insignificante, no momento ,grupo de rebeldes preten

República, Vitor Paz Es-Ilangistas se apoderaram da
I
no estava prevenido dos

I
Um boletim transmitido pe- presidente Paz Estensoro «m que uma comissão se- deu apoderar-se, ontem, da

" tens'so,ro')que tem uma ca- chefia de polieia de Obra-: planos falangistas e adota- lo rádio diz- .que o govêrno.' que, aflito pela necessidade natoríal norte-americana' base \ aérea de Alto de La

sa alugada em Obrajes, su- jes, dominando-a durante ra as medidas adequadas. A domina completamente a (Ié viveres para o povo, es- se encontra em La; Paz, pa- Paz, mas foi derrotado após
burbios situados a 5 km. urna hora, até que o secre-' mesma emissora disse que, situação. I perava que da visita dos ra demonstrar aos Estados curto combate. Os falangis
de La Paz. O primeiro, �ário particulãr do presi- na tarde de ontem, os fa- Nãc há duvida de que o, legisladores norte-amel:ica- Unidos que não existem ga- tas estavam armados' com

"mandatário ?�rm�u à. noi- l.�ente, José Fellman, com Ilangistas procuraram in- movimento revolucionário nos se abrisse o caminho i antias na Bolívia, fazendo armas automáticas.

te no palácio presiden-] um pequeno grupo arma- I frutiferamente se' apoderar foi preparado para eoinci-
I

para uma ajuda ao govêrno

.,
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o Sr, Getúlio Vargas
RIO,10 (V.A).-,O sr. �!TI 1960. i W$���JP�N����

Gustavo Capanema, Jíder O orientador do -progra- �
b

. I
da maioria na Câmara dos ma o servou que nessa al- �

, .' I
Deputados, compareceu, on-. tura o sr. Getubo Vargas �I

sr. Presi-
'

zrama sôbre o assunto, as- 'em, na ,TV Tupi, explican- 'estará muito velho. O sr. �
I" .

.

.

.

�
motivos; I sínado pelo Prefeito de Gas- do que o sr. Getúlio Var- Gustavo Capanema respon- �

,. I ' 1 I C deu:
.

. �
primeiro, porque nessa área par, sr. Júlio Schramm, e gas- e me egrve pe a ons- �

acham,-se, localizadas duas pelo Presidente da Câmara tituição, não podendo 'can- .

.;_ "Não sei quais serão'lI
repartição, federais, a Cole- _dos Vereadores, sr. Afonso didatar-se em 1955. Só po- as disposições fisicas do �

- d
�

. I
tura Municipal de Gaspar, torra Federal e a Agência Hostiri, que passo a ler: leria desincompatibilizar-se presi elnte em 1960, mais I
no Estado de Santa Catari- Postal Telegráfica: segun- (Gontinúa na 5a pág.) e ser novamente candidato DO.SSO, embrar que 9

I
sr. i

na um imóvel situado na do, porque nela .estão cons-
Wmston Churchill com 74 I

. :�::1�:1��í:�: d'aP��:c:: I �:���a:n;:r�:'s��el�u:�:��� A·'p·'('0'Y:81lte' ,O MaDada''mil "::8', f-f'�lr' t'neu ;:,:' :ll�::ed:::��o:�:: ;!,_.1[0"
, .

virtude de declaração judi-
I
rios. Com a doação ao Mu-

.

Q1j Ü
I �.

" profú,ndld�de, logrando vol- llhg.
.

-

,

.

cial de vacância dos bens de
I
'nicipio, ficaria o Govêrno . I,. tal' ao poder". .

"

• I Acrescentou' que' Samuel -

Do�a Maria Cândida Hoes- Federal sem as duas referi- I
Em seguida, o sr. Gusta- Wainer 'e seu grupo quise-

chl.
'

. ; das sedes, e os operários, A desorientação adminis- ca capaz de melhor se orien- las perseguições politicas, vo �apanema explicou,
I
ram 'pagar a metade da dí-

Trata-se, sr. Presidente, sem suas casas, construídas trativa do gov:êrno estadu�l! taro .

I'
Aí está a exorbitância de tambem, que o govêrno se' vida e o Banco fez questão,

, d t t
-
'I did d

.

t tem antecipado nas provi d b t d F' Ii
da doação de uma area o ao empo em que o erreno nao se mostra somente por I um pe 1 o e vm e por

-

e rece er u o. ma lZOU

perimetro urbano da cida-' era de propriedade da' sra. fatos que não sejam concre-Í O fato maximo dessa de-
,

cento' - como emprestimo dências relacionadas com a o sr. Gustavo Capanema ex-

de de Gaspar e que mede Hoeschl, e agora, por vacân- tos e reais, I sorganízação é o se cuidar - sobre o imposto de ven-
"Ultima Hora". Esse jornal plicando as razões, que de-

cêr,�a
de 84.000 metros

.;
cia j�dicial, pertencente ao

.

,
mais de castigar os �dversá- : das e consignações, com a. f�i. obrigado a pagar sua; terminaram sua desaprova-

drados,
'

.

Governo Federal. 'A volupia dos esbanja- ! rios e de lhes implantar o' falsa promessa de melhoria ,I
dívida ao Banco do Brasil ção ao regime de urgência

Há cêrca de quinze dias, No dia imediato à minha mentos dos dinheiros publí- terror, ora pelo agravamen- da viação publica. por �ôrça da ação direta q0; para as discugsões dos autos
•

.

r
'

de seus i 'C· a' I presidente
do Banco ins' d' êrit t "UI

viajei para o meu Estado e, chegada ao S�nad(), figura- cos constitue um dos fato- to e seus impostos, ora pe- ,( ontmua na 3 pago (. ,- . ,-

I
o mquerr o con ra a -

ao passar por Gaspar, fui va na Ordem do Dia o Pro- res preponderantes desse '. -
,

tlgado pelo sr. Osvaldo Ara- I timÇl Hora".

������E������; :!;�;:�����;�� ::E:��:���:�:�;� Preços Mínimos Para Generos A'im�e-'-n-t--i-c--i-'-s-
se do Govêrn6,da U�i.ão. I Regebi o primeiro tele-I bre de uma entidade politi-,A p.rovidência levá, produtores a temer queda astrenê-.
Pnlbida rir' 2 Anos 8' ExpHtação de'Arrot

.

mica em lace da super-produção
I 'lado' o raspectlvo *'rO]-elo Am amba- as

RIO, 10 (V. A) - Em tido ao sr. Getúlio Vargas agricolas do sul do país A d tronômí d

flpr . li 'li ti. :O reun�ão da Comissão de �i- no despacho de 4a-feira.. es-I previsão de uma super ;ro-I ��se e� :�O:::l:: la�r:�:�
,

.

" tlasas do CoogrAss'o· Nac,·ongl nanClamento e Produçao, tabelecendo os preços mí- ducão. de cereais na pr'
. I

-

b d' ..

U li � . '.. .

A . �
, OXI- ires nao a on onem a.abvI-

RIO 10 (V A) - A- mara, subiu ao Senado,' o assegurar o consumo inter- fOl elaborado o proJeto do
'I
nlmos para os generos alI-: ma safra fez com que

'

d d .

1
, ' ,

1<'
., , ' , • ! os

I
a e por outra maIS' ucra-

I

h' dICA proJ'''to que proibe, por dois' no do produto. .!...xecubvo que sera subme- menhclOS e outros produtos produtores apelassem par ,'t' P ,

b'provado, a ias, pe a a- � _'

I'
alva. ropora, tam em,' o

U'-<)-,)--�)-)-()'" anos, a exportação de 'arroz�' Agóta, a· Câmara Alta ' 'NO RIO GRANDE DO SUL .

I o go�êrno ,;no sentid,o de s:' Osvaldo A�anha, ao go-

ADEMAR Noticiamos, então, que a-
I
vem de se decidir também G d I

que nao venha ocorrer uma

I vêrno, a criação de' uma rê-
I, \ Ausenta-se o overna or DorneI es e passa

desel�a voltar ao 'gove"r- quela Casa do Congresso, pela aprovação do projeto, .

_

-
_. de de silos para armazena-

, O govêrno ao Dep. João' Caruso QUADRIGEMEOS
I

aSSIm procedera, tendo co- que deverá ser �nc�m,inha-, _

•

mento da produção que fôr
no de São Pau o ., .,

--

S. PAULO, 10 (v.-1' A.) mo fundamento principal, do à sanção presidencial. R. Grande, 10 (VA) _ O de- dtos interesses populares.
EM SAO PAULO adquirida, fator de, que s�

_ 'Antes de seguir para o put<!_do João Caruso asslJ.- P! o legislador a sentir e'i
vem ressentindo a produção

Rio o sr. Adernar dê Bar- AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES DA miu ontem o governo do�; legislar de acôrdo com a
S. PAULO, 10 (V." A) nacional.

,. I
.

- Comunicaram de

Ribei-,
.

ros deçlarou: '

. ALEMANHA Estado, por motivo de afas- formação e com a indole do

1 t· . di. d r�o Preto, que na Materni- ,-""'-�--

"Quanto à prorroga- tamento emporano o ·gen. novo no-gran ense. -

,

1 I
dade-do Hospital São Fran-

çao �o mandato do atual No Rio, para estudar "Plano Aranha" um Ernesto Dorn.e. es, '.

O RISO DA CIDADE ...

,

A 1 d d 1 cisco, nasceram quatro ge-
governador, já manifestei- economista de Dusseldorf ./ o acontecImento se re-

I
so em a e rea lzou�se

f ne�s �- dois meninos e

me mais de uma vez e rei- veste de uma signi icação no Salão de Honra, pre-
" di' duas meninas - filhos do

tero agora o meu ponto de RIO, 10 (V. A.) - Com no do "Plano Aranha", os especial se consi erarmos· sentes o gen. OClilio Denis,
,

I casal Pedro e Aparecida
vista: o mandato outorgado o objetivo de colhêr deta-; primeiros resultados já es- que pela primeira vez no como da Zona Sul; Manoel
I

' I
."

b-l I Castari. A .narturiente e as

pelo povo, só pode ser fÍror� lhes sôbre a nova, política tão sendo 'observados, en- Brasil repu icano um bra- Azambuja Brilhante, emt. 1'"

rogado pelo proprio. povo". cambial brasileira, chegou, I
tre os qu�is· a, queda .

dos síleiro naturalizado assume
I

da 3a. Região Militar; o crianças estão passando

Interrogado, em seguida,' hoje, ao Rio, o economista I preços dos produtos bras�- áS redeas de um govêrno" procurador
.

geral do Esta-
bém�

so se seria candidato alemão J. M. Hunck, dire-11eiros, ,que estão leVando Htadual. O deputado João do, dr. Ajadil de Lemos; .......- ..........- ....'"",-:...--..."""...""...""...""....,,""....._.......,..... ._...

o govêrno qo Estado, tor
.

do jornal "Handels-I importadores para aumenta-
: Caruso,é italiano nato, bra- ,prefeito Ildo

.

Meneghettij- O
.

Tempo
espondeu: blatt", de Dusseldorf. .

I
rem

su.
as compras, princi-. �ileiro naturalizado. A en- deputado Lima Beck, inves- Previsão do. tempo até às

1_ "Tudo dependerá da' . paImente de eafé. Revelou,
'

trega do govêrno as. excia. tido na presideneia da As- 14 horas do dla.ll.

wolução dos acontecimen- Pretende o sr, J, M
..
Hunk i <linda, que os importadores, ; é prbv� inconteste da libe-' sembléia e todos os Secretá� Tempo - Bom, com ne-

tos politicos. Somente uma avistar-se com o ministrq alemães desejam, ainda, au- ! ralidade dos constituintes rios de Estado. bulosidade variável.
'

('oisa posso afirmar: se meu Osvaldo Aranh.a, adiantan-I mentar a lista de produtos
I
de 1947, como, aliás, fri- O têrmo de posse foi I Ventos - Do quadrante

nome for indicado, concor- do aos jornalistas que, ape- que já adquiriram no' Br�-
I
sou o presidente da Assem- lido pelo secretário do gO-I' Norte, frescos. ,

rei à sucessão governamen- sar de certas dú�i�as de: sil, �em como maiores' ).Jéia :m seu rápido discur-, vêino, sr. Nei Brito, e ass�- Temp,e�atura - Má�im.a
"·""IU.)

tal, haja o que Qouver e I, par.te. dos indust�:I.aIS e
.. :0- q�anÍldades,de. algo�ã<9, ca- I. so. a.pos

o a_t�.. E' a dem�- ,"�ad�_pe
..

los:r�, �_r�e�to Dor-I. :3,_6. Mll1�ma
..

18,L EI11 �lgel� ENEDINO:

lá qu,em",for". mercIallles alemaes, em tOl�- Ee e sementes o eagmosas. I c-radrr"'ãsel:vlço dos m],Us neles:, Joao Caruso. ta elevaçao.
�

-' 'estradas esburacadas?

;�

�-----'

Doação de terrenos à Prefeitura de Gaspar ..
Discurso do Senador Francisco Gallotti. concordando"

.as assegurando os. direitos do's
-

operáriOS
FRA,NCISCO E não poderia,

dente, por vários
O SR.

GAq:_.OTTI - Senhor Pre

sidente, o projeto ora em

, discussão' autoriza o Poder

Êxecutivo a doar à Prefei-

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atende em hora marcada ' IConSUltorlO e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.
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Res: Rua São Jorge: '30 - Fone 2395
-

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

"

".
' .

" Raio X e Infra-vermelho.
aORARIO: De segunda. a sexta-feira da� 10- às 12

horas,l e das 14 às 18 horas.
.

,

I.
'

Da,s :8,30 'às 12 horas aos sabados..
, CLINICí'\ ·NOTURNA às, quarta e sexta-feiras das
19 às '21 hOJ;as.

de Lármo Caotição' A,DVOGADOS
- -MÉDICO -

'

..
I---:--�-:-----_-_--;;;__ _

'
CLINICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
DOENÇAS INTERNAs

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
-Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório --- Rua Tirad,en-tes, 9

HORÁ:RIO:

I
Da� 9 às Ü e d�s, 13 às 16 horas

Te}.: . Cons. - 3.415 - Res. - 2.2?6 '- Florian6p;Qlis .

,.Ore em reral, Recursoll' lJeraDte o Supremo Trtb.
�.dêraJ • Tribu_al Federal de Recurlo•.

-ESCRITÓRIOS ,

Flori••ópoli• .,- Ediflcio S_o Jorr.� ru. TraJ.u �arm·
'

'.acl·as12 - 10 ud&r - .ala 1 1
Rio d. ,r&uiro -:- Edi!ldo Borba Gato. Àv."I. de Planta""oAJat6_io CarIo. 207 - .alÀ 1003.

.

-+----------------------------------------
(

.

,MÊS DE NOVEMBRO-
7 -'- Sábado (Tarde)·

Far�ácia Moderna - R.
João Pinto

8 -- Domingo - Farmá
-cia Moderna -- R. João.
,PInto

,

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

15 - Domingo - Far
mâcia Santo Antonio - R.
João Pinto

21 -- Sábado (Tarde)
Farmácia Catarinense
R. Trajano
22 - Domingo - Far

macijl CatarineJltse - R.

Trajano
28 - Sábado (Tarde)

Farmácia Noturna - R.

Trajano1_ I

29 -- Domingo -- Farmá..

DR. ,JULIO DOIN VIE,IRA,
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA.
"

'

Ex-Ass istente na Policlínica Geral do Rio de Janei
'o. na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
"Rallway e no Hospital São João Batista da La:roa.

Curso DO Departamento Nacional de Saúde -,

Consultas di�;_-iamente das 10 às 12 horas.
3&s; e 5&s. feiras de 15 às 18 horas.

.. Atende no Hospital de Caridade, de 8 àsl 10
horas.

.

,

Consultõrío i Rua Vitor M'ireles, esquina com

Sáldanha Marinho.
"

Resídêncfa eTravessa Urussanga 2. - Apt. 102.
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. DR. WALMOR ZOMER GARCIA ';

Diplomado· pe'la Faculdade Nacional 'de Medicina da
I

Universidade do Brasil
"

Ex-interno por. -concurso da flatemidade-Escola ;
(Serviço .do Prof. Octávio ltodriguea Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do 1}ospital
'

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro /

.

Médico do !lospita,l de Caridade .

I)OENÇAS DE SENHORAS - P:ARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã, atende diàriamente no Hospital'
de_ Caridade. - I

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

Mário

I

Semestre -

.

No Interter
Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Cr$ 200,00
�emestre .. Cr$ 110,0'0
Anúncios mediantes contráto.

Os" originais," mesmo não publicados,
serão devolvidos.

.

A direção não se respónsàbiJiza peloe
ceitos emitidos nos artigos asstnados.
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CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

-. Dr. Meceslao Szaniawsk _'

-Dr. .Samuel fonsera
. '

_:

CIRURGIÃO DENTISTÀ

DR.' HAMILTON P. STOCCO'

, - -MÉDICO-
Clínica geral de adultos e crianças I l)oenças de

Senhoras - Partos - Operações _

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
At�nde em seu consultório das. 3% à§ 6 hora_s.

DR. MARIO 'WENDBAUSEN
QIaI .......

.,.....t6rI. - a.. '''' 1. -. 'rei. ....
c::...I U 1 .

.........1 _.. ItaloI. a. 'l'eI. Ia
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DR. MARIO lAURh'IDO
--

IID,formaçõeso I.;'����a,..... _

ta coluna" informaçiít'8 que
necess it a. lliàriamenle e d.
imediato:

�)q�NA S. Tdefo�
F.:.lllfln .••• '. • • • •• 3.022

A Gazeta �. 2.656
Diáriõ da' Tarde '" 3.579 .

Oi:irio da l\fRnhA
-

2,463
\ ',. to ',. d "

..

• "rr a to ••••••••• Z.OI(1
Imprensa,Oficial 2.68Ji1
HOSprTAT�

D� Caridaoe:
(PrO\'eclor) '

'
.. " 2.314

(Portaria) '.... 2.036
Nerêu RamoN .•.... :t831
'f iii I ar- 3.lã7
São Sebastião (Casa
de Saúde) .••."".. ,3,153

Maternjdade "Doutor
Carlos C�rrêa ... 3.121 '

CHA1\fAnl\S UR-
GENTES

-

Corpo -d�, Bombeiros' 3.313
Serviço Luz <necla-

, m a�li('� ) ..•••.. ,. 2.404
Puhcia (Sala eómis-
sário) .. ;,.;--. . . .. 2.038

Pol_ícia <Gab. Dele- '

g�do) ....�....... 2.59.t
\ "

-I

COMPANHIAS DE
, TRANSPOIiTF
AÉREO

TAC ..... , .• , .- 3.7.-00-�
Cru�eiro do Sul 2.500
Panair ••••.••••• " 3;51)3
Vari&, •..

'

•...;'- .. : .. 2.32.j
Lóide Aéreo ... . . . .• 2.402
Real ••...•.

-

• .- ... -.. 2.358
Scandinavas " • • . . . .. 2.500
HOTm
Lux ....

'

....... : ..
Ma&,estie ...•••....

Metropol ••••.....

L. Porta ..
,

.

Cacique ..........•

Central ••••.

' '.<
Estrela .•.. : .,: .

'\�ct;�kEiTO .... : .

Disque •••• �' ••••••

-2,021
2.276
3.1-17
S.!(21
3.·u�
2.ti!H
.Uil
3.&-59

e

DR_ CLAUDIO BORGES
'-

ADVOGADOS I

.

"
� DR. CLARNO n. GALLE'ITI

- ADVOGADO-

�u.: Vitor Melrelé••• 60 - Foa. 1."8 - I'lorl••6••U••

06

------��------�

: DR. 10S2 MEDEIROS VIEIRA
•

. -ADVOQ�-
.,.... r.taI" UI '"'! .ltaJ" ,.. ' ..... ea......

·

Lavando éom Sabão

\?irgem '·E:specialidade'
da Cla. IBTZBL' INDUSTlllt--JolovUle. (marca 'registrada)

"'""--e�oD9miza� e tem o
.

dinbeiro

..:._ Méd-ico do Hosprt�l Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACro N.· 92 .-.;.' Fone 2665

Residência: .�u!�:�t,DOpR1�A���NCO
N. 529

A,dvocacia 8 CODfabilidáde
Especialidade: DOENÇA� NERVOSAS E MENTAIS ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Çausas
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- cíveis e trabalhistas.

-
I

.

chas, espinhas; etc. ,- Glândula's. Falta de regras, Ex- CONTABILISTA:' Acácio Garibaldi S. Thiago -

cesso, Flores Brancas, Frieza, sexual, Impotência, Este- . Assunt'Os fi'scais em geral. '_
-

.

rilidade, Desonvolvimentó fí'sico ,e mental, etc. - Do-, Edifício "IPASE" - 50 andar

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

Malária crônica, Hemorroidas, etc.
-.

ATENÇÃO: Consuftas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a Escoló MIliciana, I
I vas de engrandecimento da 'colunas: "foi ce?'imônia con- : Se �deseja construir sua

Corporação e, consequente- vencional, artificial, sem vi;. I. casa em local aprazivel, pL'O
mente, do Estado e da Na- bração e sem vida, o que I cure adquirir um lote de

ção aos quais ela serve. deve ter ocasionado à êsses terreno na "Agronômica",
Depois. .. Tudo mudou., moços. doloiosae decepções I próximo a Zona Residencial

Na segunda entrega, o 'cír-I' (Espadins
_ O Estado _ do 5° Distrito Naval.

'

culo era restrito' e acanha- Marco de 19.51). Tratar à Rua Uruguai n.
do. Registamos então nestas S. SURI 11. .

r -----

"

A,goni'sQ
'._ IV _ ,1'\Cf.

NO LAR E NA SOCIEDADE

Ernesto Xavier de So��za
Dois tropeçarp: um cai e se levanta;
Um sorrindo; séte," oito estão gemendo.
Um almoça e janta mesmo vai tendo
E outro coitado nem ao menos janta.

E por isso há na vida causa tanta

Que parece afinal contraste horrendo:
Um alegre risonho e outro sofrendo,
Enquanto o orgulho vil gargalha e canta.

E a pobre: e a pura da virtude pena,
Por que o terriyel vicio lhe condena
Por não vê-la ainda: se julgar vendida.

E assim iremos todos nós no mundo
Até 'que um dia um golpe mais profundo
Da morte nos roube a preciosa vida.

Mal se formára a primei
ra turma, a segunda já es

tava condenada. O curso,
já era o mesmo. Estavamos

ainda sôbre a ,impressão
das solenes, ·entuziasticas e

imponentes cerimônias de
formatura da' primeira tur-

r

ma quando assistimos a en-

trega dos espadins aos da

segunda. Foi desolador.

3
I

Terreno

Aproveite o Maca�ame, sr� hineu
Não nos fqi possível conter Varias administrações es-' DA devia conhecer melhor ca em qúe tudo é mecani-
a decepção e lançámos por taduais, com orçamentos re- as necessidades proporcio- zado, não há que falar em

estas colunas,. sob o título , ,/ 1
A data d h· recorda- duzidissimos, sem as aper- nadaras das forças econo- empecilhos criados . pe o

e ale
\ "Espadins", um brado que turas dos avanços sociais micas da gleba que dirige, mau tempo. O material pa-

que hodiernamente avassa- cuidando dos jnteresses do ra macadamizar os leitos

.�:::�::;:�rz�:::�:�: :i:i:?:O:2:;�:::!::::�1 ::�:e��;:::!�:t:��::
seus recursos, dando va�ão sem a menor responsabílí- o· uso del:)se material, faci

ao produto catarinense sem dade das coisas publicas. litará o trafego para o car-

11 DE NOVEMBRO

nos da primeira turma. Fes

tivo foi o dia que o jovem maiores vexames. Entretan
estudante consagrou-se ca-

to, a atual administração,
valeiro miliciano por se lhe

com orçamentei muitas ve
haver entregue a símbólica

_ em 1554, na entrada

do Pará, naufragou a expe

dição de Luiz de Melo da

Silva, que vinha povoar a-

ANIVERSÁRIOS

I
Almeida;

•
. quela Capitania. Somente

.
Sr. João Silva .

- Sr· Osmar Lamarque; uma caravela e uma chalii-
A data de hoje assinala a _ Sr. Brasil Vilmar da

.

•. I pa escaparam ao desastre;
do natalicio do nosso con- Silva;

_ em 1614, trêapequenos
terrâneo sr. João Silva, há-I - Sr. Pedro wsn da Sil- navios da esquadrilha de
bil e competente Chefe da va;

,
.Jeronírno de Albuquerque o armou. Presentes ao ato

secção de encadernação da _ Sta, Reinalda F. Piz- foram surpreendidos e. to- a Governador Dr. Aderbal,
Imprensa Oficial do Estado. zani, filha do sr, Clodomiro

O ESTADO, cordialmen-

nos que: era uma advertência em

tempo, para que se mudas

sem os rumos. Inútil.

Qão diferente foi a en

trega dos espadins aos alu-

_ em 1830, morreu Fran

cisco Pedro do Amaral, um
dos grandes artistas do Bra

sil Colônia, legítima glória
da pintura auto-didata que

caractérizou a época colo

nial e o primeiro reinado;
- em 1860, no Cabo Es-

zia agora para entregar o

espadim a um aluno que já
o fôra, duas dácadas antes,
quando no seu' comando

zes superior ao daquelas é
espada que simbolicamente

pocas _, com maquinária
suficiente à abertura e con

serva de estradas _
. vive

Pizzani;
- Sta.

mados por quatro navios

franceses, saídos da Ilha do
Ohmandina Olga Marãnhão:
funcionária da

te, o cumprimenta.

NASCIMENTO

Schmidt,
Cespe;
- Sta. Nelí Bonnassis, fi

lha do sr. Oscar Bonnassis;
- Sta. Iracy Pereira;
- Sta. Helena Moritz.

Sra. Helenita Botelho
Cavalcanti

Comemora, nesta data,
mais um aniversário natali

'cio, a exma. sra. Helenita

Botelho Cavalcanti, esposa
do sr. Helton José Caval-

--Lil/relCOMUTA A PRISÃO DE VENTRI COM
"'" ..........

CGlEA(Q)§'-' ,...'

lIDE §Á\TÚ -rIDE'00� �� ,

do DOUTOR FRANCK � f,�
laxativo suove . depurativo

..........................� .

Noitada' Artística
A P.ÀR:T�R DO DIA 9·, A VENDA DE MESAS
P.ARA�A·dRANDE· NOITADA ARTÍSTICA

""DA 'ORQUESTRA SINFÔNICA COM O SO

'f.lRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA
.

TÊNIS CLUBE, NO DIA.21.

Notas Evangelicas
A'BíBLIA. DE ABRAÃO LINCOLN

A Bíblia que alimentou a alma de Abraão Lincoln,
em' sua cabana de madeira do Estado de Kentucky, quan
do êle era rapaz, foi umàdas bíblias baratas importadas
da Inglaterra por decisão do Congresso Americano em

1777, Lincoln apreciava a Bíblia acima de todos os li
vros e uma vez prestou-lhe a seguinte homenagem:

"Estou me entregando com pro,Veito à leitura da Bí
blia. TorriaJ tudo o que puderdes dêsse livro com a vossa

razão, e com o complemento da vossa fé e vivereis e mor

rereis uma pessoa melhor. A respeito do grande Livro, te
nho apenas a dizer que é o melhor livro que Deus 'tem
dado aos horryens"..

'
.

.
.

QUE DISSERAM OS GRANDES ...
Considero minha maior felicidade e privílégio, neste.

ponto supremo da nação, ó fato de poder pr'egar à me\lS

compatriotas a moral prática da Bíblia e elevar o Cristo

Como a es'perança e o Salvador do mundo. (Th.eodore
Rooselvelt) .

Tenho conhecido noventa e cinco grandes homens,
oitenta e sete deles seguiam a Bíblia. (W. E. Gladstone).

-o--

E' impo'ssível escravizar mental ou políticamente
um povo que lê ,a Bíblia. Os princípios bíblicos são' o

cimento das, liberdades humanas., (Horace Crrely).
'.

--0-'- I
.

Os peregrinos da Nova I'ilglaterra, fúgindo das per

seguições da Europa, buscaram a liberdade de ,co�ciên
cia no Novo Mundo, para fupdar uma nova pat1'1a, se

gundo a lei êlo seu evangelho. Os peregrinos levavam em

�ua moral a semente republicana fécunda�a pela leitura
da Bíblia que, transplantada num sók> virgem e num

tlctllv.re aevia aclimata'r-.se em sua ,atmosféra.propi-
.

iill�loinel\ Mitre).

iniciou o curso interrompi
passa, o executivo catari

do pela revolução. Antonio
nense nenhuma importancia

Sales, já Sub-tenente e a
dá aos protestos dos repre-

aprovado em concurso para d" di d
�--,------,-----"---

. ,sentantes o povo, pe m o

E F" Ioficiai de, aclminist1ração, t' providencias para esse es- • xpr. e_sso .

loriano"'o is'
deu magnífico exemp o de,'

d d ...... , N
'('I'

.

d
'

ta o e COisas. o entanto '- 1_ de.. "

vonta e, per.tinácia e eom-. .

.

.

.
, - .\'! quando+em epoca de estia-

penetracão ,do dever junto. �

devi it.: , gem se. evia aprevei ar a
a carreIra ,··que' .abnaçára,« - -:;-. - -.- -.

-- c'melh I. . maqumarur p-ara me orar

prosseguindo, vinte anos
d' as estra as, tratores e mo-

depois, no ponto em que os .

I d'
:

tomve a oras estavam no
acontecimentos lhe frusta-

di
:'

d PI' b
I

VI T d bid ISt1'1tO e a merras ene- C d. en o rece 1 o uma e-
ram a nobre e justa ambi- om viagens iretas e permanentes aI

Iucação inteiramente de' , ficiando a índustrja parti- Matriz: - FLORIANÓPOLIS
.

-

-ção de progredir. Tudo isso
mocrática, completou seu' d' 1

.

d
cular do senhor Irineu Bor- Rua Conselheiro ],Ilafra, 135

era anima or, rep eto e' F 2534 C" Po t I 4':>5

I curso universitário e dedi- saudaveis alegrias e conta-
nhausen, a trôco de uma oue:' - - aixa os a. ....

I
-c

blí
-' End. Teleg:·.: SANDRADE

.cou-se a carreira militar; minava os" presentes um esco�a pu ica, como �e ape-, Agência: _ CURITIBA
- em 1898, os oficiais im- nas ISSO fosse o. preCISO pa- . Avenida 7 de Setembro 3320/24flúido de entuziasmo, pois Iplicados no atentado de 5, uma tradição de. 'honesta

ra. aquela localidade. Fone: 847 (Linha Paralela)
do mesmo rnê f A obrigação do govêrno é End. TeJegr.: SANTIDRA
o mesmo mes e ano, oram lealdade comandava as ati- Iabsolvidos; d

fazer estradas criar escolas' Agência: - - SÃO PAULO
tu es e as ações dcrmomen-

, , '. 'Rsu: Rio Bonu o n: 1247
- em 1930, foi publicada to.' Era seu fiador o CeI.

e difundir os meios neces- i Fqne: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR'
a Lei fundamental que re- Lara 'R'b sários à saude publica, sem End. Tolegr.: SANDRADE

lIas, nesse curso

gula as atividades do Go 'f' recompensa de particulares -0-

êrno Provi , .

. -I armado e que promoveu o

porque ao Estado arrecada- (Aqências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com
verno rovisorio; t b I' t N

'

� em 1940 os' inglêses I
seu res a e ecimen o. a

dor de impostos é que
tráfego mniiu o até São Paulo .com a Emprêsa de Trame-

-' . fronte dos futuros tenentes .

d 'I portes Minas Gerais S/tILj
torpedearam, no pôrto de

r' decl
_ compete ar ao povo o seu,

_

,

. espan ecia, e com razao, ITaranto, a metade da frota f d t d bem-estar,
.,' un amen a as esperanças

de guerra italiana de alto d f t
.

f d H
A terra catarinense tem

Ie um' u uro ecun o. a-

mar; b
um índustrial dirigindo os

via no am iente espectati-
- em 1942, os alemães seus destinos, moço rico I

estendem a ocupação à par- guindado a- tão alto posto
te Sul da França, atingindo CASA MISCELANIA dlstrj. por obra e graça do acaso.

o Mediterrâneo; buidora doa Rádios R. C. A. Esse felizardo e aplicado a-
- em 19}5, ressurgiu no Victor. VáJvul.fI e Diac�.. I

luno da ESCOLA DA VI-

cenário internacional, como Rua CoilMlhelro Mafra.

Nação Livre, a Polonia,
guiada subiamente pela mão

de Pilsudski,
André Nilo Tadasco

•

o Secretário da Segurança esquecida das vias publi
Dr. Othnn D'Eça; notava-se

cas, ,deixando qU,e as clas-.
ainda a presença do CeI.

, .
ses produtoras sofram com

Lopes Vieira, ex-comandan- d ldi d
te que após haver deixado I a. es� la

be uml, governo

que nao sa e ap icar, con-Io comando que com rara .

dignamente, a arrecadação 'l'O
eficiência e brilho exêrcera, dos impostos e 'taxas. !não mais havia voltado ao

Clamorosam.ente, há qua-I,quartel da Milícia, e o fa
si um mes, na estrada La-,
.

Itaiaí
.

h- d E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
Jes� ajai, os camm oes, e-I TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
vido as pessimas condições
da conserva, ali vivem' en-I
calhados. Enquanto isso se

MUDAS DE OLIVEIRt\S
VARIEDADE COM MAIS DE ANO

E MEIO "GALEGA" AUTO
FERTIL '

Com início de produção ao 4� ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. - Rua da Conceição, 36,
3P ando sala 313. Fone - 36-6441

- SÃO PAULO-

•••••••••••••••••••••

Frequez." em se,.1
Vinho Creolotado

(Silveira)
.

/
.

Por' sua 'Incut-ia, estamos regamento dos produtos 'aos
passando _ momentos tor- portos de embarque.
mentosos com os temporais I Aproveite, o macadame,
que tornam as estradas in- senhor Irineu ; ..

transitáveis. Mas numa épo-.j (Do Jornal da Serra).

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE T._RA'fAMEN·
PARA INFLAMAÇOES E DORES.
TUATAMENTO SEM OPERAÇA.O DA�

SINUSITES

DR. GUERREIRO
CONSULTORIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID�NCIA - FELIPE SCRMIDT N. 1 U.

, ANDRAD:E �, KOERICH
. ';'." "

Tvtuisporte de cargas em geral entre Florianópo!'is,
Curitiba e São Paulo

....

-----�------------------------------------'_.
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.
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Express,o
� S�o Jorge

- DIA:RIÁMENTE
FLORIANOPOLlS -- BLUMENAU
-......,

\

- AGENCIA -

- �'ACIQUE HOTEL

DO ZE-MUTRETA ...AVENTURAS
o

D

.'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Fiorâanópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1953 o ESTADO

,

"O :E s t· a d o

A nossa linda ba'Ia" sul' No caso de não compare- Efup'.:;Ig:t todo O Estado á disputa, no próximo demais concorrentes duran

viverá, domingo próximo, cimento da representação domingo, do título máximo do remo _ O.re- te o percurso 'de algum pá-
.

um dos seus maiores dias, de, uma sociedade inscrita à .

. - ,. d reo, dentro ou fóra dos' li-
zulamento da maior competiçâo náutica e .

com a realização do Cam- raia, as demais deverão a- � mites da raia.

peonato Catarinense de Re- proximar-se 'da balisa _que
todos os tempos PENALIDADE: - Sus-

mo, organizado pela dinâ- se achar mais próxima da serão excluídas da prova, quer das sociedades filia-
pensão de urn-a dois anos.

nica Federação Aquática costa, preenchendo os ela- p.lém das .penas de suspen- .

das ou li sei-s sócios, embo- O remador ou remadores
de Santa Catarina. r05 abertos. são por uma ou mais rega- i-a tripulanao barcos par- de \lma guarnição concor-

. , . -

os ticulares, acompanharem asNos círculos ligados ao A numeração das balisas Las, em que mcorrerao rente que desobedecer às
.(-�(,...(��(" .

salutar esporte dos' fortes, � contada da direita para a respectivos remadores, determinações dos juizes Ten. M. Gomes
noutra coisa não' se fala. A' esquerda do observador O sinal de saída de cada HUMAITÁ 3 X ou da Direção da Regata, CAPITULO V

medida que vai se' avizi- que, na linha de saída, esti- páreo será dado à hora mar-
SA-O· PEDRO 2, ou reclamai' inconveniente- CAMPEONATO DA ESCOLA

d :s._ Após três meses de um trabalho contínuo e exaus-nhando o grande dia, mais ver voltado para a de che- ca a no programa, com mente contra as suas deci-Excursionou domingo :11· tivo, a primeira turma do Curso dei Esgrima atingiu o
crescente torna-se o inte- �aqa. qualquer número de embar-

mo à localidade de
.

Nova sões, serão suspensos ime- grau de eficiência bastante para a si.ra apresentação em

resse e o entusiasmo do pu- Uma vez alinhadas as .ações concorrentes, não se - diatamente dando o Clube público, assim, a 18 de março de 1940, tiveram inícioTrento, o São Pedro F.C, ' .

sp cti as embarcações e .rtendendo aos retardatá- a te r 'a guarni as provas de campeonato da escola a primeira competi-re e IV., (Estreito) que enfrentou a que per nce 1-

que os patrões tenham se- rios. ção substituto ao remador ção de esgrima que se realizou em Santa Catarina.
equipe local do. Humaitá. As.' provas eliminatórias de florete e de espada, pa-

ou remadores incursos, nes-Após 90 minutos de ár- ra"a secção masculina, foram realizadas no Clube XX
dua lutá saiu vitorioso a

ta penalidade, depois de ou- de Setembro, séde da escola, com os seguintes resultados:
vido o .Presldente da FASC. Prova Eliminatória de Florete - Homenagem á Associa

.�'
equipe local pelo aperta-

. O remador que incidir no çâo Catarinense de Imprensa data de' realização:díssimo escore de 3 x 2 . Os 18-3-1940'
,;olos do São Pedro foram art. anterior será suspenso Classificação:
vssinalados por Antônio.

�

por uma ou mais regatas, 1.0 lugar - Leonel Timóteo Pereira - 4 vit. 1 'der.
Os quadros foram estes: por determinação do Presi- 9 toques recebidos

SÃO PEDRO' _ Argentí-
I
dente da FASC, sem pre- 2.0 lugar - Fernandino Caldeira de Andrade

,
, 4 vit. 1 derr. - 16 toques recebidos

no, W'adinho e Orlando', ,juizo do recurso que lhe
3.0 lugar - Carlos Lautert - 3 vit, - 2 derr.

Itamar, Gato e Nando; Le-, facilitar êste Código. 4.0 lugar - Milton Fett - 2 vit. - 3 derr.

beta, Abílio, Antônio Adi- Uma. guarnição sómente

r
5.0 lugar - Altamiro Dias - 2 vit: 3 derr .

.lia e Jair. será considerada vitoriosa 6. lugar - Silvio Silva - O vit, - 5 �err..

'I HUMAITA' - Nelson, d
r.

d 1 t d
.

j Representou a Associação Catarinense de Impren-
. epois e las ea o o

pavl'l sa o sr. Nelson Machado, Secretário da entidade home-
Waldo e Garcia; Claudio, lhão da sociedade a que a nageada, que ofereceu medalhas aos 1.0 e 2.0 colocados,

I
Osvaldo e Asteroide; Arme- I mesma, pertencer: No dia seguinte, dezenove, no mesmo local, em ho-

I lindo, Waldir, Olderíco, Os-I Não é permitido às guar- menagem ao Clube XX de Setembro, realizou-se a pro-

'I· car, Carlos (Chico}. I nições concorrentes a um
va eliminatória de espada, com o resultado que segue:

Lã lugar - Fernandino Caldeira de Andrade - 3
! Na

-

partida preliminar páreo, fazerem quaisquer vit. 1 derr. _ 6 toques recebidos
'

2.0 lugar - Milton Fett � 3 vit. 1 derr. - 7 toques
recebidos

.

. "'1'
S.o lugar.- Carlos Lautert - 2 vit. 2 derr. 7 toques

iJ:e'Cebidos I

•

4.0 lugar - Leonel Timóteo Pereira - 2 vit. - 2
derr. - 8 toques recebidos

'

Representou o clube homenageado o sr, Armando
Cuneo, Presidente, que ofereceu 5 medalhas .

As provas finais foram realizadas no dia 25 de mar

ço, no Clube 12 de Agosto, com êstes resultados:
.

Final de Florete - Homenagem ao Clube 12 de
Agosto

'

1.0 lugar - Leonel Timóteo Pereira - 1 vit, - 1
\.

derr, - 5 toq. recebo - 9 toques dados
2.0 lugar - Fernandino Caldeira de Andrade - 1

vit. 1 derr. - 5 toques recebo 6 toques dados
'

3.0 lugar - Carlos Lautert - 1 vit. - 1 derr. 9
toq. recebo - 5 toques dados '

Final de Espada � Homenagem á Liga Flortanopolita-
na de Futebol. _

1.0 lugar -Fernandino' Caldeira de Andrade. - 2
vit. - O derr,

2.0 lugar - Milton Fett -1 vít, - 1 derr .

3.0 lugar :- Carlos Lauter - O vit, - 2 derr..
Ainda na mesma noite foi realizado o torneio femi-'

nino de florete em homenagem a exma. sra. Beatriz Pe
derneiras Ramos, que ofereceu á vencdora um florete'
francês.i.original, marca Suzy.

Foi o seguinte ,0 resultado desta prova:
1.0 lugar - Exaum.ar Jorge -·2 ,vito 1 derr.

toques recebo - 11 toques dados
2.0 lugar - Gelta Simas - 2 vito - 1 derr.

toques receb - 11 toques dados
_

3.0 lugar - Eugênia Silva .,- 2 vit. 1 derr. - 8 to
:ques recebo 9 toques dados.

ce,' que aos desportos cabe· oJhando com despreso para Presidiu as competições o capitão Américo Silveira
Jo mesmo número.. papel preponderante na e- I Mestre'Maneca, que foi o d'Avila, servindo como vogais os tenentes Maurício Spal

.

A__s á�ua;,. de uma embar- ducação portanto, na for- seu comando que levou os I d�ng_ de Souza, �ilberto _

da' Silv�, sargentos �aldomi�o
'açao +1ca n a b01'este da �

d
.

t d d h' d l'
. 'SlmoeS de AlmeIda e Joao FranclSCO de Almelda e Joao 1

"
-- 1 maçao .

e uma Juven u e espa ae ms a co ma a VI- Francisco da Rosa. "

_' J

,u� balisa. devendo portan-j sadia, é esquece a assistên- ce-liderança. Mas foi em ... ? A Liga Florianopolitana 'de Futebol ofereceu uma
to a _chegzda- ter a bombor- cia indispensável para vita- Uma assistência diminuta taça ao clube cuja representação 'feminina conquistasse'
elo a bali<'a correspondeute. lisar e estimular essa ativi- assiste na FAC as rodadas! maior número de. pontos, cabendo a referida taça á As

S�rá d��classificada a em- dade dos moços, que os te- de vol�i e basqu�te, enquan- , :;oci�ç�o Atlética Barriga V�rd�, a qual pertenciam as

barcaçãc.que cortar a linha' mos capazes de conquistar to o Barriga Verde em-' eSgrt�mIstas Ex1aumar2Jorge1 (Zduzú) e Gelta Simas, res-
I ) .

'

.

I
pec Ivamente,t a. e .a co oca as.

Recebemos e agradece- Garcia Guedes de cheeada pela balisa de glória e fama para afirmar, b��gado, Vê-se na Im�oss�- .

Os dados estatísticos de frequência e de aulas mi- \

2.0 Secretário - Sr. Cd- eutra c'1n\!orrente, e
.

bem [o vigor punjante d� gente blhdade de dar a Flol'lano- i mstradas neste curso foram ,extraidos do "Livro de Re-
,o Salazar Pessôa assim a qUE' transpor a che- qüe habita sob os céus da polis e a Santa Catarina o I gistro de Aulas"; os resultados das competições são có-

1 T 's C gada dos limites da raia. terra barriga verde. Haja seú _primeiro ginásio des- pia das �especti�as súmulas. f:stes, ?ócumentos pertencem.� esoureiro - r. a1:7
O t'

.

.

O b 1-'
.

. ao arqUlvo partIcular do cap. RUl, que nos cedeu afim
'os Bronze Jr. s pán�os de Capôe e visto o. que já fez o remo, o por IVO o ao em voga d

.

\ .
, -:.'" ','. e podermos,relatar mais amplamente a atividade des-

Ilmo. Sr. Diretor Espor- 2,0' Tesoureiro - Sr. A- Skiff, bel� como as de.m:is I 'loleibol, a esgrima e alguns vai de vento em popa, mais. te Curso de Esgrima, e são também suas as palavI:as com

tivo do Jornal "O Estado" ,,!,enor Marques Vieira emb:u'ea(;of,s sem patrao, 8tletas isolados. o atletismo jaz iriterte e es- que vamos descrever o que foi a noite. de encerramento-'
Diretor de Esportes l'espeitülldo' apenas os limi- Girou. Parou. Em vez de quecido: I' do campeonato, no Clube Doze.

S�. Osni Pereira LêS ela l"'l)éi. corpos suados, o que foi que' A mocidade, sem o estí-
.

. d "Naquelfa noite, °b DOdzedesta�a feéricamente ilu-

As en;k,Icações que du..; v;? 1
.

b'
-

mllla o; a sua rente, a an a- e-musica da Polícia Mi-
Conselho - (jap. Corve- -

mu o. e as o ngaçoes que litar alegrava o ambiente a um tempo que despertava a
.a .J:orge de, Cruz .�OR?"S, eante é'. : orrida, abordarem,' Mestre Maneca (afinal os desportos impõem aos curiosidade dos que ali passavam, que se aglomeravam
Dr. HéJio Rosa, Sr. Osva\lo I t'ancarem" cortarem a prôa de contas, é mestre mesmo, seus praticantes, 'vai se dis- "peruando" o acontecimento. No salão, ao centro, h.a-

6atta, Sr. José Alves L,�-.:)U imiJ€dlrem o percurso ou não é?) não estava en- rtaindo indolentemente nos yiainos desenhado nas devidas dimensões 'a pista p'ara os

d 01" r'E'gub-r dels de_mais concor- sin�mdo, mas., medo itabundo, cinemas, bebericando nos
assaltos; nossa esgrima era ainda "michada" e não pos-:ioux e Sr. Luiz é lvc,!.'a " suia uma pista regulamentar de borracha. Realçava, en- '

Lopes. rentes �I !lm páreo, serão compulsava dados para fa- bares e ,nas boates. O futu- tretaI!to, os esgrimistas, impecavelmente uniformizados,
Valho-me. do. ensejo p 1� �:f·sda":·-i!i::'éidas imediata- :ler a história. ro? Bem ... O futuro vem conduzindo suas armas reluzentes, e via-sei a impaciên-

ra a p r e s e n t a r-lhe os mente, alún de ficar a so- Mister ROnald Henry depois. E, afinal, porque �i� �om que aguardavam a "�rderrí de comando" para

;,rotestos dt elevada estll11U �ie('iaJe a (lue a mesma per-
I

Fitzgerald, desmentindo o êsse pessimisl?o, se no .Bra- llllClO dos assaltos. R:forç�va o tom de solenidade a pre-
'1 1 1 d d 1 sença do sr. dr. Nereu Ramos, então Interventor Fede- �t.L'ncer, l'Psponsave. pe a conceito de. pontua i a e, si tudo, no fim dá certo? ral e sua exm� espôsa, sra. Beatriz Pederneiras Ramos

-

aVelyl? �\J�;fl(;lq :qa outr�., se.riedé,lde e. persistêncJa.s . Faixa Br.anca .

'

Não é pennitido a qual- britânicas, fibra afrouxada

I �

" .

blico que tem no 'remo um

dos seus esportes preferi-
dos. Domingo, os trapiches
e cais deverão estar super
lotados. Todos querem as-

<'

sistir páreo por páreo, \li
brando c�mo n�nca ante os

desfechos eletrizantes dos

páreos.
Os clubes' desta' Capital,

Aldo Luz, Martinelli e Ria-I'

chúelo- prosseguem treinan

do afincamente ás suas'

guarnições. Todos se encon

tram em forma, devendo
mais uma vez apresentarem
como favoritos os alvi-ru
I)1'OS e rubro-negros. Em t

,joinville, os clubes Cacho-
Eira e Atlântico continuam

,

dando o máximo afim de

conseguirem a rehabilita
çâo, Em Blumenau- tudo a

zul com as guarnições do

América e Ipiranga.
E o Cruzeiro do Sul, de

-

São Francisco do Sul, esfá
animado e confiante por
uma reentrée, auspiciosa.
Aguardemos a manhã

náutica da próxima doo.

mingueira, quando estará

em jogo mais uma vez a he

gemônia do remo barriga
verde.:

O regulamento da regata

Todas as Comissões
juízes .

devem estar presen
tes à Direção' meia hora
antes do início da regata,
afim de assumirem os seus

postos; os quais não pode
rão abandohar senão por
motivo jus�o, a juizo da Di-

reção.
A hora fixada no progra-

ma, para cada páreo, as em
barcações concorrentes d�
vem achar-se junto às bali
sas de saída que lhes cou-

berem por sorte.

E s p O rt i V,(�)"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.K��..04..�..����..�..�..����..�...u..��

sinais de vitória antes eh.' pertencer. :

transporem as balis�� d� I Toda� as guarnições con

chegadas, sob pena de i:1-, correntes devem apresentar
correrem na multa de. CrS .

se devidamente uniformiza-

25,00, aplicável a socieda- I das, e completarem o per
de filiada a que a mesma: 'curso dà raia.

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

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

�Viagem
e

com: segurança
.·rapide;z

soo NOS CONFORTAVEIS ,MICRO-ONIBUS DO

,RAPinO {(SUL-B,RASILIIIO»
._

Manoel Silveira, o notável sculler do Martinelli,
favorito no páreo de single-scull, disputará ainda o pá
reo de double-scul]. Ele é campeão do Estado e

vice-campeão sulamericano.

guradas as baças, um. d�s A saída poderá ser dada

juízês de saída, chamará à .mtes da hora marcada no

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
-

Agênciâ: B.ua Deodoro esquina da
Rua' Tenente Silveira:

atenção das guarnições e,

após uma pequena pausa,
dará um tiro de revolver

que confirmará a 'saída.

Verificando-se que uma

de das guarnições concorrentes
saiu antes do tiro confirma-

programa, uma vez que se

�ncontr(;m presentes todas
---'---- --_ .. _�

'A RONDA DOS DESPO:ftTOS
as embarcações concorren- Eu, o Faixa Branca, pla- (por causa do bàtides?
tes ao páreo. giando aquele filme que Nô "}, longe da pranchá on-

. Durante a. disputa de um embasbacou muita gente, de outrosa foi assiduo.
oáreo, as embarcações con- meti o dedo e dei um .gíro Mestre (?) Arantes, que
. .orrentes deverão conser- no carrouss�l. O· carroussel no dia vinte e seis do .mês
var as 'Suas {.guas, evitando era um brinquedo, como de outubro que já foi en

perturb-rr ou impedir a cor- brinquedo são os desportos terrado, enterrou, mais um

rida das demais concorren- estiolados e anemisados des- ano de vida, pois colheu·
. I

teso ·.ta terra de Dias Velho, on-:. mais uma flor' no jardim
Entende-:se por águas de de,'mau grado o esforço ti--J da' sua existência que está

Jma embarcação o caminho' tânico de meia duzia de deixando de ser primaveril,
natural percorrido por esta

I
crentes, a grande maioria, éóntinua falando, só falan

.10 sentido longitudinal da ,nela incluida os 'dirigentes, do, nos seus alunos, futuros
['ai", lÍlT.ltado por linhas não aCTedita, ao que pare- campeões do Lira e teima,
paralelas. ligando balisas

6

tivo, o juiz anulará a saída
dando DOIS· tiros de revol-

ver.

A guarnição que desaten
,�er à chamada dos juízes
será logo desclassificada�

\.
,As embarcações que não

se alinharem na devida for-

6

lfla, ou derem mais de uma

sa�da falsa, ou que seus

('(;mponen1es desrespeita
j'em os. juízes, com palavras
uU gestos inconvenientes,

A NOVA DIRETORIA DO CLUBE
NÁU1.'ICO CRUZEIRO DO SUL

mos o seguinte ofício:
I

"São Frar.cisco do Sul, 26
de outubro de 1953

/
Florianópolis

Tenho o grato prazer de

levar. ao conhecimento de

V. S. que em eleição raliza

da no dia 21 do fluente, pe
lo ConseJuo . Deliberativo
dêste Clube: foi eleita a se-

guinte Diretoria, parai. re
ger os destinos de 1953-54:
Presidenb - Dr. Artur

Bliçhele
VÍce-Presidente - Dr. Co distinta consideração.

.•1ai1� Co.reia Guedes',·.,;Jorge Evilá� ia da Silva�
1,0 Secret:�:cio - Sr, Jai.i' 1,0 Secietário".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deaçãe.de terrenos à Prefeitura de Gaspar.�
.

-O.orso do Sonador Fraaclsco 8allottl, concordando, ��.as asseluraldo os 'direitos dos operários ��
.

' _:::::-; ,,"� �'espeito da ��.ação' cesso �z-lhe�entir a minha I destas casac, diante do ex . �'
do imóvel pela União a I mtençâo, diante dos fatos or-sto, do-i meu voto favo- �
esta Prefeitura, informa- de combater enérgicamente I rável ao projeto. '

mos que o Correio e a essa doação de terrenos da
.....
O Sr. Gomes de Olivei'r'I

Coletoria funcionam em União onde existem prédios - Permite V. Exa, um a

prédêos dentro da área a próprios do govêrno Fede- parte? (Assentimento dn
ser doada. Entretanto, es- ral nos quais funcionam r�- orador). Tenho também vá
clarecemos que esta Pre- partiçôes públicas e muitas rios despachos telegráficos
feitura, após a doação, ce- casas de operários que esta- do Prefeito de Gaspar. S.
derá gratuitamente o pré- riam sujeÜ�s a uma deso- Sa. reafirrría o que V. Exa,

" dia para continuação do cupacão brusca, acaba de dizer: 'é seu ·pell'/,
funcionamento do Cor- E:'lPUS ao sr. � Prefeito .le Sarnento prE'fe�Var ás insta'
reio. O prédio da Coleto- Gaspar e ao Presidente da lações necessárias à coleto- '

ria acha-se em precaríssí- Câmara, o impasse criado ria e a moradia dos que la I
_'

mo estado. O Govêrno es- pela atitude que eu ameaça- estão instalados naque!e ]
tá concluindo um pré�io va tomar nesse plênário.: município. No particular, i
para seus serviços, ,tendo Gnlpm, recebi o seguinte ca- i.�st�ria inteiramente ao la-Idestinado uma ampla e I, Dogl'ama do sr. Prefeito rle do de V. Exa. .no sentido de I
confortável rsala para a Gaspar:' impedir oualquer tr::msfe-Iinstalação da Coletoria, . "Traduzindo os legiti- 1't01(':a, mesmo à Prefeitu-

.

gratuitamente. mo� interêsses de Gaspar, 1';1, desde que não fossem I,
Apelamos para o nobre mumcipro de parcos re- I ;):"éservado<, os direitos dos

Senador e seus preciosos cursos, dirijo apêlo ao I que já estão á�i morando.
esforços no sentido de ilustre Senador catarinen- O SR. FRANCISCO
conseguir breve e favorá- se, no sentido de apoiar o GAJ_:LOTTl - Muito grato
ve1 solução, agradecendo projeto encaminhado ,na ao aparte de V. EXR ..

'

a boa vontade que de- mensagem do Presidente S'·. Presidente, ao decla
monstrar. Respeitosas r da'República, que doa rar que sou favorável ao

saudações. (as.) Júlio � l.f:ns vacantes de D. Maria projeto, quero deixar paten-
Schramm, Prefeito, e A- Cândida Hoeschl que fo- te que se as autoridades do

fonso Hostin, Presidente". ram avaliados judicial- municipio de Gaspar não

Esta resposta, sr. Presi- mente em duzentos e cin- honraram 0, compromisso C-I8 .. 217 U M P R O D U TOS O U Z A .c R U. Z
dente, não-me agradou mui- quenta mil cruzeiros. E5- assumido, voltareí a esta -----------

-

�E::�:�:?:'���P:� �:r::,��e��: {2::::� ���::�:�::,c::�!�:�::;��: t-!!t�I��!. I>��)a_�N��ar��t��' ,���1Ú�
construção, onde será insta- resguardando ainda os in em 'defesa 'da própria União ARRECADAÇÃO bem junto ao moderno edi- . �) � � Oll,lARlada a Prfeitura, se reser- teiesses dos oeprários qUE ,e dos oucp'i.�·!os,que já resi- Vamos �er um posto arre-

.

fici�. do Posto dê Sall?e
.

e
. ...>� ....' ., ........f)1 (LV ri

vou uma sala - embora a-
,
.nclas residam. A Coleto- de��:.l�sp�ro,·pois, .. �(1ue ".0 ��dor:�dos im�ostos:�uni-:;/�S-siSt�nC.i�, �-:inaugur()U.::se: .' :;'�, ._ I

firmo ampla e confortável]. ria Federal funciona em

- para ser instalada a Co-
.

estad� precarissimo, mas to h(�m. 1 (tlm.as). guma
_ cOl�a, .. ��lo ��n?�, rea do sobrado Nader, . um '; :. '

I�) .'

Ietoriá. Fed'eraL " será instalada em exce-
-

o povo nao precisara mais alinhado bar, que, acertá-) -

,

Ora, 'fepartição dessa na- lentes condições no novo I gastar dois cruzeiros para damente recebeu o nome � <S
.

tureza, com chefe e subor- prédio da Prefeitura M.:- TRATAMENTO DAS ,'vir pagar na Capital, de- de A PRINCIpAL:
) t I

dinados, não' pode funcio- nicipal, já quase concluí.

A .' II. • cimas urbanas e outros im- E' proprietário do novo li
, r

nar. numa única sala porque do. O Correio continuará
_ nem IaS i postos. E se os poderes mu- e moderno estabelecimento

precisando. inclusive, de te- funcionando no prédio a-
.

� nicipais quizerem Iter sem- comercial, o Sr. Duarte Na-

muraria esta deverá ficar tua1 ficando assegurado à PILULAS I XAROPE, pre �s .cofres -cheios, nã€l der.
.

em local separado. O íncon- União. êsse patrimônio.

iB'1 d
precisam amentar impostos, �stá, assim" aquele. bairro I' •

veniente foi remediado mais bem como qualquer OU!t:F I a,ncar precisam aumentar impos-' ChIC, ��t�do de .um.a casa

C
. A • I S

-

C tt.�:m:mo !�::�: �:;:�
,

!��:an:;;:�;�:oaf:::a�." TRATAMENTO DAS·· ';;�'tam mandar recolher ao �:!�r�:;"a �e ;;��;::u:::, e r,amOIca �1I\i.í ,ao ae ano
grama com 42 assinaturas, Saudações cordiais. Jú- Curral do Conselho, toda tada pelas exmas Jamilias.
proveniente de Gaspar e as- ,lia Schrann - Prefeito- Anemias especie de bicho domesti- --x-- i TIJOLOS PRENSlnJOS, TELHAS, LADRI-
sim redigido: Municipal' de G;spar". co que perambula pelas CINE GLORIA l LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

"Levamos ao conheci- Sr .. Presidente, diante da PILUL4.S E XAROPE ruas do Estreito, e cobrar O mais querido da pro- 1 PRONTTAÁRlENTOREGAmenta de V. Exa. que so- exposição/que acabo de fa� certa quantia para o dono gressista Cidade Continen- ,

mos operários e com �eols' acoomSeon"a' ddoO,Cmumudenotodse ��, BI,a,nca'rd· rehtaver. °d ,�n�mal. Altinda talou de Hercilio Luz, está

'·0 \sny G·a 'm,a aC'· I·'a,.

•
grandes sacrificios - cons- .- _- :m em, an avam a so a no se preparando para feste-

truimos nossas· casinhas titude, por confiar na pala- _

bairro �e Na sa de Fatima, i jar o primeiro ano de utilis-

em terrenos da extinta d. vra do Prefeito Municipal

V d
28 caprmos. O Posto do Es- : sima existência. Assim é JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

Maria Cândida Hoeschel, .:e Gaspar f.' do Presidente ce,. e-se treito arrecadará muito di-; que, já, foram programados 239 _._' Florian6poIi�
ora pertencentes ao domí- Lia sua Câmara ele Vereado-

V d d 'nheiro, porque o Estreito é pela Empreza José Dauxen e-se uma casa e
d ' DTSTRn�lTTTl.ORF.Snio da União e que segun- "es, de que os direitos da

material sita à Rua Rui
I gran e.

,

S. A. Comecia1, proprietq:. '; ... ! III
"

,....

__ , , _

do consta serão doados ao União quanto aos prédio;; Barbosa'n. 130, defronte ao I. Dalí o din7eirinho 'irá, ria do referido Cinema,
.

os que a bomba de hidrogenio, bível para recusa, diante o

Municipio. Apelamos para t -l.,as duas rppartições e res-
Ab' d M I'

todo para Florianópolis, a magnificas filmes de cliver- foi a de "cobalto" que o in- fa,to de iugares quatro ourlgo e enores.
. .

-, '

. . �

O· alto espl'rI'to e compre- I.'ectivas áreas ocupadas "7"' '" mUI ilustre CapItal e Cida- sas nacionalidades que nu- fatig'avel deputado Francis- cinco vezes menores, e.sta-VE'r e tratar na mesma.
...

' ! .

ensão de V. E�a. para que a da Coletoria Federal �om de UmversItana. Se sobrar ma sequencia admiravel, fi- co Neves, "lascou" semana rem pleiteando o m�smo

l�ve ao conhecimento do Jo�s mil e quinhento� me- I algum, �or certo retornará I gurarão no cartaz do "Glo- transata' na Assembléia, direito facultado pela'Cons-
Senado qúe o ato de do- [ros quadrados e a da A- I .. ao EstreIto, sob a forma de i ria" na Semana do aniver- propondo a elevação do Es- tituição? .. Não é assunto

ação nos virá, prejudicar gência Postal Telegráfica, obras publicas muniéi.- l sário, isto é, de domingo 8 treito a mUI,licipio, com a de tão facil solução, como

consideravelmente, vistl) rdl e setecentos metros qua- pais. . .

I
até ,domingo 15. Começa- dynominação de Hercílio muitos pensam, ". O povo

ficarmos sujeitos a expro'- :l.rados, bem como' de que a E' justamente por elas rá co� o extraordinário Luz, em homenagem ao sau- do· Estreifo está confiante,
priação' da Prefeitura ou P.cefeitura tomará a iniciati- que estamos esperando To- "Luzes da Ribalta", filme doso governador, que num aguardando o 'julgamento,
à desocupação. Serial ato va da construção de casas mára que o. nosso digno americano, creação maxi-, arrojo sem precedentes, nos e as razões plausiveis, no

humanitário que as áreas populares e respeitará os ,Prefeito mande fazer mais ma de Charles Chaplin, o deu a 'poI,lte que tem SE;!U caso de uma' solução desfa-

por nós ocupadas nos fos- mteresses daqueles que já alguma causa pela futurosa Carlitos, terminando. com o nome, liga,nelo � Capital ao voravel.
sem doadas, em vez de à habité'm essa área, tendr) cidade de Hercilio Luz. tão esperado "O Destino Continente. Que o minusculo e pouco
Prefeitura, que deseja nos construido a sua custa m0- São tantas as cousas de em apúros", o primeiro fil- Alguns não querem a au-. populoso Santo Amaro e

massacrar. Caso não sejá que o Estreito carece, que me nacional eolorido. tonomia, mas, por o.utro la- outros, não se 'vangloriem
possível essa nossa pre-

VIVERI
nem aventuramos torcer --x-- do, são numerosos os que a depois e lhe dêem "chan-

tensão rogamos a rejeição -. MORRER! pela realisação' de uma ou UM BO)VIBA DE desejam e vota�ção" com o I guite" ...
do projeto para que pos-

O d d O
outra das mais necessarias. COBALTO. . . autor do projeto. 1

sarnas, ficar tranquilos �Den e o ••ngue. sangue é I. vide Que bom se sua senhoria Muito mais p�ssante do
.

Qual' será a. alegação ca- I Correspondente
com nossos filhinhos. Res- Tonifique-se' ,com SANGUE- mandasse colocar meio fio

NOL que contém excelentes na rua Araci Vaz' Calado,
eleme:qtos tônicos, tais como: onde, além do, importanteFósforo, Cálcio, VaRadato e
Arseniato ,de Sódio, etc. predio do Posto de Saude

e Assistencia, existe tão
belas e custosas casas resi-

o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1953

NO SENADO
----------------------------------�----_.',�------------

Y. sempre 'vê alguém fumanda

.ontinento
p r e f. e r ê n c i a nacional

'-

SÃO PAULO
RIO?

�
C��

-----�

Precisa-se
Precisa-se de u'a moça

para auxiliar-de-escritório,
dando-se preferência a

quem tiver prática. Infor
mações à Rua Santos Du-

1T1Ont, 15.

Vende.-se
Um lote de terreno, próxí-

mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro

7,. das 7 às 10 horas.
------ _._�---,

Vende-se
Uma casa de residência,

n 1 Vila Operária da Peni-
I t

.,.

, :encwna.

11 Tratar na guarda da pe-
nitenciária.

,

'É A SEGUNDA VOZ
DA MULHER

,'Conserve a elóql:lência
dos seus olhos, livrando
os dos riscos de irritação,
verml;!lhidão, embacia
mente. Algumas gotas
diárias de LAVO lHO

restaurarão a saúde, o

brilho e a vivacidade
dos seus olhos.

peitosas, saudações".
Seguem-se as assinaturas

ESTABELECI�ENTO
-�---f:.>ISTINTO
A' rua Araci Vaz Cal;:H�!.o,

dos operários.
Sr. Presidente, procurado

pelo ilustre representante
de Santa Catarina na Câ...

mara dos ·Deputados m�u

colega. Jorge Lacer-

dendais? Era "mão na 1'0-

está 'acompanhando
90 pro-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO,
=�i�iél?Ópolisõ. Quarta-feira, 11 pe .Ncvembro ��3

) q

S.IRe.vis,ta dOSC-I�nema si.
Cr.l,adores., .

j
o'

.,,�_

•
I

As come�oraçõ�s do rv
/ I.

Centenário .em São Paulo, I
no setor da pecuária _ A

fazenda Leiteira _ Biologia
do berne _ Um touro cheio

I

/

/

r

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

Historia da E,sgrima"
Catarina

de

As 5hs.

Barbara STANWYCK

madrinha da primeira prova de esgrima disputada por

moças em toda a história de Santa Catarina. Presentes
também os srs. Secretários de Estado, Comandantes da

.

Guarnícão Federal, 14 B.C. Base Aére� e Polícia Mili

tar, Capitão dos .Portos, Diretores de Repartição e con

vidados das mais representativas posições no comércio.'
na indústria, nas profissões liberais e no funcionalismo
públi-co federal, estadual e municipal, destacando-se so- de glorias. Jan de Banzun
bremodo as damas da mais alta sociedade floríanopoli- conta sua história _ Quei- em: ,

Co.NFISSÃo. DEtana. Foi urna reunião elegante onde se assistiu a exibi- jo ricota ou queijo d� albu-
THELMA Ição de um dêspórto de salão que em muitos países da mina _ Os bufalos de Ma-

IEuropa constitui jáde muito parte integrante da educa- No programa' ..

rajó - A caça ao resideo '.

'cão social".
..

E M h N-

" J ::: _ XV Exposição Agrope- sporte, em are a. ac.

::: '

cuária e Industrial de Juiz Preços: 7,60 -. -;3,50
E' J)�s?p ...propósito contarmos a histó�i� da e,sgrima, rle Fora _ Carn� cOl},?ela-j. I��. até 5 ano��

apenas.,
Entretanto, � confessamos nossa díficuldade e�

d.
a para abastecim.. ento pu-, A,Sj 8hs. .

'

..

fazê-lo, sem louvarmos, ao .ten,.nt� -Rúí e seu grande au-
1--1' _ A

..
1 T "A f 1'- j Barbara!: ,$TA_]�{')VY;CKxiliar, o sargento o Waldomíro, a VIsta dos revelantes ser-

ICO VICU tu a. e o

'.
• ,

' �

viços--qü'ê'Il1es'oeve' à rrossa "esgrima, Não eram' "mestres tilízação dos ovos - Secção f

em.
_ ,�

titulares", mas lhes s�bra�á vont�d7' inici�tiva' e per�e- juridica. Compensação de CONFISSAo. DE

verança, e com estas qualidades fizeram milagres _ m- dívidas _ Economia. A si- THELMA
,- troduziram a esgrima'em nossa terra -_ tornaram-na

t cã
- , alamítosar

ié No Palco: JANCSI, o. Ih d
.

�

"'1 f"
.

... ua o nao e c . e
con eci a e atraente no meio CIVl _ izeram :esgrlmls-· -

o. I
.

"

Cigano

I
' I -ele recuperaçao - cu ti-�

N* * vo da alfafa no Rio da Pra- o programa:
* � ta - o. bezerro recem nas- Esporte em Marcha. Nac.:

Neste final fazemos as seguintes retificações: .cido _ A Industria leitei- . Preço único: Cr$ 10,00 ,

- que os sargentos Lauro de Almeida Alves e João
'U no Estado de São Paulo

Francisco da Rosa, ex-monitores de .educação física na

P�lícia Militar, não foram' alunos do ten. Rúi. De re-
� o. mundo em foco - Hi

gresso á Florianópolis, por conclusão do curso que fo- 2'iene rural. O. que se deve
ram fazer na Escola de Educação Física do Exército, no'
Rio de .Ianeiro, frequentaram algumas sessões de esgri-,
ma, no quartel, com os conhecimentos que haviam ad
quirido durante o curso. Não foram muito longe, como

se vê, desertaram logo!
'

_ Ique o tenente Gilberto da Silva não foi conter
râneo do sargento Waldomiro, mas sim do "Nelíto", e

fez seu aprendizado no Quartel da P. M.

l2ITZ

Preços: 6;20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

=aber sobre a verminose -

Criação de' cabritos _ O

gado zebú na Argentina -

Adubação da laranjeira _

Bibliografia -' Fabricação
:1e embutidos - Influencia

�

\.
.

As 8hs. IReneé FAURE, - Rossa- ,

rno -nRAZZI em:
A GRANDE AURORA
No programa:
Filme Jornal. Nac.

'
I

. 'do\rneio ambiente na vida
�d�s aiürnais _ :pecl.{aria do
'mês - Registro genealogi-

Com ist. va.lolI' V. S.
M...iIl"Á uma. CClnta. que
In� ..� jUroó com·
penst>dor'

e

lev611"ci. p6ra. SU6 residfn-

•

'

Ci6 um' lindo e útil presente:
um BEUSSIMO (!OFREde J4CO CROMADO.

NCO AGORiCbLA
,

.

'R.wÁ t7"
'

16
FLORIANÓPOLIS '�':'TA' ÇATARII'IA

'.!() das raças suinas - Ins-

iantan�os rur�i� - Viveiros
I ". 'Pl i l!�,' !_!c cafe. Condlçoes para bO:l
, ��.! _ _ ��!:._ .

l�calização _- Cotações do I
-

,

mercado de'carnes e do lei-,

/

,
' ..(

I Dado o contínuo desenvolvimento do seu

comércio de roupas feitas para' senhoras,
. cavalheiros e crianças" e o interêsse pe-

\

Ia sua ampliação cada vez maior, resolveu A
MODELAR ,TERMINAR com a secção de SE
DAS cuja liquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

. '.

/
,,. ,

'-

"

•

,

Onde Dorme a História

f3Lf)l?IÂ
EstreUo '

. Làsinha Luis Carlos

Encastoado, num morro,' semi-oculto por uma corti
"la quase impenetrável de arranha-céus, a cidade do Rio
àe Janeiro guarda um tesouro que poucos conhecem e
todos deviam visitar. E' o antigo Palácio da Conceição

'

no morro do mesmo nome, outrora residencia de Bis�
, . po� ,e Arcebis�os, e onde hoje funciona o Serviço Geo-Luther ADLER em. ,g,rafICo do Exercito. Ao passante atento,' abre-se repe-o. MISl'ERIo.So. FIM DE tma brecha no cenário de edifícios gigantescos que en-

HITLER cobrem a maravilha: ei-la, alcandorada, falando de al-
No programa:

va beleza e de um passado esplendor. Vale a pena su-
, ,bir a ladeira íngrime e penetrar naquele templo. E' tal•. Esporte na 'I'ela, Nac. -

d d,a sensaçao e oçura, de claridade, de harmonia, que
. Preços: 3,50 ...:..... 2,qo 'dêle se desprende, ao lhe atravessarmos o umbral! Co-
Imp: até 18 anos. .mo dependêndia do Ministério da Guerra pode ínfun-

I
dir -tal ,sentimento de paz? E' que ali está o passado do
Brasil, ês�e passado glorioso de que só nos podemos or
gulhar. E que ali repousam as provas materiais dos fei-

o tos heróicos dos nossos antepassados. Ali dorme' a - His-
tóría, Ali se amontoam, serenos e imóveis, livros, ' do
c�ume�tos, plantas, papeis históricos. Tudo guardado com

.ordem e devoção. A Capela, transformada hoje erh Bí
b-!ioteca, é, das mais -encantadoras que tenho visto•.Que

lime�hores substitulo� para as imagens, orações e' velas
votivas do que os Iívros? Os militares que dirigem o

,

'I S�rviço nada tem de guerreiro ou bélico na aparência.
.

Sao amaveis, distintos, cordiais. O. .Diretor é o General
-Nelson de Castro Sena Dias, e o seu Chefe de Gabinete
to �oronel,Jacinto Dulcardo Moreiro Lobato. Entre-êles

,.;ema a�ble�nte de concórdia; que incita ao trabalho e
12, orgamzaçao, ,

. A história do encantador palácio, que pelas suas

, tpr,oporções, colorido e frescura, nos dá a impressão' de
i

.

estarmos em Sevilha, - vem de longe. COmeça em 1634,
I com uma ermida e uma chácara doadas a Ordem do,
1 Carmo e ,destinadas à fundaç,ão de um convento. Os car-

I
melitas em 16691 entregam o sítio aos Capuchinhos fran-
ceses, que constrcem junto ao santuário pequeno hospíI O Centro de Irradiação cio para residênci�.'Mas em 1701 são êsses religiosos ex

I Mental "Amor e Luz" realiza I pulsos da colônia portuguêsa. Em 1702, desembarca no.

I séssões Esotéricas, todas as se-" Rio de !aneiro o Bispo D. Frei Francisco de S, Jerôni

I gundas feiras, às 20,30 à tua mo: � el:lo q�e descobre o,lugar ideal para habitação. A
I Conselheiro Mafra, 33 _ 20 !,r�sldencla ep�s�pal, amplIa,da, recebe o nome de Palá-
andar. CIO da Conoeiçân, Por detrás do belo edifício, inicia-se,
ENTRADA FRANCA'* em 1.713, a construç�o, d,e uma fortal.eza que, �liás, nup-.

ca fOI grandemente ut9 a defesa da cIdade; a fim de 'n�o
incomodar com seus disparos os prela,dos vizi�hos, e
também porque, com a violência dos tlros, estava da
n,ificando as paredes do Palácio, é. por ordem real silen
cIada; Em 1765, o Vice-Rei Conde da Cunha nela insh-
'la a "Casa de Armas", erigindo o "edifício da Capela".
Anexa, abre-se uma oficina de armeiros que se desen
volve nUma 'importante "f�bríca de armas". A história
da Fortaleza da Conceição enriquece�se de mais um ca
pítulo com' a sua utilização como prisãO de guardas na-

1 tcioriais e municipai� (ou empobrece-se, c'om êsses �apíI tulo?, .. ) E' também quartel, em 1900; e mais ou menos
em 1910 se torna habitação de famílias de militares. Em

ORG'HIIS'iDO
,1917, nele se instala o Serviço Geográfico' do Exército

�\I" A ·we, mais tarde, em 1923, se transfere, para o Pá'lácio da
E;.. Conceição, ampliando a sua sé'de. E há poucos anos é
EDilADO �estaurado, atingindo o seu claro espl"ndor arquitetôni;'
POR cO, de linhas tão. puras e altas que par�cem cantar.

.'

A presença serena desse Palácio na cidade é um
desmentido às afirmações de qu� nos tempos coloniais
não havia confôrto nas casas; Difícil será algum lugar

FLORIANÓPO�IS_SANTA CATARINA Jferecer. mais inefável impressão de comodjade e beleza.
Uma beleza que sai das paredes e nos penetra pelos po-

I cos, em deli'ciosa sensacão de frescUI'-a., Uma beleza da
I ra, alta, branca, lumin;sa, de vastas proporções e .longa

,
,BAR E So.RVETERIA : durabilidade. Beleza que faz parecerem monstruosos os

Vende-se um bem mont�- : apartamentos da triste época atual e confere ao arquite-
do,

. �.

(O do 'Passado um título que, será difícil conferi� à maio-
ria dos de hoje.

.

Em meio à cidade estonteante 'de ruído: de"súbito,
uma ladeira, um Palácio, uma velha 'Fortaleza e o bóm

• ,', <-

sol .brasileiro tirando lascas de luz. dêsse fresco templo
onde dorme a nossa História sobre os touros .do passado
e sob o véu impenetrável,d? futur.o. Agênci� Nacional).

, ".,,', I, ,;1'
.

I BANCO.
de C��f)ITO POPUlA"RI-.',� AGRI",O�A J I

. Rv.o. ""rtnA.nMr1 16 ' '. ,
.

. ,.

.'
, .....

0
..;-;.;-1)'';;::';'''_--;;' .• •

fLORlANOPOLIS - 5Io.,e�l6.rlnà,

( As 8hs.
te:. e seus \ deriyados - Re-

Charles' CHAPLIN
I

latorio n. 105 do Serviço CJaire:,BLo.o.M em:
de Controle Leiteiro. . -.--1

'. , -:t_.i._TZl:!;S DA RIBALTA
'������ "

.

A t
No programa: ,

. gen es Noticias d� Semana Nac,

Emprego Preços: 7,60 � 3,50
Imp, até 14 anos.

Firma local, em organiza�
ç"ã(), �m toâo o Estado" de

seja nomear Agentes e Re

pr,esentantes,_ na Capital e

Municípios. .o.s candidatos
devem ter ,pratica de venda
'" cobrança a domicilio ..

I
Cárta' para, Caixa Postal

11.. 453 em Florianópolis.
\

OLHOS _ OUVIJ)()fj - JII.AJllZ • &AIUii.&Jl'l'.A

DR� GUERREIRO DA FONSECA
........... ,.. .......

Re�H:... de Oeuioa'- E:':aDi. d. �ua'o d. OUII. para
-rJ.aalflu,çlo da P:r••a\n ArMriat":'

!d.oder•• Apar.llíal'em,
C..... It.rt. _. "l"-'f}lI.d.... Ourei P........ I, .

As 8hs, ", ,",.
Anna' MAGNAN,I ,.�.

Eduárdo de FILIPPE el:p:

o. GRITO. DA CARNE
No programa:.
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
IImp. até 18 anos.

,

'.'-"""'" (;\
I " '.

'

-

,

----"------

Av. Mauro Ramos,<t

,,' �

...... ",Qr��., D.H.,�"':J. J.....J•• �..,.. ).�,

CllBlTIIIA nUQ4.,�,pfiOSi;....,
.� . v"'_'"
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Santa·,Catarina Progride'ColunicaÇão ANIY.ERSÀRIO .DOI'Clube 11 de AgostoI De volta de �ao Paulo, . C INE GLOR IA IGRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO"

'Notável estudo sociológico comunicado sociológico cujo ach,a-se nesta capital, osr., CIEDAI?E DÊ ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE-

""d 1 A' I, ." .' _ DEMETRIO MARANGO J 'FESA CONTRA LEPRA
de nossa VI a rura - m-, Leii motw e a mserrunacao O CINE, GLÓRIA, a excelente casa de ' diversões

_

f 1
I I

'

�

NI, popular 'e conhecido d ESTRFJTO 1 d
,'NOS PRIMEIROS DIAS pE DEZEMBRO

seminaçao arti ieia na Ba- artificial, ( e pouca gente ,o. :T ,v�i :omp etar um an� e existência. 11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

cia do Itajaí - Mais uma sabe que o Pôsto de Inse-
técnico afinador de pianos, Por esse. gratíssimo evento, selecionou para seus RICOS.

- '

importante contríbuição p'a: minação Artificial de In- harmonius, organs � acor-, assi,duos
e dil�to� frequentador�s, uma programação es- la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro"

h' d 1 deons que retornando às' pecial, para os dias de 8 a 15 de Novembro. i oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um
ra o con iecimento � igu - daial é o maior da América '.

id d
' .Domingo dia 8: LUZES DA RIBALTA - de Charles

h suas atívi a es permanece par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas
gação do que é Santa C�ta- ao 'Sull) , mas cuja- impor-.

'

I'
Chaplin - Uma consagração mundial.

, Cliper",
rina. tância princípal está no es-

a disposição dos seus arni- 2a, feira dia 9: LUTA SELVAGEM; colorida pelo preces- 2a. Rodada :.__ Um abat-jour com pedestal de alabastro,
Desincumbe-se o jornalis- tudo do tipo humano, no

gos e freguezes.
'

'.

:
so WARNERCOLOR, com STEVE GOCHRAN' oferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de

ta da tarefa de' levar aos' I Rua: Francisco Tolentino �
,

.

e o cavalo WILDFIRE. ,.,. I

, r
meio socia e da economia

n. 24
",

',3a. feira .dia 10: SUZANA, Mulher Diabolica;' filme me-
3 Rôda��ovasUrna enceradeira elétrica, com espalha-

leitores, diàriarrrente, as no- local.. .

i, xicano com ROSITA QUINTANO. a., ,

_ dor, oferta da "Caca Meyer".
tícias que são de interêsse As observacões sôbre os 14a. feira dia 11: O MISTERIOSO FIM DE HITLER, ROGada _ Um estojo de perfume, oferta da "Fár-
nos" múltíplos setores de a- oito meses da fa\e experi-

-,

com LUTHER ADLER, em impressionante ca-
4a.

macia Catarinense".
'

, tívidades humanas. Algu- mental do P. I. A. são se- R
• -

d
- 1'·1 I

.

I racterização., õa. Rodada - Um Lastre de Cristal, oferta da "Casa
\ A 'A

d d 8111ao o sa' 8- 5a. feira dia 1�: A MONTANHA DO SETE ABUTRES Hoepcke S' . A."
mas vezes assume esse en- gui as e judiciosas consi-

' ,

n d IL Y WI
.' .' '. -, impressionante rea ização e B L L-

6 Ródada _ Uma panela de pressão, oferta de "Ma-
cargo o sentido de trabalho derações sôbre a assistência '10 mlDlmo DER, corq Kirk Douglas, Jan Sterling e Porter

a.

chado & Cia".
t "f d f

-

'1 1
"

, Hall." '

pa rIO ICQ, e uma unçao agrico a, o agricu tor, a pai- .

' ' 7a. Rodada - Um Edredon, duas faces; oferta d" p_

cívica, dando vasão aos sen- sagem em que vive, a está-
j

RIO, 9 (V. A,) � O-t" feir� diafi3: ,,�A ENCRUZ����tEI�� [:�:Eg Modelar",
.

timentos de amor' à terra, tica e a dinâmica social na' ist d T íb Ih
.

- 1 me,;. ances, com, , 8a. Rodada - Uma grande Ceia de Cristo, oferta da
lllS ro o ra a o convo- Sábado dia ,14: IDOLO CAlDO - realizacão do cinema

I
J "Casa Galluf". ,

cou, para uma reunião I inglêz� com 'PREVOR HOWARD e MICHELE 9â. Rodada _ Um aparelho de Rádio Receptor, oferta

,ANOTAÇÕES NA PAI- na segunda quinzena deste
MORGAN

,', d"'A Eletrolandía".
'

SAGEM RURAL vem con-
mês, dos presidentes das Co- D' di 15 SIMULTANEAME 10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-

missões' de Salário Mínimo
omingo la: ' ,NTE com o RIO

so Ramos.
, tinuar a série de estudos DE JANEIRO. o 1° filme .nacíonal em cores. O b dom f d "O

Pois é com um certo or- dos Estados, a fim de tra- DESTINO EM APUROS d
lla. Rodada - Uma, ialança omestica, o erta e sni

que o dr. T, C. Jamundá '

,

� Pro uçâo da Mul- Gama & Çia.'
'

,

gulho que podemos noticiar
vem apresentando, modes- tar da revisão do salário tifilmes, COM HELIO SOUTO 'e BEATRIZ PREMI'oS DE CONSOLAÇÃO

hoje, em prlmeira mão, o mínimo -em todo o país. 12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-tamente, sem 'o estrépito da CONSUELO.
aparecimento de um traba-

id d C ta do sr! Ernesto Riggenback.
rui osa propagan a em co- , omo se vê é um verdadeiro presente de festas, a

-

lho verdadeiramente notá- '

A ,_' A"
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé-

1 '1"
' letaneas, reumoes economI-1 BAR E SORVETERIA programação do CINErGLORIA, no ESTREITO, na se-' rica".

ve, qua seja a brochura b
.

mana em que comemora o seu 1° aniversário.
'

,

,

'. 1 d O
-

I
cas etc .. Lem ramos os tra- ,'Vende-se um bem monta- -, 1 Fruteira de vidro, oferta de, "Per-eira Oliveira & Ir-

intítu a a AN TAÇOES b Ih teri
.

titl'
No ensejo, o Cine Gloria agradece a todoos aqueles, .

ma-os".
,

a os an eriores m 1 u a- do. -". 1 t I b
"

d
,.. ,

NA PAISAGEM RURAL, dos'. AGRICULTURA E A R'
que com e e em co a ora o, comparecendo às suas ses- 1 R d '1

'

dAI
ta e ]

'

T'
v. Mauro amos, 4. sões cinematogràficas. I

" aquete e u timo mo e o.

compos a e Impressa na 1- PECUÁRIA EM TERRAS
1 Cadeira portatil.

pografia e Livraria Blume-
.

I ,2 Litros de legítimo cognac

nauense s.A. _

DO ITAJAÍ (transcrito nos 1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".

��:en::);'c�n���;;D!� '_8, C I TEI:t M'ie"'<$.'a' um ��� .�omplerhento da reunião, o lançamento de

DE ,TEUTO-BRASILEIRA BINGO E CINEMA
. \ PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00.

,(in Observador Econômico '. , /

A A.
, , Senhas com\.a direção da Associação, bem como na

e Financeiro de 1-1951); ,O 'gencla ALICE DI\. (,�:_)srfA VAZ Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 ás 11hs.
PALM1TO NA SOCIEDA- F"1h'

' 'Prêmio.s em exposição na Casa Hoepcke .

. 1; os, gerir()�, l�o:�'a e r.etos, convidam os parentes
DE TEUTO-BRASILEIRA

de'
e pessôas amigas, para a M:�sa de 1° ano de falecimen-

(do Boletim da Comissão to de sua querida mãe, sogra '3 �t'vó ALICE DA CO�TA
de Folclore) e CINCO VAZ, a reallzar-se no dia 12 du corrente, às 7;30 horas,
PONTOS BÁSICOS PARA

na Catedral Metropolitana, no altar Coração de Jesús.

O'FOMENTO DA PÍWDU- Pu .bll"cl·dade Agradecem a rodos.

que fixa rumos aos estu- çÃO {tese apresentada à ,---'--.-. -

dos de tál natureza em San Primeira Conferência das

Classes Produtoras ,de San-

gressões turisticas pela re- SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
gião de qúe 'tanto 'se fala,'a DE FLORIANÓPOLIS
Bacia do Itajaí,. mas que
tanto se desconhece. ,É la- '

mentável que tudo o que se )'
tem escrito sôbre o ubérri- Convoco os senhor.es associadôs deste Sin8.icato, pa
mo vale 'tenha sidQ, em ra a reunião de Assembléia Geral; Ordinária, a se reali�

grande. parte, ditad6 por
zar' no dia 11 do corrente '(Quarta-feira)' afim de tratar

de diversos assuntos de interêsse da classe.
pruridos literários. Af; p�u- _ A reunião que terá lugar na sdde social, à Rua Te-
cas obras de valor real sô- nertte Silveira n, -15 - 2° Andar (Edifício Parthenon),
bre o assunto, que conhe- às 19 horas e, se' não houver número legal, para o seu

�emos, �tribuí�o-las ao au- funcionamento, fica o início prorrogado para 19,30 ho-

N----·- M C Itor de ANOTAÇÕES NA ras, em segqnda convocação, com qualquer número, a:'lo- olor «, arFlorianóp,Olis, 7 de Novembro de 1953
PAISAG�M RURAL, o se- Amancio J. Pereim Filho, Presidente
nhor T. C. Jamundá; tUdo RAPIDZZ _: CONFORTO - SEGURANÇA
o mais tem sido produto de Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

, observações apressad�s. ou, 'I'
.

I •
. "

E
Escalas intermediárias em ItaJaí e/Santos, sendo

o que é lamentável também, '.a�erras Devo u.as m neste ultimo apenas para õ movimento de passageiros. , i' M É l'r\ I C '0
.

lTlNERARIO DO NAV�O MOTOR CARL HOEPCKE

I
-

tU' , -.

indecoroso plágiodas,obser-
\

Mato Gró�so i
NO ULTIMO'TRIMESTRE DE 1953' , ,': .

servações originais do culto 'I
'

,

" ,"
'

,COM PRÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO

sociólogo; A César o que é FUTURO CELEIRO DO BRASIL IDA VOLTA DÊ ASSIS :E NA SANTA CASA. DO RIO DE

de César... Esta é a sua grande oportunida�e! Aprovei'te-a. 1,1e Fpolis. de Itajaí do Rio - de'Santas JANEIRO

Voltando' ao assunto 'da O comprador tem (tr�s) �r:,os de prazo para' pagar.
.

,- 15/11 16/11 CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS

brochura ilustrada 'com fo- Em um ano, o v.alor das terras terá

aum.
entado em

I
19/�1 21/11 2-6/11 27/11 Consultório: I Av. Getú�io Vargas, 2 - BIGUAÇU.

t�k afa 'c lh'das r" al-
muito e a tert!!. já poderá ser vendida.' 30/11, 2/1� 7/12 8/12 Horário: �egundas e Quintas-feiras, das 8,:30 ;1s 11

r 1 _s o, 1 0_ 19m Seja um fa'lorecido pela sC'lte! Compre já o seu 11/12 13/12 18/12 19/12 horas,

mente ,pelo autor, agrada", lote e não espere subir o rref"o.
'

I
22/12 24/12 29/12 30/12' Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 Fla-

nos informar que foi trata-
. "Um alrI'Lteire Paulista Cr$ 60,00!

\, ria_n_o_'p_,o_l_is_. _

do, corno era de 'se e;perar, ',' , Documentos da posse do lote são expedidos 'pelo I
Horário de saída: ,de Fpolis., às 24 horas

'

CÕÍll sóbria elegâncià, exa- Depart, de Terras e Colc:mizaçãó do E.M. 'Grosso, I
- do Rio, às 7 horas .

-

, '.
' Agente, autorizado: Para mais informações dirijalll-se à

tamente por quem I
sab� a- Otoma1' Georges Bohm . EMPRESA NACIONAL DE �.:rAVEGAÇAO HOEPCKE

quilo qüe tem a dizer. E' .um Rua: Osv-aldo Cruz - 613 -:- Estreito-_" S. C. ! Rua Deodoro - Caixa Postal n. 9? --_ Telefone: r.212

I

sem que se perca o senso da

realidade, não havendo que

da "no empolgarnento dos u-
niformes ...

Tivemos ocasião de ler

rápidamente o estudo que
leva título tão despretencio
so: Na realidade, 'trata-se
,de uma obra que- contém

profundas observações, re

sultantes de pesquisa síste

�nática, não de mf:\l',a.:., com
pilação �clética de .opiniões
correntes, E um trabalho

Caixa P,ostal,.45
" ,,'FJlfria.Dóp�o!i,8·'. •

Santa 'Ca'iaii�a "

ta Catarina., Merece o cui-'
.: dadoso ���.;;�. d�'- 'q'_uant�s,' ta Catarina, realizada em

se dedicam, 'por dever ou BI )umenau .
-

prazer, à sociologia' regi0- L t b Ih d
,

,.

louvamos o ra a o o
nal. Alí poderão ser colhi- A t f I' 't

.

.

I u or e e lCI amos os meIOS

das - como aliás vem

sU-l" 1
.

d
i ,

. mte ectuals e nossa terra
cedendo com Ol,ltros traba- : l' ,

t d t b' pe o apareC1men o e ra a-

lhos do ilustre autor - ob� Ih
.

t- l' "t'l t"� •. o, ao va lOSO, u I e a e In-

servações da maior impor- d'
.

_, I' h
'

. Ispensave p&ra o con eCl-

tância, pro.cedentes, comQ ment'i da Bacia do It,ajaí.
ficou dito de trábalho cien-

Ven,de-se
Por motivo' de mud;mça,

veQdem-se móveis usados

em bom estado de conserva

ção. Tratar no sobrado do
Banco Nacional do Comér

cio S. A..
tíficio' ,demorado e exausti
vo e não de, c'órriqueiras di-

4ssembléi'a Geral-

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

Vende-se completaniente equipado. Aceito, terreno
em Coque�ros ou Bflrco de Turi�mo de valor até .

Cr$ 50,000,00; como parte do pagamento. ,

Tratar ,com Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe
reira (próximo ao "Coqueiros Praia Clube"),

---- ---_,...._.�-----

Distribuidor

I.
o .... �.,

C, RAMOS S/A

Hoepcke» Comercio, - Transporta
, ....:.Ib."

I
.

Rua ,Joio Pinto. 9 FpoU.
_

.

���.

\Dr.�:Romeu Bastos Pires

'.
_ ....Mcuad«J D.�OI" J'J. a.......".. '--::� J ....0'

C:URITIM rEUCItA"., PROSEBRAS

OT I CA- MODELO
VARIADÍSSIMO'E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QlJE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO/ NO qENERO DE ÓTICA.

"

\'. A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES .' ,>
'. ,"

VISITE E ADMIRE 'SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SRDESTA AFIRMATIVA .

. ÓTICA MODÊ'LO
RUA FELIPE SCHí\UDT - FONE 2.200Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
PROSSEGUIU ONTEM, NO TRIBUNAL ltEGIONAL ELEITORAL, O JULGAMEN TO DO RUMOROSO CASO DAS :tpLEI-
ÇÕES DE TURVO. - DECIDIU O TRIB,UNAL ACEITAR O RECUR�SO CONTRA A, VALII�ADE DO PL'Íi;ITO POR VICIO
DE COAÇÃO E FRAUDE,. MARCANDO A SESSÃO EXTRAORDINARIA, DE 5a. FEIRA,' AS 9, HORAS, PARA O JUL-

" , _- GAMENTO FINAL.- I.

....:.� .. -�-.........,.__-...---,-.�w•..,.. _o -.-.-. w-..;a.-.- t ""--_·.·_:'_-�-If6·-7"--.-.-�-.-.�.·��'a/'.·.·.·.·.·.---.._-_-_-....,...� - -.,. .__� - -

-.-.-.-.-.

Caçada Ao Criminoso
.

.

.
-

,

A POLICIA ESTA MOVIMENTANDO, DESDE DOMINGO, TODOS O� ELEMEN
TOS DE QUE DISPÔE �ARA PRENDER O AUTOR, JÁ CONHECIDO, DA CÊNA
DE SANGUE A PEDRA GRANDE - A VITIMA MELHORA EM SEU ESTADO
DE SAÚDE SENDO DECLARADA FÓRA DE PERIGO -- DE QUE� A CALÇA
t

.' 'TINTA DE SANGUE? . r= mão em um individ�o, 'çá-la, apó,s lavada ... N�o•

. .,' . . I que lhé pareceu suspeito, I resta dúvida que outra naoNoticiámos, com os deta- naquela Delegacia ReglO-_I COiTO responsável de toda a deveria ser a atitude da, Po-.lhes que a �ossa reporta-I nal, para dar bu�ca, nos
tragédia. Mas; ao descer a- licia _ conhecendo êsse de

g:m COnSegUlfU,. a sangr:nt; i qU�O c�mtos_ da c�d�de, e. quela rua, que é mais co- talhe, procurar retê-la, paracena de que ;01 teatro, as -no streito, ao crmunoso. I'
h 'da por Morro da No- exames que identificassemhoras da madrugada de do-I Tal medida foi de logo colo-I

n

aTrento o misterioso per- o seu verdadeiro dono que,. 'lt' P d d
- .

t de de va. ,
�'J�mg� u �mo, a e ra ca � �m aç,�� em VII' u,' sonagem, prevalecendo-se no caso, poderia ser mesmo'Grande, bairro que se .vem ,a vitima_: at,e ontem, as

151 de um tropeço do 'soldado, o responsável pela tentativa
,:1:��nv,01vendo de uns anos h,oras, nao poder se expres- deu às deVila Diogo.:'. Tal ?e homicídio n�, l?essoa �o. p.ü_« ca.

I., .

sar corretamente,;m face
I particularidade, no entanto, Jovem comerciarro, Joao

'0 �ato. ' la do con.heclmen- do se�,es�ado-de-sa�de, em- i aumentou a razão da sus- dos Santos ou Lino > dosrbl d t d b f d g Legislativa, o seguinte;-10 pu, lCO,. Ae e,rmmo,:!, ,e ora ja ora e peri o.
peita. Daí, então, já um es- Santos, Essa peça de roupa,l?go, p::ovldenclas da Poli- UM,D�T��HE . tava, pelo menos, na lista segundo apuramos, ontem, PROJETO DE LEI N.

cia Crvil q�e, ?ara esclare- I J� a noite de dommg�, dos supostos autores do cri- pertenceria a Jaime, Jo- Autoriza o Estado a ad-
cer d ccorrencia, procuran- um dos -soldados, ,que e,st�-" .' <:é dos Santos cujas suspei-do conhecer, o� autores, da-I VE à rua N9v� T:'en�o, indo I

me. . .

tas. m�is ainda se fortale-
ql.lcl"l., trage��ha, na ca�a�a em uma �esldencla procur�r NA PONTE HERCILIO cem de que teve parte ativada noite, designou comissa- a calça tinta de sangue so-

LUZ ' nesse drama de dor e de lá-rios e investigadores, .ínclu- bre cujo detalhe nos ocupa- I
J' 1 hã de ontem g:<ll'ma autorizado ia adquirir, por.

d idã t
.

dei a pe a man , .'1'.
I _'..'Slve

. soldados e pron��::,: .0;: e�: c��seg��u. _el- O soldado Sebastião Trin- �ORQUE VEM FU- _ \ ::loaçao, da Prefeitura MUl1l-
, dade, encarregado de auxi- FINGO?.. " cipal de Lajes, uma área de
I, Iiar a caçada ao criminoso,

I
Ni�gue'm foge da Polici,� terra com mil

me.
tros qU,a-e a seus comparsas, conse-· se nao tem culpa em cartó

f d d (1 000 2)' it d. . '1' - ra os . m, 'Sl ua azuíu encontrar quem pren- rio ... Verdade que se nao
. .' ,Zl.êra, como acima informa- contesta, �o caso e� fóco, i

na .sede do distrito d� ��l
f!'qS. ,Mai� �ma ve�, .0A su�- ��se suspeito, evfdmdo-se Tmeira, naquele

.

mumcipio..
['eIto ludibriou a vigilância la duas vezes do agente po- para que o Serviço de Defe
da praça, fugindo, e logo li:�al, toma a si a respon�a, sa Animal de Santa Catari-

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1953 ,!:lesaparecendo., .. Era a se- bilidade da fuga. Algo eX1S-
na nela' construa um ba--'---------------------------- ''''unda vez que o esperto' te, portanto. E algo que não -

Na A'ssemb,le"l-a' -1'�uspeitoenganavaOgUarda,ideixa de ser grave. Veja� -��-_.-

�ugindo. '. I mos os indicias que levaram TIMSUSPEITOS a autoridade a suspeicão de' - •••
I

.

A Policia Civil não tem que tenha êle responsabílí- -
'

P'ara' t·I··Io �m I
..r'aranluã, �,'. -' descurada das �uas obriga- dade �esse crime: a) fuga, VAI-E-VEMli B ,cões. A sua vigi)ância tem, domingo, das nfãos do sol-

, 'mpr"st·IIO· a' "a·Dol·obas �idó� ne�se particular, digna!dado, no Morro da Nova
n ti V � de encOmios, porque, embo-I Trento; b) nova fuga, ón-

,'Sessão do dia _l0-11-53. préstimo de Cr$ 5.000.000,00 ra não tenha elementos hu- ,tem, da Ponte Hercilio Luz, sr; Bornh!msen, para com o,
Presidência: Francisco de v,ue a Prefeitura Municipal manos em número suficien- ! quando presopelo soldado ,deputado PJácido Olímpio.• Souza,'Neves. . ãe Canoinhas contrair com �e para mais fácihnente Sebastião Trindade e, c) o Todo cactus, para com 'Os
Secretaria: Lenoir �Var- a Caixa Econômica Federal. cumprir suas prerrogativas,

I

fato de haver cheg.a�o ao

deputados Oswaldo Cabral.' .

'd d E ,l 'p d II' não se há deixado ficar a-
.

conhecimento da Poh�la de'
gas Ferreira e Elpídio 'Bar- Socte a e s�o.�� e ro

Ibeia ao que lhe" cumpre. que êl�, Jaime Jose dos e Francisco Neves. Aconte-
bosa. O dep. ElpldlO Ba�bosa I

�este caso, ai estão os seus Santos, revelára, a alguem" ce, também, que meses a
Com a paiavra o deputado defendeu da tribuna,' seu ::gentes numa luta com os' naquele local, que entr.ára traz, muita' baba (e, contra-

Lecian Slovinski projeto que declar� inalie- I.criininosos. ' ,I em luta corporal ,na_quela cões epilépticas) recebeu o
,

1 k ''1 e 'ndivisivel a q�al I Entre os suspeitos, já le- madrugada! ,Aí estao, se d' t a VI' d 01'
.,o dep. Lecian I� ovins i, ll,ave

,

1
'. ','. A .

-

j \'ados à Delegacia, um ape-
I não a prova de sua respon- epu a o.

.

o nel e lvel-

:i'rimelro orador <;la sessão, quer tItulo' o patnmomo
tiaS está sendo objeto da

I
sabilidade na tentativa de

I
ra, hoje contemplado com

comunicou à Casa que, se- doado ao Estado de Santa I
mais severa vigilância, mes'; I h9illicidio, p.elo menos de outras babas (de moça) e

gundo o telegrama que re- Catarina, pela Sociedade I mo porque os seus antece- que as suspeitas procedem. contorsões de ballet, ôferen-
cebeu do Diretor dó Hospi- Escolar Pedro 11.1 dentes deterrhinam �ais se- Não há, pois, �ara a P_?licia, da gentil do a'rgam bornhau-

S d
- ,

'

d veridade das autondades. outra alternatIva a nao ser "

tal' de Jacinto Machado, 'es- ,au açao a carav�na ,e Trata-se no. caso, de Jaime esta: p"rocurar que êle pro- seano. De tudo isso,' uma
tá grassando naquela região' Papanduva" Jo.sé, dos' Santos, de cor p�r- ve a' sua inocência, face a I conclusão:, como é dificil
uma epidemia de paratifo. . ,O dep. Fernando Osvaldo da, residente, às vezes em -todos os detalhes apontados ,i assoviar ef'chupar cana!,!! Os I

Disse ainda" qu� segundo de 'O.liveira saúda,--dã tribu-I Ba:.reiros, às vezes .no �s- II e que, o to�nam elemento li-I vampiros mordem e sO-
n·a a c'ar'avana ;de Papoandu- trelto. Este, como aClma m-

.

gado ao cnme, da madruga-
C t

'

d 'prec(\nvers,ações que manteve' >,
f

'

1 h d d d'
,

lt' pram on u o sem-

.. ...., formamos, oi, pe a man ã: a e, ommgo u lmo.
. . . "

'.cum o dr. Paulo .. Tavares, �'a, �ue pleItela com �ntel=a I de ontel1'\, preso na Ponte I A ULTIMA 'PALAVRA, chupando o sangue alhelO ...

digno diretor do Departa- JUs�l?a, a sua

emancIPaçaol H�rcílio Luz, j� tendo,. do- NA CAÇA AO CRIMI-
mento de Saúde, já f�ram volitlCa. '.1

mmgo, consegUldo fugir no NOSO' VEM-E-VAI
remetidos par� lá vacinas e

-- ,Vlorrol,da Nova Trento, ' I Para esclarecer tôdas as •

b Diário Oficial (d� Es-
I DE QUEM A CALÇA _ dúvidas, inclusive a de quevacinadores necessários pa� NÃO É VERDADE! TINTA DE SANGUE? loériminoso. poderá ser Jai- tado) publica, no seu núme- ,

ra exterminar com o -mal. I Refe:imo-nos, on,tem, à; me J�s� dos Santos, só rest.a ro de\ � último, o seguinte:
Era a comunicação que O matutino "Diário da :calça tmta de s�ngue, leva- I a Pohcla ag��rdar o depOl- I Portana de, 21 de outubro

tinha de fazer aos 'seus no- "I h-'" bl'co ·ontem na d.a a uma laVadeira, no Mor- . menta da vlbma, o comer- de 1953:. \ an a pu 1 u,
E f I'" J

-

d S t
.,

1· - ,. "." ro da Nova Trento. sse a- ClarlO oao os an os, Ja, " d"
'

d
Ires pares. secçao

. 'Tnbuna LlVre
d'd d f' d

'

S' t AI o netor, no uso e suas
'" 'd' d' -' to mereceu as auton a es I' orat e perigo. omen e e e, I . . _ .1 elegrama ao,P�est ente a

uma nota �obl'e"o i>roj�to I verdadeiro ponto de. p�rtida là altura' de�ses acontecimen- atnbUlçoes e tend9 em vls�aRepubltca I de autonómla do'EstreIto, para a caçada ao cnmm�so, tos, podera revelar: o nome l que a frequente loc�mpçao
? dep. Cássio �edei�os, de autoría do deput�do j� porque nãÇl' de:,;ria ter l,dO autor da agressão e dos de f��cionários. e e�t�anu-flUaS algumas conslderaçoes F

.

N' tA d sldo despresado, Ja porque seus comparsas. .

merarlos. entre a" diversas'
c 1 ' 'ranC1SCO eves con en o

. '. "

"

-, f 1
/ , .:.,

.

.

'f' "

- .,

.

' Vlna concorrer,

seguramen-I Enquanto. nao a ar a Vl- .. � ,

dque lusÍl lcaram o. seu re-
uma sene de mverdade I.' •

d" d' t" d d' 1 secçoes dG, Departamento ,e. . . 'e, para ln lClO e que o seu ,lma, na a po. era ser esc a- '_ t,' •quenmento, solicIta que a cujo objetivo é o de provo- lona não deixaria de ir .bus- recido, no terreno prático. Educaçao, por motIvos a�,

�ssembléia se dirí,ja �o, Pre- 'ar um "��so,,' entre aquele -

,'-- : -- �hei:os ao;· serviço, ve,�' pre-j
�;:]clente da Repubhca no deputado ti os representan- CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL ludICando a normahd,ade
8entido. de ser extinto o r�- �es pessedistas.

'

Alguns pedidos de trans-I reUnião na próxima segun- do� trabalhos, re�olve\gime do horário de v.erão. A titulo de -esclarecimen- ierência de' datas marcadas hda-feira, às 20 horas, na se-
'

, Determinar: .

Aprovado. to,' devo dizer o seguinte� 'par� 3 cónferéncistas trou.,. dE do:, 5.0 Distr.ito, Naval. Que o trânsito de funcio-
Projeto de lei O "abaixo assinado" de xeràm pequeno hiato nas a- Será esta a última sessão nários e extranumerários do

O dep. Ribas Ramos,' en- protesto
.
contra o referido tividades do Curso, de s�r- I

j:.l'eparatória, pois que deve- Departamento de 'Ed�caçao,caminhou projetoi_e lei, au- projeto, é de minha ipteira te que a primeira reunião
I
rá ser imediatamente incia- entre as diversas secções, se

lorizando o Govêrno do Es- .niciativa' e responsabilida� deve· ter lugar no 'próximo! do o trabalho de expedição ja feito, úni'camente, em ob
tado a adquirir, por doação, àe, não tendo o PSD sido dia 21 do corrente, e será! de questionarias para todos jeto de serviço".
da Prefeitura Municipl!l d� consultado sobre o assunto: :Jportunamente . anunciada os municípios, distritos, ci- Que está gosaôt, está. E'
Lajes, uma área de

.

terra7 � 'A minha idéia que fui ló- edm os detalhes exigíveis., da:des e vilas, bem como pa- tapta gente, digo, 'ta�tos
C0m mil metros, quadrados go' espo�ada pelos senhores ri!l orgãos das administra� funcionários, q'ue j.á estão
(1.000 m2), situada na sede Pe,dro Parisio e Elói' Stru- Muitas pessoas de desta- ,çêií,es federal, ,estadual j ou atrapallíando e se atrapa-dó distrito de Palmeira, na- ,ve, mereceu a apl'ovação do que quanto também à cul- n).unicipal que possam con- lhando. Uns aos outros:
quele municipio, para que O Deputado Ilmar Corrêa, o iüra intelectual do Estado correr ,para a coleta de da- Gente amOlfltoada. Tricôs
Serviço de Defesa Animal llual\s::! pr0ntificou ser o. Ê:stão' aceitando incumbên- dQs indispensáveis."Ao mes- misturados,' agulh�s parade Santa ,Catarina nela !�orta-vóz dos mOI,:adores do

\

eia de .escrever sôbre \;'á- mo tempo passar�o a ser alí, lãs para �colá. Uma ba
construa um banheiro carra- Estreito, junto à Assemblêia rios capítulos da Enciclopé- expedidos convitE:;s' a pes- bel tremenda: E a Portaria
paticida.

_ LegislatiV-é!' dia de .santa Catarina. Pa- soas de reconhecída capa- não vai resolver. Só um

.

Ordem do Dia
I Tudo o que se disser ao 1'<1 maior reg�larização de ddade para tratar dos va- guarda de trânsito e, se pos-

J Foi aprovado o projeto de i c'ontrário será' exploração comissões e distribuição de riados assuntos que �xigem sível uma sinaleira. Fica a

lei n. 119-53, que autoriza

J
0U intriga. IlarefaS( 1=1 ,�ireção da Enci- ,apurados estudos e indaga- sugestão.

""",,--o Estaclo a afiançar ° 'em- ' 'Acy Cabrâll Teive "

elàp'édir'-ÜÚ:á reãli'râtÚma
•

1, "

marca. I pensa maior justificação e"
Art. 3° - Esta lei entra por certo, encontrará inteí

,

I-'m vigor na data da sua pu: 1'0 apôio não só na Assem
blicação, revogadas as 'dís- hléia Legislativá come por
posições em contrário. I parte do govêrno do Estado.
Sala das Sessões, em 9 de

.

Oportunamente juntare-
r.overnbro de 1953.

'

elo� ao projeto a lei munici-

O sr. Dep. João Ribas Ra-
f

. João Ribas Ramos cal que autorizou a Prefei-

mos, do PSD., apresentou à
.

Da bancada pessedistâ, tura a doar o refer-ido terre-
.1 no ao Estado."consideração da Assémbléia

'JUSTIFICAÇÃO .

Sala das Sessões, em 9 dê
A construção de um ba-I novembro de 1953.

'

nh'eiro càrra;aticida vem' ao : Joiio Ribas� Ramos
'

Encontro' das necessídades I Da bancada pessedísta,

,

As 'Eleições de._._TU_f--,-VO-1--

-- .....

"

qttirir, por doação, U1l'l,a
•

área de terra.
'

Art.
'

1° -' Fica o Estado

-

Todo doçuras, o jornal do

RECOLHIDO AO H.C.

I Ontem, pela manhã, wa.:
,

znir
'

MartineUi, residente
, nesta .Capital, foi vítima de

I uma queda, à Praça 15 de

I Novembro, frente ao edifí
cio da Secretaria da Segu

I rança Pública, te�do sido
recolhido ao Hospital de

I Caridade, em virtude de

.1 apresentar .gravldade o seu

estado-de-saúde.
"

'

DESAPROPRIAÇÃO DE' TERRENQ,
EM LAJES

r:hêil'o carrapaticida.
'Art. 2° - O Estado será

representado, no ato, pelo.
Promotor Público da Co-

da laboriosa e progressista
classe dos . pecuaristas no

distrito de Palmeira.
!\. medida pleiteada dís-:

DiALOGOS
- Você leu a atitude do dr. Nerêu no caso da

emenda de 5 milhões para a Ilha. Leia o Diário da
Manhã. '.)

-'- Então leia A Gazeta e veja que �quilo é ex

ploração do Diário. Todos os destaques, como aque
les, foram rejeitádos, pela Mesa, de acôrdo com ' a

Comissão de Finanças. O sr. Nerêu Ramos não usa
pesos e lIledidas.

- Mas a emenda passou!
- Sim, passou por decisão do plenário, que lá

é
. soberano. O Presnlente, lá, cumpre' o Régimento

e não é como aqui; onde até o fator. prêço entra nas

decisões, como-foi dito nas bochechas do Volnei. ,A
linha de dignidade do Presidente Nerêu .. faz co-�n
que a U, D. N. vote sempre nele para 'li direção da
Câmara. '

x ,� 'x
.

'x

Você não acha que .esses remoques que, o
Diário, faz à, distinção com q\J.e S.S., o Papa, hQnrou
o' dr. Nerêu, são falta de linha?' /

.
- 'Não! Francamente, �

não acho! Acho qüe
quem escreve 'aquilo tem muita linha ...

- Mas COffi,o?-'
'

- Linha justa, meu caro. Comunista' não pode
tolerar o Papa!, ,

•

x x

x:
- Eu li no Diário, de 9 de outub,r�, que o pla

no_ do Estreito era um plano do Govern.ador Irineu
,
Bornhausen. No' domingo, � Pif-Paf negou que ó
Jorljal houvesse ��rito a�uilo. Mas eu li!

.

Jogo mole, do Pif-Paf!
'x x '.

x ,\
- Aquelas biografias que saiam no Diário mu-

.

daram de jornal!
.

....,.... Verdade! E o títqlo também!
- E de persona's! • '

- Mas o autor é o mesl!l0.
x,,x

x
...,.... E por falar em biografias, é verdade, que

um ,dos biografados vai ser você'?'
- Se fôr, já, tenho advogado, con.tratado, pata

a defesa.' ---

- O dr. Wilmar Dias�
- ,Não ! O Cronje Santerre GU1marães!

x x

"x
- O Tenó,rio, dn Diári,o, interpretou os cli�hês

do O Estado, que mostravam' um t!ámi�hão se des
pencando numa ponte' das nossas maravilhosas es':
tradas, como um çaminhão que, com excesso' �e ve

locidade, enveredou pelo matQ!!!
\ - No ma!o, está êle!.,

x

O dr. AroIdo Carneiro Carvalho está aí.
Veio d€ jeep verificar ,se estão cumprindo

a Sua lei sôbre chapas-brancas!
- E voltará de jeep?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


