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OLHOS - OUVIDOS - NAR� E GARG�NTA
-DR. GUERREIRO DA FONSECA

.
. E�ecialista do Hospital'

.

Modérna Aparelhagem,
Larnpada. de Fenda - Refrator "/ Vertometro etc.

:R X_ . (radiografias da Cabeça) - Retirada de Côrpos
Extranhos do Pulmão e Esofago: .

'

Receita .para u�o de Óculos. .

Consultérto - Visconde de. Ouro Preto, nO 2 - (AI-
'1(IS da Cas'} 'Belo Horizonte).,

'

llesidência _:_ Felipe Schmidt,' 101. - 'Tel. 1560.

---Dr.TbeiidoCfO.
-

M,'Qe�1 A lberuH)
.

ADVOGADO
.

Rua Trajano nO 12, 10 and., sal:. !lo f - Edifirlo Sá()

.ll'Ofge (Escr. Dr. Waldir Busch).
Telefone .:_ 1340.

.
.

""'--�"_''';'_-'._._''---�--.--.._--.. .-_ ........-,...;_�.

Dr. Roldão
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de Senhol'..�

....,. Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade de Medicina da Universidade de sa"G..

r'aulo. .

'

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio '

Correia Neto e Sylla Matos.
Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestililo.,
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero.
ovários e trompas. Var icocele, hidroeele, varizes e hérni...

t
'

Consultas": Das 2 às 5 horas, rua Felipe\ Schmidt, !l"
(sobrado) - Telefone: 1.598.

Residência: I- Avenida 'I'rompowsky, 7 - Telef()lht�.
M 764..
,.

'

M'É DI C·O

Ciínlce Geral - PÉDlATR}l\
Rua 13 de ·l\faio._16 ._ Itajaí ,

PUERICULTURA - ;PEDIATRIA - CLrN1CA'"
GERAL

Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana 1\., "'-.,
.

(Largo 13 de Maio( - Florianópolis.
Horário: 8 às. 12 horas - Dlâríamente

de Arauj'o�
CIRURGIÃO DENTJSTA

. Rua }t�elipe Schmidt - Edif. Am�lia Netto - SaJa 1 -

Tratamento cirúrgico' e cura da Piorrêa Alveolar, '

Tratamento cirurg ico e cura de Abcessos. GiaDuj_

mas, Quistos radiculares, etc.
., .

ATENÇÃO: - .Grande redução de preços naa DEN·

TADuRAS, para as pessôas que vivem de ord,e!l�do.,
'

Laboratório Protético sob a direção de 'I'êcateo COill-

tratado esp�cialmente' no ·Uruguai. fOrIi1�d(� sob 1.\ ariA.a

tação de um dos mais credenciados especlahstas da Am""·

rica. , .

'

PI i )
i Dentaduras sem o Céo' d� Boca. (Abobada. at na -

.

Pontes Mo�ejs e Fixas

Todo� O� demais i'rabalhos Pl'otéticos pela TécDJ.U'
.

.

\

mais' re'cente.

Dr. Octacilio

Vend"e�'se
Um lote por cinco mil crn •

zeiros. Vá.rias casas' desde"
sete mil cruzeiro$,' em·. ru.....,

servida por. Onibus,' agua e

luz, e vários lotes' rio' Estrei..,
to desde seis mil cruzeiros.

Tratar a av.. ·Mauro ·Ra.-,
mos•. 4 sobrado,. com' o til!'.·

Pedro.

------- ---------------�------------------------------�--�.��---��

ATL.ANT. DA
:-' ,L_." oS MEI4HOR� 4RTlGOS!' os _ORES PREÇOS! AS MAIORES � 'FÁêJLIDAQESr . ,

'

.

�!!!'��EII:S4ECT.ROLAS - AllPLlPJC�ORES - TRANSMISSORES __ Discos TOCA-DI�COS" AGUJ:J}��s.!.QQolUJ - GELADEIBAS - LIQUIDIFICADORES - 'BATEDEmAS - VAL\tm:AS M..ITOFALANTEw'l- .&�;"
_' r ,

• ,

� .� 1����
SISTENCIAS .�. '" CONDEt�SAD9REs

•
" .. : , ,

O mais completo 'estOque de peÇas para ...aJo
Rua 7 de Setembro, 21 e' 21 ·A - Florim'

.

� ,

, \

R.A·Ol·O.
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SocIal Rainha da Primavera IHOJENOPASSADO

,
T T I 17 DE M_fIO nio de Souza Lima, que to-

�ANn�ERSÁR��S A '.. I
xorvADO. .

A data de hoje recorda- mara parte na guerra da in-

PIOf. Lour-ival Camara., �om. a gent íl senhorita I nos que: . -. dependencía defendendo gIo-

Tl'ar.Kcorreu.o!1tem o arn- ; Criçatina, dileta filha do co-

-'- em 1.608, pela segunda r.osamerrte a Ilha de Itapa-

ver:�ári() natalicio do nosso' mercianto sr. Pantaleão A- l vez, uma
colonia inglêsa foi rica :

.

. distínto con.terrâneo prof. � tanázio e de Rua esposa sra.
\ instalada na margem es- - em 1.864, foi 'apresen-

.Lourival Câmara, atualmen-l EV3,ngelista Atanázlo, con-
querda do Oiapoque, tendo tado ao Senado um projeto

te exeJ'':.'éIldo as altas fun-.. tratou casamento o sr. Wal-
pouca duração; de lei, pelo Visconde de Je-

çôeo; de secretário geral' do 'ter Bernardíní, filho do sr.

- em 1.803, em Vila Boas (lnhinhonha, pela qual fica-

Institüto Brasileiro de Geo- José Bernardini e sra. Elza
de Goiás deu-se uma sedí- va a escravidão extinta no

grnl'ia e Estatistica. : L. Bern'ardini.
ção, havendo a Câmara a- fim de dez a110S;

.

A:o
.

uníversariante, que NASCIMENTO
priaionado o Governador D. - em 1.926, em .São Pau-

.eorn muito bt-ilho. militou na i , Aloisio é o nome do 1'0-
João Manuel -de Menezes, lo, faleceu o político Barão

imprensa barriga verde e e- busto garoto que, dia 12 do
conseguindo 'este reagir, Raymundo 'Duprat,

xerceu 2S funções de Dire-l ::'ol'l'cn'ce, veio enr iquecer o
I:rendendo os sediosos e res- André Nilo Tadasco

.tor G'end do Departarnen to.! lar do nosso prezado conter-
. \ tabelecendo, no mesmo dia,

.de Estatírtiea de Santa Ca- râneo sr. Ôdinaldo Pinto de,
- á. sua autoridade, sem derra-

tarin a, "0 Estado" embora Ol iveirn e de sua exma. es-

rnamento- de'sangue;

tardictn1{"1l;P, envia cumpri- \10SR,

- em :1,.827, forcas brasí-

.mentos.

leiras .coinandad:ls' pelo Te-

Javmor Guimarães Collaço CASAMENTOS·
nente-coronel Salustiano Se-

Decorre hoje o .an iversá- Real iza-se hoje o enlace
verino dos Reis ocuparam �

'Tio do sr. Juvrnor Cuirnnrães m(ltrünonial do sr, Releio
Ponta de Leste, no Rio da

C01!iH;O, académico de di- \'"as c i=ien to MorItz, filho do
Prata, depois de avançar até

.Teib. l' AI berto Mor itz, com a

Maldonado, dispersar o ín i-

g-elltil senhorinha Releia
rrigo e aprisionar o Tenen-

Maris Tolentino, filha do sr.

tc-coronel Escobar; tomando

Adernai' 'I'olentino..
duas bandeiras abandonadas

O ato civil, que se real i-
.Nos salões do C. R. Coríntians, do Pantanal, veios f'ugitívos ; _

curá às 17 horas na residen- realiza-se, à noite de hoje, a festividade, em meio � em 1.842, foi aclamado

cia dos' pais dos noivos, à
a animadas dansas, da coroacâo da senhorinha em Sorocaba, Presidente da

rua Gal. Bittencourt n. 129,
Rosa Soares, eleita por 5 mí} votos "RAINHA Província de São Paul�, o

apto 2, serão paraninfos do
' DA PRIlUAVERA".' Coronel da guarda Nacional

noivo o dr. Carlos Krebs Fi-
Nêsse concurso, que decorreu detnocráiíca- Rafael Tobias de Aguiar.

lho e senhora, e da noiva o
camente, o ·que valeu a animação encontrada por Es�a proclamação foi feita

Isr. Laudeliuo Firmino No-
parte dos votantes, as demais candidatas foram pelos Iiberaís que queriam

vn is e senhora.
as senhorinhas OtacílfaRodrigues" com 2.164 repelir pelas armas a exe-

Na cerimonia religiosa,
votos, 2° lugar; e Lísberina Fernandes com cução da Lei n. 261 de 3 de

Ique terá lugar às 17,30 ho-
1.160 votos, 3° lugar. 'dezembro de 1841; ,

F' d J
. C

. As dansas, que marcarão uma noitada ele- 1 82" B h'

,Jo,·em . ernan o ,UlZ Bo- ras, na atedral Metropoli-
-- em . v, na a la,

telho tana, serão testemunhas : do
gante naquêle Clube Recreativo, terão início às i ccntando 54 anos de idade, I

Transcorre, nesta data, o noivo o sr. Darcy Linhares
21 haras e serão animados por afinadissima 01'- faleceu o Brigadeiro Antô-

an lveüsário natalício do jo- da Silva e senhora, e da noi-
questra, Para êsse baile, o traje � o de 'passeio.

'vem Fernando Luiz Botelho, va : o ,sr. Alberto' Moritz e

· filho do nosso prezado COl1- !lenhora.
· t"rrânp() S1'. Otaviano Bote- Aos nubentes "O Est�do;;
lho, funcio11ál'io da Conta- envia cumprimentos com

· doria Geral 'do Estado. votos de muitas ventu'ras.,
TôdaR as quar�as feiras, o BINGO ..sOCIAL DAN

ÇANTE qu� se realiza nos ;salões d,o ClubeJ;)oze de Agôs

to, é deven�s an,im.adissinlO e')nLt:!.J;es.s.a:gte. Q_ (le quarta

'feifa última, foi concorridi'ssimo e alegre, reinando no

ambi-ellte convidativo, um movimento, apreciável ...

Para a próxima quarta feira, dia 14, os lindos prê-
mios sãq os seguintes: .'

1 Gravata, de liJ1da padronagem, importação suiça.
1 Pasta de couro, estilo moderno, p�ra papeis.
1 Xícara grande e· pires, de faiança, de' cores ,liizar�

raso

1 Castiçal azul e branco, de porcelana, com tl'es bra

ços e respectivas velas .. :
1 Máquina de fazer café; muito prática, com respec

tiyo fogareiro, elétrico.
1 Quebl'à-Iuz de cabeçeira: muito útil para leitura
à noite ...

1 Cobertor de pura lã, cór azul, para casa.! e com

debruns de sêda nas e�tremidades. .

'.'
.

I \ ..

1 Prato grànde, de matéria plástica, de côr grená.' ..

'

1 Crêmeira de vidro, em côr verde.
.

.

1 Máquina de costura, de pé, para o BINGO de 6

pedras.
GRANDE. SESSÃO DE CINEMA, DIA 12, SEGUNDA�

FEIRA
, A pedido de inúmeros associados que ainda não ti

veram oportunidade' de apreciar os filmes tirados' no Bai

le de Gala 11a· noite d,e São Silvestre, quer o filme sem

ser sonóro� quer o novo sonóro, estes complementos se-

rão exibidos na noite de s·egunda-feira, conjuntamente
::om o filme programado: "SEGREDOS DE UMA ESTU-

DANTE", com elenoo de e,,61. ,

•tAgradecimento e missa

V·dI' a

FAtEl\'I ANOS HOJE:
_.- a exma. sra. Terezinha

-da Luz Cordeiro;
,

,- a srfa. Nieze C. de A-

-z.svedo ;
_- os senhores Silvio Da

miau), comerciante e João

Antonio de Melo;
- o menino Luiz Alberto,

filho do s.r. Agenor Povoas

Júnior, telegrafista e de sua

esposa sra. Robelia Povoas;

Ao aníVer};llfiante, qlJe'
desfruta cle'vastõ êü'hil� dê

.

'BODAS DE OúRo
.

I� 8A"COdeC�f�ITO POVULÀRI? AGRICOlA .

I I

"RMo, (J'Ul-lnMr1 16
. '. ,

, 6-_"-'

f'LORJAflOPOLIS
- 510.. e�lo.rlh�

_

'

ar;-.ll.ades em a sociedade 10-

·cal, a� feliciülçoes de quan
-tos trabalham em O ESTA-

O sr. Defendente Rampi
nelli e sua senhora D. Ger

trudes Sens Rampinelli, 'fes

tejam hoje, �m São José, on-

de -residem, as suas Bodas

Senhora- Gustavo Neves Fi- de Ouro. Os seus filhos, no-

n

' lho r3S, geüros e 11etos, manda-
r az anos, hoje, a exma.

I rão celebrar missa votiya na

I'\;·a. Maria Te;r'esa Cúdoso matriz daquela ci,dade, pela .

.

Neves, dignissima consorte
aurea data jubilar de seus

,(J(\ sr. Gustavo Neves Filho,, maiores. A residencia do fe-

úto funcionário da Biblio- liz casal será pequena para

teca, Pública, comportar o número de pa-
A distinta dama,' que é rentes e amigos que ali a

·pe.ssoa de influencia na SG- coi:rerão para levar-lhe. a

c,:edade
'

�ocal, . sendo au:plo braços e felicitações. Conta
o .seu CIrculo de rel�çoes, o venturoso casal com 13 fi.·
"VaI �er: n� ?at<t: de hOJe, al- lhos, sendo 2 falecidos, 31

�IO d: SlgDlfwa.tIvas demol1s�, netos com 3 falecidos e um

.:;:T�,�es de a�Izade. ,.. bis�eto. O sr. Defendente'

'. Est<t:do cum�ll:nen- tem tres irmãos que estarãõ

·ü:-a, �e�eJando-lhe felIz a-' presentes. Maria, casada
mversano. com o sr. Osvaldo Bianch,-
-, a menina Ana Maria . "

ni, Carolina, ' VIúva do sr.

de Assis, fiiho ,do' sr. Pedro Pedro Comicholli e Tereza

Moacir de A.ssis e de 'sua Luiza,' viúva 'de Eugenio
esposa sra. Zulmira QlW- C�I'l'eI'," CID G

.

t d
.t:Íl-os de Assis.

G' ,a . . e1' ru es

tem os Regu in tes irmãos: J0-
sé �ens, Aelão Sens, Fernan

do Sens, Maria Sens, viúva
de; Martinho Koerich, Cata·
:rina Sens, Matilde Seus, A-

Via aérea regl'essa hoje polônia Sens, Rosalina e 0-
no Rio, com interrupção eÍn lidia Senso "O 'Estado", pela
Curitiba, o nosso conterrâ-

.

pas.,;ngem ele táo feliz data,

Ij'"leo sr. Joaquim Sandoval fel,icita o feliz casa·], for-'

-<'''-'-'''Na�i:id.ade da Costa, da nos- mulando votos de felicida
l'·a l','i.aJ'lIlha de Guerra e em eles.
I','rvjro (10 Conselho Nado·

.r aI do Petróleo.

A(,0�1P,��,��-0 DS,�"�' exma, I
(_'-'.'(:�" ",elld 'Áau1:.CO. dai{_(n:;, e gal,mte n!h1l1ho·

.1:,ilou-RobervaL· '\
Do Rio êste 110"�0 COl1t€l'-j

Tiíneo prosseguna yiagem,
também via aérea, com des-

. tino à Suécia, onde eml.iar

{�<ll'á e assumirá sen posto
em 'um dos lUIVio l petrolei
ros ela frota rl0 C. N. P.

AgTadecendo a visita aL1.�tl
. llo�ez desejamo,r-lhe. � à
·-.eX�·":'1. f81�.�r:i ��Iiz ,·iaj�nl

DO.

VIAJANTE
SR. JOAQUIM S. N. DA

.

COSTA

AVENTURAS
f

�lNi'.1

/

Parficipação
Danúbio Melo ,

.

e

Senhora
têm .o .}ll'azer' de partící-

. par l!}')s parentes e pes

soas das suas relações,
o nascimento da' sua
primogenita Silvana,
ocorr ido a 12 do corren-

te na Maternidade "Car-

los Corrêa".

Fpol is., 14-5-52.

Participàção
Mário Roberto Bott

e·

Lídia Gerlach,
PARTICIPAM A SEUS
PARENTES E AMI

GOS, O SEU NOIVADO

São José, -10 de maio de

1952

.
,

OLHOS' - OUVIDOS -- NARiz E GARGANTA
.

DR. GUERREIRO ·DA· FONSECA
Especialista do Hospital

Rê-Cê"ifa' ae 'Oenlos -� Exam"e (tê Fundo lfé-Olho para
Clas�ificação da Pressão Arterial.'

,

lVIoderna Apàr�lhagem. '

Consultório -:-_Visconde' de Ouro Preto, 2. ;

((), REGULADO" VmIR-')

A mulher �vitar" dOI'MI

I\L!VI). \:-; CóLIC'\S UTEfHN.�'
Enlpre�..�sc

... com "vantag�m
..

P��'
eO}lJbater ,8,$ .fh:lr(�8, Braneu. Cóli

ctt� Ut�in�s;' )ienVtr�a� a'· -'pll."O
.

parto. e Dores nos OVário...
t pOtt�rollo calmante e Regula

,

dor.' pQr excelência.·
t?LUXÜ St�I)ÀTINA,· pêla' MI. com
l'i"Ovada eficacia,é receitada .p&r

médicos ilulItrea.·

FLUXO SEDATINA �ncont,.-.. em
,
toda parte.

h��ãos, cunhadas e sobrinbos, convidam· os seus

amigos, para assistirem à missá que mandam celebrar no

dia 19 do corrente, às 71/2 horas, n·a Catedral Metropoli

tana,' no· Altar de Nossa Senhora, por alma 'de st.la, sau-

dosa e querida LIZETTE.
'

Ant.ecipadamente agradecem aos que comparecerem

a êste ato de fé cristã.

l
,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avai X Hercilio luz, a pel�a' que' promete gran�es 'lances
Aguardado com interêsse desusado o' 'encontro.de amanhã

Para o segundo e decisi- uma vez do Campeonato da c,

'.'

';
"

.

'empate, já que no ultimo dos, tendo a equipe 'de Níze-

v�' em:.ontro pelo':titulo de Liga. Tubaronense de Des- Integrantes, toda vez quese I ta 'o' título máximo, tl,�pe-I domingo, lut�n.do em seus ta demonstrado excelente

carnpeao da, zona sul, do portos. .
.'

encontram em rnatch de 'res- ça nos clubes da Capital, .proprros domínios, sofreu o disposição técnica e f istea

Campeonato Estadual de Grande é o entusiasmo do ponsabilidade eomü:.os -do culminando assim com a sua' revés de 2 x 1, imposto pe- para levar de vencida o Ín-

Futebol de 1951, voltarão ti ilhéu !)e10 interessante .pré- certame estadual. . '... eliminação do certame.: lo seu.mesmo adversário de termunícipal da dominguei-

pelejar, amanhã, à tarde lio que retinirá os conjuntos A simpática equipe suli- Para o embate de amanhã, amanhã. ra de amanhã.
'

desta vez no estádio da rua alvi-celests e alví-rubros, na, que tantos valores tem' com a categorfzada equipe : Ontem o quadro avaíano

.Bocaiuva, os .pelotões do sempre com a mesma valen- 'dado ao pebol catarínense, I "azzurra", o Hercilio Luz efetuou seu ensaio derradeí

Avaí, campeão local e Her-
.

tia e coragem, para não fa-
.

como Foguínho, Ffancalací ' vai dar o- que pode para fu- 1'0, ao qual compareceu

cílio Luz, .vencedor mais lar. na disciplina dos. seus e outros, sempre, que dispu- I,gir à derrota' e mesmo ao grande número de afíciona-

Aguardem o sensacional
match de ama;nhã entre Her-,

cílio Luz e Ãv;'ü.

Constantes às demonstrações de descaso por
'

aqueles que vezes muitas encerram em' suas

mãos parcela de poder, quando 'tratam dos pro

blemas do desporto, numa irritante ignorância
do valor das atividades' esportivas, como plas
mador de uma fôrça espiritual e física nas gera-

ç(�es que despontam. ,}

Decorre esta'atitude despicienda as mais

das vezes de recalques inconfessáveis, quando
não do desconhecimento absoluto da importân
cia ,do esporte como emprêsa; exigindo dos seus

.

dirigentes, no dizer de Henry Faíol, o teórico da

administração. planejamento, oraanização,
.

co

mando, coordenação, contrêle, condenando-se ao

fracasso todo aquele que' se dispuzer 'à dirécão
.

"�m a' sua observância.

Necessitandó a direção desportiva de seus

mentores qualidades tão destacadas quanto as

. para dlri�rir uma 'glÚn'tde'" empresa, ;lógico 'seria

que as autoridades a quem coubesse atender os

seus reclamos ... ·estudas'scm -com-cacinhe e -diseer

nimento. um dos aspectos da atividade humana,
tão rico em substância social.

.

Declarar que as atividadés esportivas se s.i
tuam no mundo das relações humanas como o

. existencialismo perante a consciência cristã ou

;como o Morro do Sapé diante da Serra Geralr, co-'
'nlO a a}>ontar a miserável influência do esporte
nas vivências das 8ociedade�, será infantilidade
das mai{}res. impossível naqueles que possuem.

funções de govêrno. _

Precisamos combater para <{ue esta falsa

impressão, oriunda do desconhecimento de nossa

l�gislação esportiva, pereça, afim de que, colo-'

, cando-se os dirigeJltes esportivos dentro de uma

hierarquia de valOl'es ,reais, pOS$l}mos conseguir

Conforme a noticia divul- moça.g qüe não tiverem corri� os objetivos l'isados em nossas leis.
. d t' t

-

1 t 1 18 d' 91 I
'Pretende" o Departamento .pal·a o dI'a 27 de .iulho

.

'"'

ga a an enormen El, ,�ao es- p e aco· . �mos no la'"

,! ç

"ü.VHm programados ,para es- de agosto, não tendo .ante; ��--------_;..-- --'__..___;_'__
. de Atletismo da FAC, l'eali- constará das seguintes prü-

te certame de atletismo, pro- tomado' parte em, ,quálquer p
�.

- ,zar este ano, o Campeonato vas:

vas para0 elemento femil1i� !competição atlética."

.

reparando-se' pará o Cam- de Estreantes, que reunirá DAMAs,

,

nu. Podemos, entretanto �o- .' Cada 'associação que. se,
'

.

E
' .\ os atletas, quC'com mais de 100 metros, 200 metros.

je, informal' aos nossos léi- inCl'ever, poderá colocar j'. ,peonato, . scola,r 18 anos ainda não tenha 4x100 metros. Saltos em ex-

, '" h'
.

d tI t
-

'�ompetido em pl'ovas ofi- tensão e aitura. Arremêssog,

<.ores, cl.le avera provas pa- uas a
,
� as por prova, nao Podemos destacar como

... cu.tivo.s' ou 'par;" o ,que 'tiver
f

'

'1
-

d d t" t t
.

. -

'" dais. Poderão, os j'uven�s do peso, e disco ..

1'a o sexo ragl e, que serao po eu o a par ICIpan e 0- atividades da semana que mais vitórias em chico ano".
. .

t t· d

� também participar neste
'

CAVALHEIROS

as següIll es: 11\a1' par e em maIS e tres passa os prÍlneiros passos As provas para este certa-

E ·t-·
.

t
'

-
certame, não lhes sendo to- 100 metros, 200

'

metros..
provas. • s ao preVIs as me- do G� E. José Boiteux, no me que já começa a entn-

d Ih 'd
davia facultada a possibiJi· 860 meh'os, 1.500 111et1'oo_

a as par� as yence Oras sentido de apresentàr-se co- ,siasmur a r,apaziada, só per- I d Idas provas.
. -

m m d
., .

I
·t· d

"

(a e de t0l1.1are.m ma_is pa�'- Saltos e malbura e distância�
.

.0 u o.s ma,.ls s.e.rIOs cau- ml.m o a,lll.s,crlção, de �el1i- t t
.

O d· d t
_

e em, o1'nelOs Juvems.
! Arremêssos do peso, disco.

, Ia marca o para es a dldatos ao pllmelIO c,am- nos ou meum:as qu, e, llao te-
.

d d b'
O certame está marcado e dardo. r

.loma a o esport.e- ase se- peonato escolar, realizado ,nham no dia 31 de agosto
as rá a 22 de Junho próximo. 110 município de Florianó- 15 anos compl,etos, são as

polis. Cobiça ,o estabeleci- seguintes:
mento' de ensino do Estrei-

.�', to a conquista do "Troféu ME,NINAS:
Florianópolis" e também, a 50 metros, 4x50 metros.

posse transitória do "'Tro- Saltos em ;distância e altu-

., Recebemos: , ,Weber Vieira da Rosa.
feu CeI. Fernando Macha- ra. An'emêsso da Pelota�

"Florianópolis, 8. de Maio P"esidente _ Major Má- d?'�, um d?R ,herois da his-IVoleibol. .

de '1952. rio Faau�de8. tona brasIlell·a. Como se MENINOS:

Umo. Sr. Diretor de "O 'Diretor do Departamento' pr.esn.l�e, �ste u ltimo l�r�- 75 metros,' 4x75 metros,

Estado". , de Esportes _ Major Do-. n:10, fIcara na posse defu:I- ,Saltos em distância e aUtl-

Nest3. mingos da Costa Linà.
tIva do grupo que o conqUls- 'ra. ArremêsRo do pêso (3

" Tenho O' prazer de comu- Diretor .de Futebol- Cap. �l'ante tres. anos conse- quilos). Voleibol.

:nicar-lhe que,' em sessão de Paulo Mendonça.
Assembléia Geral, realizada Diretor de Atletismo

c3ia S do eorrente, em virtu- Tel1ente Ary Canguçú
' de

d� de reestruturàção sofri- Mesquita.
.

ria por esta Associação., fo- ,Aprov€ito o' ensejo para

l'3m alteradas dive;'sas fun- apresentar a V. S. os meus

çôes l1a Dir�tol'ia do Clube, protestos de, cOl1sideracão e

,

como a'baixo segue: apl'êço.
>

Presidente de hoIira � 1\1a.1or Mario, Fagundes ;-
TeY!. CeI. Paulo Gon.fa1ve'i 'Pl'esidente.

,Ca·mpeã deVoleiboJI �

a . Faculdade' de' Farmacla
.

.

e
" .odontologia'

Ma.is uma rodada do Carn- i
'. Basquetebol ". .

peonato. de Voleibol, refe-' Alinharam-se, a seguir, os I'
rente aos V Jogos Univend-. quintetos das Faculdades de I
tá rios ?'lt;:l.),:i�ens:-s, tc:ve �.n� I D!re,ito e de CiêI:cias Eco-

i

t.ar quinta-feira a noite, 110
I
nomicas: pata disputarem,

Estádio Santa C�tarnia., � mais uma rodada do certa-Ireuniu os sextetos das Fa- me de basquete.
eu idades 'de Farmácia-Odon- Os quadros: I

tología e de Ciências Econo- DIREITO - Heitor, Mas-

micas, ( sita' (6}, Paulinho, Cordei-

As equipes formaram as- l ro (4), Cezar (5), Wilfredo,

S!W:·", Farmácia Odontolo-!e Claudio (4).
g ia - Dan ir, Massolini, C. Econô,micas.=: Katci

Justi�?, Gumercindo, I�íari0I'P;iS'
Zalmir, Neudy,' �ras-

e Caffarata:·
' sindo, Aldo (12) e Izaias.

Ciências Económicas - A vitória coube à equipe

Katcipis, Zalmir, José Clau-] de Direito pela contagem de

dia; Neudy, Kraasindo e AI- Ujx12�
.

, do.
-

Futebol , Hoje à 'I'arde

Vencendo dois "sets" _. A segunda rodada reuni-

15x5 e l'5xU, o sexteto 40s 1'á na tarde de hoje, com
'farmadontos. 'conquistou o I início às '15 horas, as equi

.pri_meir? ,t��uI0: d,�' :cel:ame I pes «:te' _I;)ireito. e',Gienc ias'U1llVersItáno;, : sagran'do-.se EconomIças.,·
..

"

campeà�'dé .voieiboJ de :19,52. I, b local do pr�l{ó:�ujo de-

A arbitragem, est.eve, a I g,enrolar 'promete agradar,

c;wgo de Maréio Cóllaço, e

I seyá
.o',Esfádio Adolf� Kon-

Emanuel Campos. der..

Camp� Juvenil· de' Atletismo
.

.'

MOÇAS
75 metros.' Salto em dis

.M,nda e altúa. Arrremêsso
do peso (3 quilos).

.

Poderão tomar parte

Clube Illél,ico'.Catarinense

'"\,.
\

Falsa
. ,.,.,

Impressao
I

Não ba,er�,atividade esportiva _,oie
I

Atendendo á importante tícipar da eleição' do vice

reunião uue será efetuada presidente, como também

hoje+ ás 15 'horas, na séde 'tomar conhecimento dos as

da FAC, não serão realízn- suntos : de relevancia que

dos OR jogos determinadas' serão. discutidos nesta ím

pela tabela, Prevê-se para portante r-eunião da entida

hoje á tarde na s-de da e- de que dirige os esportes ,3-

.clétíca uma grande .ussis- rnadores de' volei, bola ao

tência afim de, não só par- cesto, ciclismo e (�tletismo.

. ,

'

No mês de junho' o Camp..
'Juvenil: de Atletismo

Segundo fomos informa- Arremêssos de' Pêso, Dfs-

dos é pensamento do De- co e Dardo.
.

partamento de Atletismo da A prova reunirá os moços
FA.C,_ realizar este ano o' que no dia Bf de .Agosto não

campeonato juvenil de atle- tenham feito-IS 'unos. Como:

tismo -no -mês de Junho '-pró- se vê não ha 1Jl·.O'!� para me-
ximo. ças.

A data já está,predeter
minada para o dia 22 de ju-'
nho, dependendo de aprova-

,
ção do Conselho Técnico.

100 metros, 200 metros, deveildo em seguida, o De

i.oOO metros, 4xl00 metros, partàmento ,de AÚetismo
Salto em extensão e em al- 'distribuir' o regulamento da.

I competição.'
\

.
Te'sfinha 'reinando
'.

Fluminpnsé
DO

O certame compreenderá
'as seguintes provas:

.
!

Vem treinando com geral
agrado 'nas equip'e" do 'Pla
minenf'e, do,R.i'o, o conheci

do extrema direita Elí Ro
;.;a (Te$tj;nha), integrante da

Séleção Catftl'illense que d'is

putou o atual Campe011lüo
Brasileiro de Futebo1. Tes-

tinha está .preso por contra

to ao Olímpico, de Blume-

,Marcado pàra julho

nau.

Na.o. está' se preparando
,
Paula Ramos

Como é sabido, imediata-' seguido o concurso de vá

tnente logo após a disputa

IriOS
dos bons "ases" da Ca�

�o Campeon�t� ��tad�al. :a pital, 's.endo que ,muitos do�.
F. C. F., fara 1l11Clar o ce1'- seus integra·ntes do ano pas

tame da cidade, competindo sado manifestam desejos da

Avaí, Figueü'ense, Paul" continuar defendend0 as co
Ramos, Atlético, Guaraní e res do popubr dub� dos.
Bocaiuvá. irmãos Carioni .

D
�,

espertem. senhores pa1'e-

Dos seis clubes',' um não dros do grêmio das tres co

está cuidando como deve da res, que o· certl',me não de

organização de seu conjun-' mora, e o tempo é excasso.

to para a temporada, pois A inatiyidade, mesmo

não temo,8 conhecimento de' te�porária,j fa�'á com que

nenhuma atividade do tri- elementos valiosos se 'reb�
color praiano nestes últimos lem, transferindo-se para,

m€Se8, embora já tenha 'con- outras agr�miações.

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 17 �e Maio de 1952
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J

:NO'ib.sti�ores do mun:d,o I
,.' Trabalhador das AID�ric�sl

Por AI Neto
'I

cada vez .mais com a final i
O trabalhador das Amer i- dade de fazer da Ameríca

, ; . l �
. . r

-cas e o personagem central rum todo'económico, um to-
da Conferencia dos Estados I do politico,' defendendo os

,.Amel'ícan1os Membros da j principias da �'erd�deil"a d��
-Organizacão Internaéionall:mocracia".

"
"

, do Tr�bai"ho reunida em Pe- �a C�nferel�cia de Petro-
1 tl'opolls,

.
I polis ha tambem uma outra

Com exceção da Nícara-] conclusão 'a"tirar: a da eo
::gua e do Paraguai, todas as operação entre o governo, os
"demais republicas america- patrões e os empregados.
nas fazem parte da O, 1. T" Isto também' é indicado

,

Para, estudai: o, caso do por Segadas Viana nar se-

-üabalhadol' ,(111S l Americas guihtes palavras:
' I

-vierarn também a Petropo- "Governo, empregadores e

lb repreaon tantes ih, .F'ran- etl1pl'egados,:- diz o Minis
·:ça, de Portugal.ida Grã Bre- ; tro do 'I'rabalho - formam
..

ta�r,I�., da �olanda e das l�e-I \to}e ;m dia um to�ó.
1)U::hlca;", mcarag uense e

pa-I
'So da harmonia entre'

r��:.!.uaia.'
"

êsses três grupos .pode re-

'I'arnbém vieram a Petro- sultar uma solu cão harrno
'poli" enviados das Nações nica para o problema so-'

Tbidas, da Organização A- cial.

�;gdcola e Alimentar da ONU, ·"Já p�lSS0U o tempo 'em

da Organização Mundial de que empregados e patrões
.Saúde, da Organização dos se dég ladiavam como, inimí
:;J<�stados Americanos, .do Eu- gos e desconheciam os in te
reau Sanitário Panarnerjca- resses e deveres rec iprocos
no e da Confederação Inter- que os miem. I"-nacional de Sindicatos Li- "Agora, na nova concei-
'-".res. tuação do trabalho e dos

A Federação Mundial. de principios do direito social
:'Bi,ndieatos. urna entidade co- empregados e empregadore�
'n1unista, foi também admi- marcham harmonicamente,
t,irlà, numa demonstração de e o 'governo, como figura
-democracia que merece ser central de equ.ilibrío, deve
'.J.!esta.càda.

'

estar presente.'
'

'Irês tipos de representa- "Porisso vieram a Petro-,
,,�ilo compareceram ao Hotel polis .representantes dos go
:Q,uit::tndinha; urna dos go- vemos, das. classes patro
ve-rncs, outra dos patrões' e 'riais e dos trabalhadoras,",
'Dutra dos trabalhadores.

O Ministro do Trabalho,
<di', José Segadas Viana, foi
-destacado para chefiar a 'de
legaç,ão do governo «lo Bra-,
,;;.:jJi.

Segaüa&.- Viana, foi logo
:no m-�íro dia, eleito pre- ,

.sídente da Conferencia,
'

No curso de uma conver
.sa que tivemos, no aparta-

, reen to ministerial, Segadas
'Viana definiu .os' objetivos
i.;nediatos e a longo termo
"da Conferenéia.

Da8 palavras do Ministro
,

"se depreende que a reunião
'-�e Pdropolis não teve, nem
·tem, principio nem fim. Fez
2' faz pa.xte de uma confe- '

:rc:cia intel'minuvel que vem R' J
•

se realizando há muito f)ntre ua eron.mo
,)" estados americanos com Coelho, 14 "

'D ;;roposlto de, elevar o nivel FLo.RIANOPOLIS
:t, homem que trabalha. '

"Os objetiyõs básicos des- EI."'ml-nad,n" um remador';ta Conferencia :_ diz 'Sega- U

t';.IS Vi:.mq_ - dizem respeito A propósito de tima local guarn ição �or ele deu-se <

'�\O segul'ú-, social, á, prot�ção 110ssa sob o, tít,\l10 ','Elitnina- uma semana antes e, nã'i:) nl ,:

·dD trabalh,ado'r ,agricola e do um remador", fomos pro- hdra, da disputa, tendo ele'
-<:to:, métodos de remunera- curados pelo joveml.Ademar dado à direção técnica Mar

j�J;t0 do trabalho", de Oliveira que no's decla- tinelinu as explicacões de
.

Como vê y., amigo léitor, r6u Ç-'arecer de fundamento Isua conduta, basead�s na 'má
�r.o temas eternos, ,que não as declarações do Clube orientação dada à guarnição
poJem ser resolvi'dos' em Nátitico Franciseo Mart�nel- que perdeu para o Riachue-
-uma reunião, li, em ofício à Federação A- J:o e o Aldo Luz.

Segadas Viana, com tino quática de Santa Catarina,!
:;omalistico e de estadista, de ter ele deixado de inte- ! Sua -falta de qualquer ma
indica o verçadeil'o sentido grar a guarnição' de novís- j l1eira, é grave e deve ser

<da'Conferencia' de Petl'opo- simos do clube rubro-negro: punido como merece. Porém

�lis, acel1tua�nd0 o aspécto na competição náutica de 1° : antes. � FASC irá ouvi-lo a

flue se prolong'ará âentro de de Maio, na hora dó páreo, !rim de na,o tomar uma atitu
i'tlturo como uma promessa. razão porque solidtava o I' de, precipitada, pois, é pen-

,

"E - diz Segada� Viana Martinelli, a punição máxi- sarnento do remador insti-
. , I •

,

-;-. êste alto e relevante ob- para o remador, ou seja a rtuü: advogado para melhor

j�tivo: fazer com que os ,po- elim.inação,
'

, I se defe�lder das acusações Ivo::: da Am!"riea se compre· Dlsse-nos Adernar de Oh- ! dos procel'es do valoroso
p ..... rl.,.,." rnp.1hor, 'e se unam Iveira (Jl1e (l abandono da! g'l'êlnio da rila Joã� Pinto. !

farmacias
de Plantão

1'7 - .Sábado - Farmâ
cía Catal'inense - Rua Tra

jano,
MARIA DE UM�,( NUNES PIRES 18 - Domingo __:_ Farmâ-

MISSA DE 70, DIA \
cía Catarínense � Rua 'I'ra-

Filhos, irmãos, cunhados, genros, noras e netos de jano.'
-

MARIA DE LIMA NUNES PIRES convidam seus, paren-
24 - S&bado - Farmâ-

, I'
,

. ·t' , . cia Not,urna - Rua , Traja-tes e pesso&JL de suas re ações, para aSSlS nem a missa
de 70 dia que será �lebradar sábado, dia 17, às 7 horas, no.

,

na igreja de São Francisco, em sufrágio da alma de sua 25,- Domingo - F'armâ-

e8tre�ecida mãe, irmã, cunhada, 'sogra e avó. da Noturna - Rua Trajano.

Aproveitam a oportunidade para agradecer; sensi- O Serviço noturno será

CO'mpre" lI"lIe"I •
bilízados, a� :péssoas que os c?�lfortaram no ?u!'o golpe efetuado pelas Farm�cia8

,

' ," O !"� por que acab�m de- passar, enylando flores, cartões; tele-. Santo, Antonío, Modema e

,n.,r preçO da c •.ct.... g'l'am� e :fJadiogi'umas' de pezar �u acompanhando o en" 'Noturna situadas às ruas

d f
.

1 id
.

t .Toão Pinto e Trajano n. 17.
e o seu re r'gera ..

'

te1'1'O (a qU-Rl'1:, li e�tlll a, '

, ,

cIor 'NORGE, mo

dêlo 1952, com I.a-
rantia real de

Partídpaçâe
Odinaldo Pinto de Oli

veira
, ,e

Senhora
participam aos parentes
t,l pessoas amigas o nas

�imento de seu filh�
ALOISIO, 'ocorrido, dia
12 do corrente na Ca
sa de Saúde São Sebas
tião.

_--

Sa.bãO

\7irgem Especialidade
da ela. WETZEL INDUSTRI4L-JiJinville. (marca registrada)'

,

T��rDa ô �oupa branqui�,�im!� -,

/

5 anos.

OSUJ 8ama & Cia
, Cai... postal, 139
Telefone, 1607

•

INTEIRAMENTE

,MODELO O o 10 H P

PONTO MORTO
MARCHA AVANTE,

MARCHA A Rr
TANQUE INDEPENDENTE
Cf MEDIDOR DE GASOLINA

c, RAMOS SIA'
Comércio - Transporte8
Rua João Pinto. 9 Fpoli8

Distribuidores

"

'

� Inn/J'(7'd..eu 1 I
=T-�

no nOvel BANeO AGRleOLA
A eOop�l"ó.till�, de eré�ito n� 1, do\BRA�IL!

.

, SEDE PROPRIA

, �cr+Yl�1b
fLORIRIVOPOLIS - 'STR CRTRRI/'tR

/' 5

·CONVITE
Os filhos, filhas, gênros e

noras' de Defendente Rampi
nelli e Gertrudes Sens Ram

pinelli, têm o prazer de con

vidar os parentes e pessoas
amigas, para assistirem a'

Santa Missa que mandam
, celebrar em ação de graças
pela passagem das Bôdas de
Ouro, de seus pais e sogros.
no dia 17 do corrente às 8

_ horas da manhã na Igreja
Matriz de São José.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

, BENZOMEL

Aluga-se·
Residência no centro da

I
cidade cem salas pl'óprias
,para consultóriOS ou escri-
tório. ,; �

.

'I Trata�; '_ Avenida Trom-
pow�ky 17, '

' ,

, Fone ....,.. 1638

" Pâr'icipaÇão
Cap. Ivan Linhares '

e

_ Senhora
têm o prazer ele pàl'tk�
par o nascimento de sua

terceira filha MARIA
CRISTINi\, �o(;orrido na,

Màtel'l1idade "São, Se
bastião, no dia 11 do
corrente.

Florianópolis, 13 de maio

Fpolis:, 13 de maio de
1 �;;�.�.
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Vine-Diário Racienameat {)
de gasolina,.�
de J'anctro o avião ,DC-4, com
50 passage iroso No eu tan to,
este' aparelho não pode de
colar, devido ao seu gr�!lde
consumo de gasolina. Fel ele
substituido por um DC-R de
:'1' luzares tendo assim a-' ���. . ... ,

.

Aerovias sofrido um prejui-l
zo de 50 por cento somente

'! .ressa viagem, não contando
;) prejuízo e o desaponta

I menta dos Pllss�geiros que
f não puderam emnarcar.em�

• ',; NASCI 'NA PANAIR F� NA VARI?M:ORRE.I�EI ,OND� -

O funcionário da Panair3' '_ Continuação do sc-,
� "

.

I
..

-

I,

que nos atendeu, esclareceu1\1 nado
.

() scguin te' _ "Essa porta-
o Chefe da 16a C, R. 1 ., I A TRIBU MTSTERIOSA J, 'd' �',�,': t 'o da A.e1'o11au-

'

S h" Ju, '

na o .lvl111JS I '.'" <(,o'lv,lda aos .._ �ll ore,s.
.

-

I '

No pl:�gl'ama:, • tica não causa alterações àventinó Garcia C�ldoz�, Cinelaridia Jornal, Nac,
I F' nair '1)0'1" a minha com-

C" Dorva
I anarr, cvÓe

Aristides rprrario,
, (1':-, Preços: ,<'hh n3.0 faz viagens es-

'

D
'

o' � !\n J li 10
C li' 5 00 'J '>0 I D.t,.1 • .. <

Imo ommg s ,-
.

r<jJ. c o.z
,:' "

"

> sim as suas li-
'

, 'e�erpm 'la T '

10 ,oe(.1:11:; c, .. ,
,

Justlno, a cornpar '-- -'

,e, rmp. até anos.
i' h :, 'ouuís não serão al-

.-:a Seccão daquela Reparti-
ll\iIPERJAL. I'n as.las -

'I '

se não vier
'd terac as sa. \'0 . ,< v r c..

ção, a fim de tratarem e
Ás G e 7.45 horas ,\ ': 'g-a"olÍ'1a americanaS6U!'\ interesses,

10
LA.DRÃO DE BICICLETA; mais a

-.-.

< "

'1';
c , '

"

, '

. ,

.

[para (l t.raS] ,com: ,I
O sr I�Ul' Pena da Savag,

'

I �GION • NI � , • ,S· d d V tlva' ,1:a�he!to]l;, i - r l z-à L c

'f!�leClal'OU que essa empresa10. OS tiS ..

i EZlO ST1:�OL,A , ' 'ã() fez Q1teraçõ,es em suas

F 61- No programa :

viagens normais, apenasdores de pIS. Nclieías da Semana, Nac, 'ca'.'1celoiJ as viagens espe-rre(�os: ') I ::iais e de favores, em obe- ,EDITAL c-s G,20 e �'",:O diencia à nortaria ministe-!
'

t' 00
Il\l"pl;'UrO ' ,

.

De acordo com o ar igo 1:>
/ � '" "L

ri al de 13 do corrente.<la Portaria Minister-ial n. Ás 7.t15 horus

I
' I "4 191;2 Iaco saber Howa'rd DUFF e Marta

l'
4 .., c e 0- -

'" J.<"

;�U� que o presente vi,rem ou 'l'OREN

José Callarala !{lere tiverem conhecimento, em:
r . ,{lHe foi �l1cel'l'ado o pra�o de

10 COLAR D� P,ANfERA Estudante de Odontoloeta,iezistro de chapas no dia 14 No programa., leciona 'física para o Colé-(i,-,� mês corrente, para as e-I Cinelandia, Jornal. Nac, ""iI) e vestibular,Jele ões da Diretoria, Conse- Preços: -
.,

Rua Blumenau, 5)3,]iH; Fiscal e Representantes Cl'$ .5,00 e 3,20
junto ao Consel�o ,�a Fede- Imp. até lt1 anos,
ração, deste Sindicato as

� il�i8\ serão realizadas 110

éia 8 de ',itmho próximo.
Dé conformidade com as

"':_"}0Ficóes legais, foi re-�!l ! .�
'"

� istrada uma só chapa, com-
�:o�ta dos seguintes associa� I .

\ .

""����b�O d��::::�� de F.-'Perversidade

RITZ . Precos :

Cr$ 5:00 e 3,20
Imp. até J O anos,

ROXY
Ás li e 7,45 horas

ODEON

As 4,30, 7,e 8,45 horas
Gregory PECK - Helen

WASCOTT e Milhard l\HT
CHELL.

em:

O MATADOR I
I,

Ás 7.45 horas
Charles STARRETTNo programa:

O Esporte na 'I'éla, Nac. em:

SENDA DO FOGO
James CRAIG

NOja da;' t68. \

C. I!.

CASA IlIscBLAltI.A tfttnloutdora. do. RUiOll ..o......
(fator; V'!nl...Dl.....

1... , eo."llletft .dr..

YAC - eATltdZtrtEn_
�e�

riàs ,

'i�onel I�ui7. da Cunha,
para a sua terra, a linda

f rmacías '

Iberaldo Ricardo de' Sou- mel1ína". a '

.'za.
Mas, a pobre mãe, usou

d Plantão ITargino Miguel da Rosa.
do recurso, informando que

I eLaudel ino Luiz Martins.
;:hamaria a Policia, Nessa, 17 _ Sába-dQ _:_ Fal'má-!Para 'o conselho fiscal: vo'z de Poli�ia, a _"ma�a_me'" em Catarinense _ Rua Tra-j,'Aparício Manoel, Siqueira. largou � 1011'a cl?atunnha, jaI.!o, ...

, .,
Jordiho Ventura. 'Fôram momentos de ver- 18 _ Domingo _

Farma-,
JJl1iZ :Martinho dos Santos.

dadeiro pavor, passados _por I cia Catarinense _ Rua Tra-Para suplentes da direto-
lima senhora que, po�' II_1mu- jalio.

" ,

ria:
tos, não perdeu a fIlhmha, 2,:1 _ Sabado _ Far�a-Gel'uldino Francisco da
sua única menina. Tratava- cia Noturna _ Rua TraJa-'Silva.

. "e nlesmo' de um roubo" em
no"Antônio Euzebio do Nas- �'l�na :'ua: à luz do sol, no 35 _ Domingo � Farmá-emento,.

coracão da Capital. Feliz- cia Noturna ,_ Rua Trajano,Geri:maldo Alexandre. ment�, ficou na tentativa. , , O Serviço' noturno seJ;'áArí' 'Andrade Ramos.
Este. o fato, que aqui re- efetuado pelas FarmáciasAlvaro D'Avila,

rYistamos para adve'rtir de Santo Antonio, Moderna ePara suplentes do'cofse- �;ue deve haver, em Flol'ia- l\oturna situ�da3 às rmli:;'lho fiscal:
'lópolis, vigilância das m�: .TOf,O Pinto e 'Ira,Jano 11. 17.)o-rmil1o Marce1ino Men-
mãs e dos pa'pás, porque Ja f :<',-.des:'
;1á quem se dá ao prazer de

.... "tt
Zllcal'iaR Valério., '"oubar crial1ças,., Não háJ�sé Domingo,s F Ilhi). I dúvida que é o primeiro: a?P.ara de.legados represen- I que se saiba, mas constltm,tantes no conselho da i iá por si, um áviso, DeveFederação: haver, para que se não reTuríbio Custódio de Fa-

f)itam cênas dolo�'osas ,

co-xias,
mo a que acima relatamos,Arí Andrade Ramos-
mais vigilância da Polícia,Para suplentes de delega-
'10 tocante a, hospedes quedos r,ep,resentantes no
chegam aos nossos Hoteis, 'conselho da Federação: afim de que sejam klel1tifi-Antenal' Pamplona,
cados convenientemente, e-

'-

Apolonio Manoel Apari- \.italldo-se' que� sejam vivi-do,
das, nesta\, Capital, fatosEstá assim, portanto, a-
i'ocambolescos, com o sacriherto o prazo de 5 dias, a fício de tenras c'riaturas,tsrnúnar no próximo dia 2�, ::uja úriica defêsn são os�:s 18 horas, para efeito de
próprios pais,

'

irrinugnação contm qualquer
c'o')� candidataR registrados��';'ndo que as impugnações
�,ue sejam cabiveis devem
l" r �ncaminhadas a esta
P dministração,

1<'1 orii:tn ópo1is, maio de
L)5�,
Turibio Custódio de Fa

rias -"- Presidente,

- a mucosa: es'tomacal
'fica irritada e hiper.
sensível, cx�giDdo o

uso de um alcalinizano
te como ,a M�gnésia
Bisurada, para prote-
gê-Ia ':) pt'cvenir a

"I '.1.-hipct·ucidez. ,,' agllc�la
Bisurada o em pó c em

compri-
midos.

"1.1" VOLUNfAl'l:lOS oA.pArRIA N.� GfI,

l\tagnésia ,

'Bi\suradtl''.- ANOAR

Isto dizem milhares d.
pessoas acostumados

com o aroma, a purezQ

e o gôsto inconlun

dival dos cigarros Elmo'

\
,

'

CIGARROS
-'

ELMO
/,

.--.
IJM PRODUTO SOUZA CIWZ

, PREÇO NO VAREJO Cr'$ 2160 ..

ljublicidctd. w� 1.
.,� .. �"'"

.��.!

.' .���,-��J:�;n�,_
-�� .- .. � � .--:.,

....::.___.
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Florianópolis, Sábado, 17 de Maio de' 1952

EIIDLIII
illlRIICDIR

COURA CUfA,

QUEDA DOS CA

GELOS E' DEMAIS
�
I

AFECCO,ES DO

COURO CABELUDO.

! Dila�io da Mefrnpole
I .-----'------------.

í

I Jornais Cine,'RI,atçgráf1cos II. N G L E' S A
\./ (A11�'àru� de Oliveira) : nossa propagà:lda, �jlld,:ll-' r_"-;,:,:,., il.11I

As leis sao elaboradas i do o nosso turtsmo, e muito � �__!.....:.lrl_ ��
sempre com finalidade boa. ! bom u digno de aplausos.
E embora não possarnosdis- Tem havido, porém, celéu- T Õ N I C A . A P [ R I T i V A
cutir, com conhecimentos ma pela impossibilidade de
profundos, .todos os assun- ser cumprida a lei inteira
tos fazemo-lo sentindo a mente. E nessa' ímpossibilf
necessidade, vivendo o pro- dado os importadores corta
hlema, Registramos as im- mm os seus jornais -cinc-
pressões' dá metrópole, c011(lQ matográfícos. Sofre de asma!se nos colocássemos à beira O público está sendo' pro-

.. , . Só a. expectativa de umda calçada e procurássernos ;udir·'tdo.; ,B fularnos P\l)o acessotde asfixi� asmáti.'a. '

sentir o que sentcmes l�uas, público. Não sabemos o que com o seu cortei t d.

id '1
.

I "d
.

N-
,. v JO a erra Dr.constituí as aaque es que v�u PC'O rrrun? ao. aco�� abate o espírito mais rell1itl-formam a massa de sof'redo- panhamos o ritmo do -unr- ten·t·e· Ser asmátír

. ,

.

• .

'. .
•• r
'..

- '" '" lCO e VIver
res, que recebem .indíreta- verso ..Deve haver algum jer-

I sempre de baixo dessa obs-
mente as más ou boas COl1-- to de contorn�r a ,q�es.tão: -ies"ão nervosa e dissolvex,
sequências das medidas pos- Um modo a nao prejudicar ',e. O remédio do dr, Revn
tas em vigor pelos poderes. os nossos interes.ses, exter-. t,1'ute, a salvação dos asmâtj-
Somos os mais entusias- :10S, sem nos'�l':.Jud1Car fl cos, combate -eficazment.

'mados pelo cinema nacio- �alta dos notIclOso,S. pela não;::ó.� próprta asma, come
nal, basta dizer que assisti- l�agem, que no� p�:mItem qu a lqunr bronquite crônica
mos a todos os filmes lança- ver c: que se passa la fora, ;)U }:ào•. tcsses, chiados, etc,
dos; mesmo os reaia.abaca- Ist� e elem�mto decultura e Com'o remédic .do dr. Reynxis deglutidos com casca e' de Ilustração do povo

,
zate, as gotas antiasmâtieaa,ltudo . . .' Deve ser tomada medida puramente vegetal o doen-

( I A idéia do Governo em com presteza, É preciso não te adquire imediat� alivio
querer impor certas normas prejudicar o p�blic? O mal voltando sua respiraçãolog�
aos cineastas estrangeiros, das nossas COIsas e querer ao ritmo natural. Não en
teve boa intenção. Forçar'a passar logo. com o senso da centrados no local enviem
divulgação, lá fora do que medida, de oito para oiten- antecipadamente, Cr$ 25.011
é nosso, propugnando pela ta ... ' para End. Telegráfico Mell.

delinas, Rio, que remete
mos. Não atendemos

.

pelo .

reembolso.

TÓNlt':Q,.CÀPILAR
p�� EXCEltNCIA

Diretoria da PrOdução, AoimallA1uqa-se
.

,
EDlfAL N. 1 rarro : das D as 12,e das 14 2u�rtoDe, ordem .do sr, Diretor, I' às 17 horas, em Trindade. I -.. �

.

df.!vidamente autor-izado, de-}: As propostas deverão ser
Famí Ia dispondo de t�m

claro que se acha aberta, a I entregues em envelopes fe- I �uar�o,< �l�ga dan,do, pre:e-.
contar desta data, a concor-I chados, 110 gabinete do Dire- pencla a 3 lap�zes: Vende se

rencia para a venda de uma I tor, até às 10 horas do' dia tam.bem uma cama de �ero
.Carnionete mal:ca "F'ord" 131. de Ml}io corrente, quan , b�'.cotn lastro de tela, a rua

)947 com capacidade para do serão abertas em presen-
Tnadentes, 64.

oito lugares, preço mínimo! ça dos proponentes. ntuDA8. DOlIAi'íi••
Cl�,$ 25.00?,oo (vinte e cinco I :Diretoria da !,ro,duç�o A- • PL4VÜ .�mm•..t.I
mIl cruzeiros), uimal, em FlonanopolIs, 12 1:1' di'

�

A - referida Camionete po- . de Maio de 1952.
.

li II' r �"OnDe1-r.
iterá ser examinada

mediano,
Oscar Naz�reth Capela - .edi HldIIaI' •• ) ••

te autorização desta Direto- Escriturário do Serviço do .ulltit
ria, durante o seguinte ho- 'Acõrdo Único. --.-------'---

--

-.;..._...-.••-..w.w__....�.................-..•• ............_............._._...........__ , Aulas d& Inalês
.,Ir:.. '�.:J � ....�--

.

PRATICO E 'tEORICO
.�. ;.. 'II'. " 'Profes��r Bonson
".,

�: Av. Herctlio Luz, 66.
• II... M.,ochl 0....,., J4I, 1.° .nJ., ""

, . ..: Diariamente.
C:URITleA

.

JLLUJI...... ' PROHBIO ..s f>ARAN4 •

Dás 8 às 12 e das 14 às 18.

••••••••••••" Oi$••e

:ACORDEON
Todesc.cnini inteiramente

nov'o,
.

sem uso, com oitenta"
baix.os e um r��iStro: Veu.
de.se,. Cr$,' G.OOQ.oo. .

,

::: �u"a: Ah�8 'de' Brito, 44.

Qiíij�r
PEDE-SE a quem encon

trou, entregar nesta redação
uma correntinha, de ouro,
com medalhinha, ontem, pe
la manhã, no' trajeto matel'�
nidade 'fDr. 'Cal:los COrl'ea".
-- Praça 15.

.

Particípacao
'JoSÉ ANTôNIO BELEM 1

e.
VEUGILIA CANFILD

BELEM

VliJV1\ ROSAI.INA
VIEIRA

participam seus' paren- participa seus-parentes
. tes e pessoas de .sllas re- e pessoas· de suas ,reIa-
(ações, o contrato de ca- ç6e;;, o contrato de casil-
sarnento de seu filho rne'nto de sUa .filha LAU-
NILSON, com a sIta. . RA; com �o senhor l";üson
Laura Vieira.

"
Bel�m.

Curjtib�,�1-.Jd)2. "'. ,,.
.. " �,".,.,.FpoJi'8"'1'21-4-52';···,

NILSON e LAURA
n_Qivos

",:f,aqueza� �'" ge'.'
Vinbo çreosotado

.
(�iJve;ra)

• I
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Raclenamentc de gaso- PERVERSID�DE _!
_. .-

lina para a Aviação Tentativa de· roubo de uma criança
,NÃO PôDE SAIR, DO RIO ,PARA p,ORTO ALEGRE" UM DC-4 DA AE- DESTA FEITA UMA CRIANCA LOIRA, IFILi-IA DE UM FUN-
ROVIAS, POR CONSUMIR MUITO 'COMBUSTIVEL - OUTRO AVIA0 DA �

H -

MESMA EMPRESA TEVE DE TRANSFERIR SUA VIAGEM PARA BUENOS CIONARIO DO D. S. P." SERIA.A VÍTIMA, ,Na,O FOSSE, A
AIRES A GASOLINA'DA VARIG PROVEM DA VENEZUE,LA - -SUS- INTERVENCÃO DA PRÓPRIA MÃE - JÁ' SE ACHAVA A

PENSOS TODOS OS VôOS ESPECIAIS E DE :FAVOR GAROTINHA EM, PODER DA SUA NOVA l\'1ÃE' NO HO-

TEL LA PORTA, ..porcento, determinou aos

seus auxiliares que' tomas- O fato ocorreu, há qu in
sem imediatamente as medi-

ze dias, nesta Capital; rhas
das preliminares para res-, só uO'ôra chegou ao conheci
tringir os gastos e que es-l men to da nossa reportagem.
tudassem õ problema CPlf; o Nova modalidade de roubo,
fito de toma�' providencias desta feita de crianca. O
;definitivas. primeiro caso, não há dúvi-

, Esta manhã, no entanto, da, Mas, denunciador' de que
telegramas 'procedentes dos tudo é possível, nesta Ilha
Estados Unidos adiantaram "OS Casos Raros .. : Não se

que a .s ituação fora solucio- há de silenciar, '.embóra se
nada com à concessão do au- ia o 'Úi1ico, néssa modalida
mente pleiteado pelos em- 'de de furto. O caso consti
pre��dos das empresas pe-, I' tui advertência, -p,orquantotrolif'eras

� poderá vir a sei' razão pa-
Foi ouvido: a propósito o

,ra futuras atividades da Po-

A INDA O NOSSO coronel Dario Azambuja,
!lida Civil na -busca de"

,c', chefe do gabinete do minis- criancas roubadas. Vale a-

'A- '1--,� 'IVERSA'RIO' tro da Aéronautíca, que dis- 'lertal:, para que não venha-
.,. se o seguinte:

I mos a ter aborrecimentos,'
Do sr. dr. Alvaro Müller .ignou ata 'voto congratula- _As ,instru9ões em vigor com "outros fatos. Vale ad

d'l Silveira, Presidente da .ório passagem mais um an i- sao as segumtes : o Estado vertír no sentido de que não
Câmara Municipal de Flo- :ersário brilhante matuti- Maior deve suspender todos sejam descuidadas as ma

rianópo lís, recebeu o dr. Ru- ho. Cordiais saudações. Al- os vôos que n�o fore� par� mãs, nem, os papás. Floria
.bens de Arruda Ramos, di- varo Míllen da Silveira - transporte e instrução. E ríanõpolis está tendo maior

,

reter de 6 ESTADO; o se- Presidente". daí. p�o.ibirá _os vôos .extra-,I movimento, neste ano. O
guinte telegrama: ordinários nao autorizando comércio vive, em deterrni-
"Comunico ilustrado dire-'

I'
,De Fpolis., - Viuva 1-\.1- novas 'frequencias". nados dias ela semana, em

tal' que Câmara Municipal, bani e filhas, Associação .

Disse ain�a o coronel, I?a- lufa-lufa. Há, por muito na

aprovando requerimento ve- Atletica Barr-iga Verde. ,

1'10 Azambuja que admitida tural, em certas horas con

reador Osmar Cunha, COl1- I Gratos.' corno definitiva a notiria de

I fusão. Gente que entr;. nas

............................................ l1?rmaliza?ão do trab�l�o, casas comerciáis. Gente que
, amd� ass!m as restrições i 1ái. Gente que se confunde,

P" I contmuarao por mais ql�a-I que esquece, ante as preo-

reI'os :efi�� ou quarenta e. ;1I:- cupações, 'lté mesm.o odes-I� "o mas, o tempo necessarro tino das mercadorias queRIO, 16 (V:A,) - Em a oqp::q'C.l.L a tlpUazB.t[ up

Ipara
que os navios tanques adquire .".

'

reunião de hoje da: Comissão presidente Ida COFAP, Esse regularisem seus suprimen- Assim Ploríanópolis de
Federal de Abastecimento e ;:ong�la'n(.en!o será feito ten-

,

tos e seja refeito o 110S80 es- hoje.,.
' .,

Preços, o presidente dessa do-se em Vista a formula rtoqqe., E, em meio à confusão, tu'entidade;' sr. Benjamin Ca- -eDL custo, despesa e lu- I Afirmou a seguir: "Fatal- .do é possivel: roubos, fm'
helIo, deu ciencia ao plená- cro), devendo a COFAP a- !me11te seremos forçados a tos, desparecimenw de 'cri
rio do. proposito do governo, presentar à l'ef�rida comis-I reduzir à numero de viagens ancas... Dessa 'ultima: hi
d.e promover em todo o país .são um parecer a respeito. O ; da aviação comercial. Um pótese vamos relatar' como
I} congelamento 'dos presos, presidente ua Comissão in- I dos recursos já aventados é nos i1;formaram um' caso.
estando os estudos a esse formou que o congelamento i o de só permitir as decola- Trata-se ue nov� modalida
respeito a cargo de uma co- !1oderá ser total ou 'atingir ! gen� com aparelhos total- I de de fudo. Roubo ou furto
missão especial nomeada som�nte o� ge.neros e se�'vi-I mente ocupados com c.arga! o fato é que a ocol'l'ência é
tJelo presfdente da ���úbli- ços �e pnmeU'a neces,slda- te passa,g�ll·oS: ,O raCIona- real, que a imprensa regis
<:a, composta dos mmlsh'os de. imellto' e mevltavel, mas se ta mais como advertência..- ..... ----111-·-- .. -· __ ·_-.·· .. ·_··_-_·<..·_-_··._ ... f

"
.

, ' ,•• "'or. __"" __.40 •• _. __• .. __ ... _ .. _.,._" .......�'""

"ar,a por ordem expressa do' para que outros' lamentáveis
,

'ministro Nero Moura, com descuidos não venham a

Ca'mpanh'a' do, «Que-br'ado) I OI',men�res pre.it.lizos poss.i. �acrific�r inocentes meninas
, ,veiS pala o pubhco. A maIs au menmos.

J . ,
. ,.' .

afetada pela\, anormalida- O FATO, ,Oonforme e do conhecI- berculosos. A festa (lançan- des 51" FAB O 1 ',' " ,

menta publico a Sociedade te terá início às 22 horas �
era a . vooume Em dIas da ultlma sema-

"

.

' ,do consumo a ser red,uzldo é na, uma senhora, espôsa dede Amparo aos Tuberculo- c�mtando com o maIOr de�: considerável, e a falta de
sos vem de lançar, entre' as fIle de modas' BANGU, 'JR' providend

.

d' t
' um funcionário do Depar-

t'
-

bl' d r d t
.

I t ' ,as lme la as po- tame�to de Saúde Pública,
. repar 1.Çta°e}s P�'CIAcaMspAaNHnoAs reaAlza ,o nesva C�PI�,. i derá acúretar uma parali. saiu às compras. Emsa cap1 , a x s mesas estarao a venda sacão t t.}

sua

DO QU.���ADO",.. .dentro 1;e poucos' dias. I A:GAS��iNA DA VARIG �om�anhia, sua filha;. u'a
A prIméú'a repartIcão a

'

:, ,I,,: ' -.
,T

menll1a de 3 anos de Idade.
se m�nifestar sobre,o �ssun- "':. .,.

�": .,. -.",-r.......... E
. �A VENEZUELA Loura, viva, esperta. Em

to, foi a Capitania dos Por- . I Sohcltado �ela .l'eport��' uma casa eomercial, à "rua
t

-

d F. t d d S.I'\ C "0"'8 de 111••• � gem, um fUnCIOnárIO da dl- Conselheiro Mafra iniciou,08. q .L:JS a o e al\.L� a- ti" ,'0, _. I ...
-

'Il'etoria da Varig informou .

'

E' .

tnrma, '9.g�', �nt ...egou' a te- '.

C' II'" "I' �"" ,;,
.

' .' as complas: scolhe, daqUI,
sou:,ratia't(la S:AT, 'a qtlantia SII; 'I· :lIl1a "",

::',', qu�. �� VOO�'l no.rmals, �e escolhe dalI, a senhora pas-
,de Cr$ 21650 referente às

' ' ',", Vt<" {CaUelIa, nao fOl�m �It,ela- sou alguns momentos em
,

, CONVOCAÇÃO, dos com a portarIa mUllste' -

t
"

contribuiçõe� do mês de á- Por, nosso intermédio fi- 1'I'a'l Apell-a's fOI'am
,- p� eoeuPlatçoaes: com

_ as_ a en-

b '1 f f'
,

' "
. sl1'�pen- coes vo ,a as para os o1-J'e1'1 con orme o leIO que

'

b -P " <.",-

D�s�amos a transcrever' �am se�� �e� ro� srst· rAo- sos todos OH ,vôos es�eciais e-tos que pretendia. E, daí. , .
•

", . ,.

.

,

essor oao os an os - de favor. AfIrmou amda que DESAPARECIMENTO
, FlorIanopol.ls, 5 de MaIO reão, Jornálista Waldyr de quase todo o com'bllstl'vel

�

d 1952 P. d t d S Daí, o desaparecimento da� .' re81 en e � o- Oliveira Santos, Professora's consum4do pelos aviões da filhinha. Observada a suaeJedade de Ampa.ro aos Tu- Adyr _!le Araujo e Silva e Varig é oriundo da Ventl2;Ue- ausência, formou-se a CODberculosos
.. N.est�. 1. Aten- EH' Faustino da Silva, ,Te: Ia, e como ness'e pa'Is os em-I d I t

- fusão. Procura daqui, procu(en o a .s� ICI açao con�ta�- nente Andrélino Natividade pregados" das" companhias ra dali, alguem, da rua,te do OflCI<: de 221t52.' envIO da Costa; seohoJ;es Milton petroliferas não estão em presta uma infol'macão àa V. �...a .Importancla ane- T",ehmkuhl, Wilson .T. Bleggi;, 'greve, acredita que a "pio- fl'egueza, em estado de altaxa de Cl $21�,50. c_onesp�n- W�ldyr C�mpos, �ngelo Ri- neÍl'a" não terá alterações tensão nervosa' _ a meninadente a contn.bUlçao preclO- beIro, Nelson Mala Macha- em seu trafego normal. On- saíra, levada por uma se-_sa e volun.tan� do pessoal do, C;apit�o José Carlos Ve- tem, sairam e ehegaram to- lhora, 'rumo ao La Porta.dess.a Capltama, do mes de Ioso e Professora 'Wanda A.-.s os a\'lo-es de 'sua fI'ota,Ab I A
. U�. Imediatamente, dirigiu-se an. proveIto o ensejo Miroski, cónvocados para com a me"m'a llol'ma- II'dade'G pobl'e mãe par�v aquêle' 10-para apresentar a V. S., os uma ,reumao a realizar-se da se'mana passada. cal, conseguindo encoIlltl'árme�8 \protesto_s de, consi,de- hOje, sápado, às 16 horas, NA AEROV'IAS O DC-4-

" 'lua filhinha, já no hall doracao e apreço. ALVARO na residencia do Sl·. Waldyr' ,NÃO' PODE DECOLAR Hotel, seglIra pela mão dePE��IRA DO CABO, CMG, de O. Santos, à Praça 15 de
I' .Na Aerovias Brasil se- uma ,ontra senhora,. de na-Capltao dos Portos" Novemb' 15 b d .

-

\
' "

.' .,., ,,10 nr. ,SO ra o. ,gu'lldo se mfol'ma que suas ,�ionalid8ode extrang'eil'a.�angu e� Flonanopohs I AfI� de tràtar assuntog viagens e::;peciais fora'm eor- Formou-se, então, o diálonre,:emente, ,no CI.1,1be 12 I' importantes e inadiaveis., tadas o' qlle tI'ouxe pI'e.l·ul·'7"Od A
� -�. . go. ,A garotinha, 'lágrimas"e ,,��st?� sera re�hzada a I t�:na-se .públi�o que a reu- à companhia, pois estavam nos olhos, reconheceu a matestaI mtItulada BANGU

j
..nmo dehberara com qual- marcadas diversas viagens mãe; que a arrancou da m"oEM FLORIANóPOLIS" - qUtlf n' d t' . . ,',., ,.

•
,

'

r
umero e presen es, e.speClalS para esta semana, da 'esperta "maclame". Hou-patrocmada pelas. �asas 10· ! pelo �ue se encarece o com- as quais foram suspensas, ve relutancia na posse dal�nda e em benefIcIO ela so-l parecJme�to �e seus elemen- Ontem, éra esperado do Rio 1 filha, porquanto precisavacledade de Ampai'o aos, Tu- tos constitutivos. '

(Continúa na 6& pa-g) &>_-t' -

63-, . .'_ mua na pago

RIO, 16 (V.A,) - Desde go que recebeu a comun í

hoje, toda a aviação civil e cação do Itamaratí, no senti
'militar está 'sob oregime de do de que as exportações
racionamento de gasolina. O norte-americanas seriam te

ministro da Aéronautica lo- duzfdas de ti'iuta e cinco
j.,.-......_-_.W!w....-_-.••- .........�--.......w.---...__.............:-..._............-_....-..-,r.....,.,._

Florianópolis, Sábado, 17 de Maio de 1952

Cengelamento de

, \

.............................� '

Embora com data de 6 do corrente, somente on

tem recebi a carta que segue:
CARO GUILHERME

,

> .Li o apêlo que fizeste pelo ,Fl·ech.w(10, ele' Do-
mingo às mulheres de', Florianópolis. Apreciei tua
coragem em coní'essar a covardia (até parece para-

doxo) de tão decantado sexo forte, Si os tres Mosque
teiros resuscitassem se en vargrmhariam de suas fa-

canhas. O mesmo acon teceria aos grandes guerrei-,
ros da Grecia e Roma, Pobre Aquiles. pobre Felipe'
e Alcebiades., .. O que diria Alexandre Magno que'
com 20 anos governou um dos maiores imperios do

mundo � ., Ani bal, Napoleão' e outros iam bem se e11-

"vel'gonhariam de viver num -século que, apesar de

atômico, o povo é dirigido por goVel'�laü.tes' que
tando pelo hemogramas, anemia hipercron ica, res is
têm as veias isentas de 'g lobu los vermelhos, apl'esen
taudo nelo hemogramas, anemia hipercromica, resis->.
tente ao acido folico e a Vitamina B-12, parecendo,
nelas correr apenas um líquido muito nosso conlie-
-cido por H2-0., ·tomando-se imprescindível uma,

transfusão de sangue e plasma.-
.Não te impacientes, teu SOS, foi escutado por'

algumas mulheres, e embóra tarde, pois 1180 muito fã"
ftos devias ter, chamado, entraremos em ação .

Faremos imitando nossas irmãs do Norte e der
meio, justiça por nossas mãos uma vez que os pode
res públicos continuam cegos e surdos às necessida
des do povo, que sofre miseria e fome, deixando su

bir ?� generos como pandorgas, ou balões de São,
,;loão, chegando- até a assustar RS classes mais ele
vadas. O café misturado, com páu, milho, osso, e ou

tras impurezas é vendido por 37 cruzeiros, a man

teiga
-

na maiOl;ia das vezes de segunda qualidade'
por 60, arroz e assucar por séte e assim por di,ante.

Cogitam de comissões' de Preços. Para qlie, 'es
ta pantomima? O circo é 'sempre' o mesmo, só variam"
Oi' palhaços. Não te arrependas de nos ter chamado.
em socorro, nós as debeis representantes do sexo trá-,
gil daremos uma tremel1�a -lição a esses ,p�deiros"
açougueiros', sapáteil'os, lójistas, fruteiros, verdu
reiros, peixeiros, proprietários de ,grandes e peque-,
nos armazens, não esquecendo -em primeiro log'ar liaS,
donos de farmácias as peiores sangUeSugíls que"
existem.

Com que cara ficarão estes negociantes ines-

,erupulosos, que obtem lucros fantastieos? Agiótas,
'

cambistas negros serãó varridos em poucas horas,
-

Já estou vendo às portarias baixadas para evi--
tal' a nossa mal'cha "Delenda Carthago", mas, sem:

Scipiões, sem os vandalos, sem sarracenos ela pros-
-

seguirá" embóra prometamos não 'maltratarmos'
mUlto os inocentes e il1defêsas jovens de 18 a 70_
Apenas lhes daremos uma lição,

Seremos tratadas de Comunistas, Que importa 't
Deus que tudo vê sabe, que ii;emos defender Um real
direito. Jesús Cristo expulsou do Templo OR vendi�
lhões façainos nós o mesmo, expulsando os negocian-,
tes 'inescrúpuJosos, os vis trahidores da Pátria" os.

arautos das doutrinas extremistas, porque, eles
sim �stão abl·indo as portas dos lares aos tão famo
sos perigos. verde ou vermelho, fàzenda. que o po
vo, revoltado, faminto, doente, atire-se ao 10 Qlie"
surja e a ele se agarre como' taboa de salvação. Na
da maifl certo que o seguinte anexim: Quando a mi-
seria bate à porta, a virtude salta pelas janelas.'

'

,

Chega de acordos e divórcio politicos, onde as:'

ambições desmedidas e a furia do pl'otecionísmo só
,l,wai'áo à Na(;ão"á decadência. O vóto é uma arma
e o eleitor já sabe maneja-la, pois sabe 'julga.'. Que--
remos a realidade, a terapeutica das pl'ómessas já
passou 4e moda.

'

O govel1no não é uma pessôa, mas um 'programa
que deve ser cumprido até com sacrificiós, lirna vez:

que nàb o pode executar, renuncie.
Confiemos, 'pois na reação feminina, até que'

surja, algum Agesilau (barbado), 'para que com sua.

nabilidade consiga salvar-nos e então entl'egaremos:'
os pontos voltando !1.o. lar para nossa sublime mÍssào-'
de esposas e mães.

Enquanto esperamos o milagre cantemos como:
Vicente de Carvalho: Só a leve esperança em toda a

vida, disfarça á pena de viver, mais nada, nem é
ruais a existência apeticida, nue uma grande espe
rança malograda, � :!

Atê breve.
Aqui fica tua grallde amiga E1 protetora, pois.

�stiu'ás livre do 110SS0 castigo.
AnacIeta Dias dOa Rosa

GUILHERME TAL

.I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


