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Gustavo Capanema, em seu teção aos Indios, que se f êz
parecer apresentando õntem acompanhar de lima comiti
ao projeto da reforma elei- va composta pelo embaixa-

I torai, condenou formalmen- dor da Turquia em nosso�".�� ....•.....•.............,._.....__.......J'�W""..........,,!·..·I,I".W
I te a adoção dos distritos país, SI'. Fuad Carim, pelo

.

D·, �sorg'anl·zaç.a- � no HosPI·.tal Cario' ,s', Chag�s li!" �!�j�l�;i:e�·:�r�li��r:n::; �::l'�t��:i(�OS t�üd�;�:i�:�l�
, ii

. ii é o da proporcionalidade. carregado de Negócios do
Quando à alterações que Canadá e de funcionários do

RIO, 11 (V.A. - O LI- honestidade nos serviços do bar com o tabu de intangi- i propôs relativamente � 01'- Conselho e do Serviço deDER DO PTB, na -Gâmarà Hospital Carlos Chagas, : bili-dade da Secretaria de i ganização dos partidos, O Proteção aos -Indios. O ge-Municipal, sr. Salomão F'i- Repelido pelo orador, que' Saúde e Assistência, onde '; exame das mesmas foi adia- neral Rondon e sua comití-lho" depois dos insucessos disse não acreditar na exis- os médicos, que são fundo- : do para depois da publica- va. visitarão numerosos pos-tia maioria na questão dó I tência- d-e honestidade .éem : náríos da Prefeitura, Ia'zem' i cão do substitutivo. tos 110 S.P.J., oarticularmen-'Projeto n. 1.000, tem estadt--1.
I

r�or cerrto., nÜll1� eoIet_i'vida- 1 p(�liti,ca.t�n: à base de f�'_l;" I
-

ContinlÍa I!�. (ia pág, > te 08 do X,ing6. _ '_
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1110S. Ainda ontem, assim sidente foi obrigado a sus- tida, porém, pelo sr. Vene-. lis, como 'professor da Fu-
procedeu quando o sr. Gla� pender?s trabalhos por al� l'��do, d� Gl'uça,_ seu corre-i' culdad: de D�r:ito, afim de baixar O prel'{) ti �arne.nstone para criticar o que guns mmutos. Iiglonárío, que nao tem pou- amanha, participar da reu- _, y - ua "
ocorre no Hospital Carlos Nesse meio tempo, entrou pado críticas aos médicos níão especila da congrega-

I
RIO, 11 (V . .b.) - Infor- l'OS. E, mesmo vendendo porChagas, onde não há medi- em ação. o s-:-·. Paulo Areal da

. Muú.icipali?a�e. I ção de�se estu?elecimento mam -de Uberuba que em essa importância, nenhum;eamento para atender aos para sohdanzal'-se {;om ,o Amda ,falaram sobre o

aS-i'
de enSl1�O supel'lor, na qual consequência da greve bran- açougue :t'eicholl suas portas.casos de socorro urgente. sr. Gladstone Melo e proc1a� sunto, os s1's. Indio do 1!ra� serão homologaddos os 1'e- ca das donas de casa, osDeclarava o repr��entante mar qlle é '!lecessário aca� ::li! e Paulo AreaL centes concursos para o açougues baixaram os pre- - o que demonstra a explo-

��1��������=::=�2:t!t�1:,1:?�:; através da .ll1lprensa Soyer,lamental ��,�!��iõ':��:�:�:f�e�e��sem anestesia, não obstan-
trabalhadores ante-ontem, t a urna, foi feita a conferên�'l,e gl'avl'dade de algum" � RIO, 11 (,V. A.), - Noti� I rocracia corrompida,' o mi- tra seus eomentários com l' d '

'" a.-c

foram ínieiados pe a mesa Cla o numero de socrecar�delas. Foi então abrupta- ciou-se aqui, como para aí, nistro do Trabalho, sr, Se- um clichê do sr. Segadas Vi- da qual faziam parte os srs. tas que se encontravam namente interrompido pelo re- transmitimos. que o sr. Se- j gadas Viana, revela-se inca- ana, despachando em seu Euvaldo Lodi, presidente da mesma com o de votantes.ferido sr. Salomão Filho, gadas Viana tinha posto à paz de cumprir o programa gabiente com o sr. Holan- Confederação Nacional d{J· Feita a a.puração dos vo�que, como médico, d(·clarou disposit<ão do preside'nte da, do presidente da Repúbli- da Cavalcanti, acusado por bdústria; Humberto Gran- tos, verificou-se que o sr.que curativo deve ser feito I República a pasta do Traba:; ca: devol�er aos tra�h�b�- aquele titular, não há mui-
de, Procurador Geral da Euvaldo Lodi fôra eleito porm.esmo a frio, acreseentan- lho, que vem exercendo ha, res a confIança no Mmlst� to tempo, de ter dado um
Justiça do Trabalho; Roque unanimidade.no existir eem por cento de mais de um ano, para faci-; rio do Trabalho, missão em grande desfalque no Fundo Ferrer, diretol' do Departa-

. i
litar a ação do chefe do go� ; que o atual ministro ia- SindicaI,- de cujo orgão ,é

mento; Antônio Horácio Pe- ."........_."........--.,.........._•...,...,.,__..'P.........,...,............�..w........,............ i vemo na recomposição mi-' lhou-". um dos seus nntigos mem-
reíra, secretái'io da CNI;181gr8n.o de Im-: n�steri�l. " I o vespertino ofidoso ilus- bros.
Paulo Vieira, delegado da O RISO J.)A C'Oi\DK�.

"

.

A I .

COnfll'Il1ando ,essa �oh-, " M........ Federação das Indústriais'reola tia mA..' cra, o sr. Segadas VIana '. .

d
de Minas Gerais; e Celso

•
" 1 disse. que sua p.ast.a est.U\Ta Ba.·xou O prel'o o pao-L ti - V Ramos, delegado da Fede�rlel a na I efetlvameut:-. a dJSpOSlçao .

_, .' ração das Indústrias de San-
NOVA ORLEANS, 11 CU. I do sr. GetullO Vargas, a .

em MIDas GeraIs ta. éatarina.
P . .

t quem, para dar sua colabo� .

. ) - FOl en·cerrada a con-I _

f' 1 RIO 11 (V. A.) A 1�'P...T.oC".r...-r......"'IiI'Io.�_...wu•••_ O secretário da CNI pro-f A .'

d 17 d' t
.

! raçao,
o' ana em qua quer '..

d '

h � d t d-eren'Cla ,e Ire 01'108
t I COAP mmClra chegou 'a Ad t d

ce eu a c amaUtl . e o os'.

.

pos 'o e mesmo 'em qua quer" - . oen a o ••r Ide, JornaIS panamenhos e!
't '

- concluaao - ora vejam. que •• os de egados presentes, das
t

'

d t I S1 uaçao.
'f" O d' f d

- ...�en l·o-�m�rIcano,. u�an e
t '" '.

descoberta - -que os p.3m .1- e I b lversas e eraçoes, mlp-
'()', quaiS foram dIscutidos O, HOJe, reforçando talvez a cadores de Belo IJorlzonte

II
ln e 8110 ando-se a' votação que se

moderno jornalismo,
.

sua,8
1
disposição do titular do vi�ham auf�tindo lucros �x- WASHINGTON, 11 (U. processou de conformidade

respon.sabilidades e os pl'O- Trabalho, o' vespertino "UI- cessivos. P.) -,- O sr. Dean Acheson com o qu� dispõem os

pre-I ;;�;,çtgressos da técnica. Este: tima Hora", em duas colu-· . n-ão c·ompareceu hoje ao- De- ceitos eleitorais � voto 8eCl'e� _

"'-'---c..:.L.-'>-, ---'-'

grupo· de diretores de jor. � -nas maciças,... faz. s'eYer-as, Em consequência, acaba; partamento 'pe 'Es"tadoB., to, sendo utilizado cabine. - Mas que socorro é
nais rumará agora para I críticas' à sua admitiistra. de firm�r portaria baixan-I Os 'seus médicos aconse� indevassável, send6 aso-I êsse?
Chicago, a fim de se reunir: ção, ,sob a seguinte man-! do em Betent,a çentavos o lhal'am ao secretário de Es- brecarta contendo o voto de- ! _.; Não vê que o carro e
.com outros diretores e pu-! chete, na primeira página: I preço .do quilo do, pão. não, tado ficasse n'o leito um ou positada numa urna. Após a

'

para o govêrno e come
blicistas da América Lati-! "Rebelam-se os sindicatos só n.a capita.l como n03 mu-

.

dois dias antes de viajar votação, a mesa que vinha I todo mundo hoje guia
.,.a na -convenção anual da I contra·os pelegos. Enquanto nicípios vizinhos.

,

i
para Nova Iorque, a fim de conduzin�o �s rabalhos pas- os chapas brancas. a

Associação . Interameric�n&. j V...""lr�as prega a sÍndkaliza- ; Que' pegue o exemplo

e'i
participar ,�a inaugilração sou a dlreçao dos mesmos i encomenda oficial exi.

ile Imprensa, que será ms- ��O meensa e o expurgo dos qu·e' as' outras COAPS <lhe- da AssembleIa Geral das à mesa apuradol'a, presidi�' ge paralama .sobresse-
lada 2a-feirn. ,,,,legos e pa_rasit�s da bu� guem ii mesma conclusão. Narões UnL�z.:" da pelo procura'dor Humber- lente!

. ATENAS, 11 (U.P.) - O. to havia aprovado o sistema
Padamento e o Gabinete eleitoral de representação
gregos foram hoje dissolvi- majoritária no Parlamento.
�os, como primeiro passo A decisão constituiu uma vi-
110'> preparativos para as e� tória política para o parti
ieições de 16 de novembro do de concentração grega,

próximo, as quais, pela prí
meira vez, se realizarão sob
o- sistema de representação _

majoritária. O primeiro mi- Repatriamento dos restos mortaIs
:�!� �����á;::::;���qU; Idos pracinhas sepllltados em PlstAí I
-eargo, anunciou que sera

:formado um gabinete prO-l RIO, 11 (V. A.) - O pre-j se encarregará do' repatria
visôzio, para dirigir, os as- -;iden!e da Repú.blica assi-I mento dos restos mortais
suntos do Estado ate a pos- uou decreto, designando o

I
dos componentes da Força

se do novo govêrno. Mnl. Mascarenhas de 1\:'[0- Expedicionária Brasileira,
Como chefe dêsse gabine- raís e os generais Cunro-J que se acham no cemitério

te, atuará o procurador da bert Pereira da Costa, Fui- brasileiro de Pistoia.
Côrte Suprema, Demetrio za de Castro, Milton Almei- A referida comissão se

Kioussoreoulos. A dissolu-I da, Zenobio da Casto, Osval- incumbirá também de remo- ,
ção do Parlamento e do ga�. do Cordeiro de Farias, Men- delação do panteou exísten- i�inete fora� ,apel1as fo�'m':-I: des de Morais e Odilio �e- te sob o monumento de Ca
Iidades decididas em prmci- nys, o tenente-coronel avia- xías ou, se assim decidir, a

;pios desta semana, entre o dor Plínio Pitaluza para, construção dum mausoléo
rei Paulo e os chefes políti- sob a comando do primeiro para abrigar os despojos
cos, depois que o Parlamen- constituírem a comissão qUB dos nossos 'pracinhas".

do ex-marechal Alejandro
Papagos, que em setembro
de 1951 perdeu a maioria
por uns poucos votos .•Mui
tos observadores acreditam
que. a mudança de sistema

dará esmagadora vitória 11

Papagos nas próximas elei
ções. No último pleito, o sis�
tema proporcional produziu
um Parlamento devido a um

débil govêrno de coalisão, e

o país andava de uma crise

para outra, devido á falta
de uma maioria parlamen
tar, que pudesse fazer pre
dominar uma tendência de
terminada.

O representante carioca

•

Cr$ \.00 zenda fixai' a data em que

desejava comparecer ao Se
nado, para prestar esclare
cimentos sobre os .c.reditos
para pagamento do espolia
Lage.

Edlçlo de hoje - 8 page. Florianópolis, Dominge, 12 de Outubro de 1952
--------------�------------------------

Dissolvidos o gabinele e o Parlamento gregos

Dr. Nerêu Ramos

arrancou a promessa para (}

dia 27 do corrente, premes
sa que imediatamente foi
transformada em decisão.
Mal se despediu ° sr, Mo

zart Lago e se retirava do

gabinete, era-lhe entregue
em mãos um ofício conf'ir
mando a data de 27 de ou

tubro. para o compareci.
mente do ministro da Fa

zenda, do Senado.

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

Em avião especial da
FAB deverá chegar hoje a

esta Capital, entre às 10,30
e 11 horas, o eminente ca

tarinense, sr. dr. Nerêu Ra
mos, presidente da Câmara
dos Deputados.

provimento de cadeiras da

livre docência. --�
.

Ao ilustre conterrâneo, t

os votos de boas-vindas de i Seguiu"O ESTADO". I
. - .........w.....- ....._·.........•....._........, I Ma toContinuaem esto I.

do a reforma
eleitoral
RIO, 11 (V. A.) -- O

para
8ross.o

ontem, em avião da F. A. B.,
para Cuiabá, o general Cân

I dido Rondou, presidente do
sr. Conselho Nacional de Pro-

Rio, 11 V.A. - Viajou,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Voltou a se encontrar os

dois mais novos clubes da demo O Guarani que come- ção, ambos ocupam o posto "soccer" catarinense, o "Ga

Divisão de Profissionais da .;ou mal perdendo por 4 aO de vive-liuer, juntamente roto' 'e o "Bugre" prometem
- cidade. A última vez que es- para o Avaí, rehabilitou-se com o Figueirense, com 3 um bom espetáculo na tar

tiveram frente a frente foi empatando com "o Figueiren-' pontos perdidos. de de hoje, no velho está

na partida que decidiu o se para logo em seguida a- Após o prélio desta tar- dio da rua Bocaíuva que de

torneio-Inicio de 1952, .sen-I fastar da Iiderença o poten- de o certame passará a ter verá, assim. apanhar uma

do proclamado campeão o te "onze" do Atlético. somente dois segundos co- bôa assistência,

Bocaiuva ie vice-campeão o O aurí-celeste por sua locados ou em caso de empa- Os técnicos Zabot e Gar-

Clube Atlético Guarani, vez goleou o Paula Ramos

I
te, terá apenas um : Ftguei-

i
cês :s��o confiantes nas

Surgindo mais fortes que por 4 a O e empatou com o rense. J possib ilidadea dos seus pu-

nos anos anteriores, as duas Avaí , por zéro a zéro, mas Possuidores de valores! piles, tudo fazendo crer que

jovens e valorosas agremiá- foi batido pejo Figueiren- novos que no

.

futuro se II
teremos um dos mais sensa

ções neste Campeonato já se por 5 a 1. transformaram em craques clonais cotejos da tempera

demonstraram o quanto po- Na tabela de classifica- de primeira grandesa do da. '.
.

.

�êOMPLÉTA·HÓJÊ·23ANOSOCLUBÉ""···_···"'FEDERÁÇA�'ÂQUATi·c·ÁD·É··SANTÁ
..··•··..·•·•·...·.-...·FljTEBÓL·EM�ODÂ·PARTÊ··

.....�-_.

ATLÉTICO CATARINENSE . CATARINA Jogos para hoje
Nota Oficial n. 2/52 Nesta Capital

O Consêlho Superior da Máximo Martínellí, dando- Postal Telegráfico x A-

Federação Aquática de San- se ciência ao mesmo e .à- mérica, com início ás 8,30
ta Catarina, em sessão rea- quela Confederação. h ,./ di d F C Foras, no es,;.a 10 a .. . .,

lizada no dia 6 do corrente, - e) - Recomandar' a pelo certame amador. Palmeiras x São Paulo
deliberou: ..atenção dos clubes filiados, Colegial x ·Flamengo, com Radíum x Coríntians

_ a) _ Autorizar a dire- para, os artigos 29, 59 e 60 início ás 10,30 horas, no es- Ponte 'Preta x P. de Des-.

teria" a receber propostas
do Código de'Regatas desta tádio da F. C. F., pelo cer- postos

até o dia 22 do corrente, pa- ;F'eàll'ração; tame amador. Jabaquara x P. Santista

ra a venda de seu out-r ig- ., Flói-Íanóppl,is, rj d-e" Outu- Guarani x Bocaíuva, com XV de Jaú x XV ele Pira--

Conseguiu o tricolor do Estreito vencer tôdas as di- gel' a 4 remos com patrão, 7'rQ de 1952.: início ás 1330' horas no eícaba

fieudades .que, se apresentaram durante os anos, de

v�'- denominado "SANrl'A CA- i João Gonçal.ve�·Jun�or.- ··estádio da F:C. F., pel� ceio- Juventus x Ipiranga
da, e, hoje, estruturado, passou a ser uma das mais o .•

' TARINA\ tomando por ba- S;\,çl:et(1l'ip. : f
o l

tame' de aspirantes.
.,

Juventus x Santos

ganízadas agremiações do Estado. Em fase de fervilha _ se
ró

preço mírrimo: 'de Cr$ � ���ri�" Hpsterno -�. '_Pre- Bocaiuva x Guarani, <:0111
.

Em Pôrto Alégre
te ·�ividade�, não fará o Atlético comemorações dispen- 2;000,00 (dois mil cruzei-

Sldente,' .

início ás 1530 horas no Grêmio x Internacional

díosas, porém, receberá da Rádio Guarujá uma homena- 1'08), em virtude dê, na pr'i- �RD""ciÍÃRLES*"QUER, estádio da' F. C, F:, pelo Em. Belo Horizonte

gem das mais singulares, com a radiofonizacão de sua .meira eoncurrencia, não ter RECUPERAR O TITULO .: certame de profissionais, Atlético x Cruzeiro . ..-

fugurante trajetória e empossará em sua séd� social-na havido propostas e, não in- Cinéinnati, 10 (U. P.) _
No Rio Em Joinvile

rua Santa Catarina, a diretoria eleita para o biênio de teressar aos Clubes Náuti- '0 antigo campeão mundial Fluminense x Bangú. Caxias x Carlos Renaux,

52-54, devendo tmbém lançar o seu hino de lutas: eos de Itajaí. de box dos pêsos-pesados,
----------------"

.

. Posse da Diretoria _ b) _ Indicar o senhor Ezzard Charles, derrotou CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOLEI-
- ...As: 10.00 horas de hoje, na ,sua s�e social �itua�a I Alcino Millen da Silveira, ante-ôntem, à noite, Bernie VOL :MASCULINO E FEMININO
Da praIa da Ponta do Leal, sera empossada a díretoría l para membro da Comissão R ld "k k t"

á d
.

d f eyno. s, por noc -ou
C

.

f
'

.,

f
. ..

l' B
q?_e �eger os estmos a si�pática sociedade para I) I Técnica, em substituição ao no segundo "round", numa I

on orme ja 01 1l0hCJ�� I tar_nento
de at etas do. an -

bl�IO de 52-54, e�tando convidados todos os sócios do i senhor Henrique Moritz Ju- luta prevista para 12 assal-] d�, os Campe�n�tos..Brasí- d�lrante, resolveu a dlr�to
t:p.color p�ra esta Importante solenidade de aniversário. I níor, que solicitou demissão. tos:

\ leiros de volei remmmo ê [ ria da FAC entregar a ror-
.

• Dev��ao .

ser empossados os. membros do Conselho! _ c) _ Autorizar a di- Antes da lut . Charl . _

masculino deverão realizar- mação do selecionado á Li-

D I b t t d
a aI es. a .

d t
�

P� I d j. ·1 d de 1 era !v.o que em com� p�es� ent� o Corone� Pa�o; 1'etOl'ia a proceder estudos firmou que queria vencer
se am a es e mes em 01'- 'ga e OurVl e,· . even o o sr�

Weber VleJ,ra da R�a, a Comlssao FIscal e a DiretorIa completos para a modifica- Reynolds mais depressa do �o Alegre, �omando parte i Eugenio Wolter ser ° trei-

q�e tem como preSidente � Cap. Delso Peret Antunes. I ção da raia de corridas si- que Rocky Marciano o fize-l
.. anta Cat.a�lI�a. • nador.. ,

•

.

..
O HInO do Clube 'tuadas na baía sul subme- 1'a. Marciano havia derrota-'

Para dU'lgll' o· sexteto i A Ylagem est� marcada

.

. Sera lan�do hoje na Rádio Guarujá o Hino do Atlé. tendo o� mesmos e�tud{)s à do Reynolds por "kllock-
maseulino foi indicado Sr.' para o dia 23 do corrente�

. tlco
•

de auto�Ia de Br,az More!ra, reputada autoridade aprovação daquêle Conse- out" no terceiro assalto.
Rubens Lange, que tão efl- devendo ser convidado de

musIcal e cUJa letra e a segUInte: lho. Depois do encontro, Char-
cientemente conquistou Te- Honra o Sr. Eduardo Vitor-

C �

d CI b A I'
. - (l) - Flomologar, co- les declal'ou centemel1te o título de cam- Cabral, presidente- do Con-

a�çao o II e t etIco Catarinense qU'e esperava
mo seu representant� jun- se encontrar eoro Marciano peão catarinense de volei de selho Regional de Despor-
,to à C.RD., o Comandante pelo ·título rin,lfidial de box. 52� dirigindo a equipe do tos.
_____________..--

.
_

Ubiratan. j Condiciona-s-e' entretanto
Sempre AtléticO, serás um time varonil. A FAC fez várias requi- á participação _

dos nossos

Do Estreito, do Estado e do Brasil". sições, tendo encontrado di- selecionados a um preparí>'
ficuldades paia o fastamen- meticuloso, çlevendo em· cai·
to de vários jogadores, prin-

'

sode displicência- por parte'
cipalmente de cidad�s dis- de' técnieos e jogadores ser'

tan-ciadas de Florianópolis. cancelada a llossà inclusão-'
.

No setor feminino, diante nos' ·c.ertames nacionais ,de,
da iínpossibilidade do'afas-, Pôrto Alegre.

'

-

Quadros prováveis
Guarani - Isaías, Papi

co e Erasmo; Zezinho, Or
lando e Chembim ; Vitor, Os-

I indicado para di rígente
.

dt,l'

contenda.
. A preliminar

..

Fazendo a part.ida pr.eli,.r
minar, jogarão com início"
ás 13,30 horas, os conjun
tos suplentes, pelo certame-.
de aspirantes.

.

Os preços
Arquibancada - Cr$'
15,00.

.

:li,z Arquibancada - Cr$f:;
10,00.
Geral - Cr$ 10,00.
:ih Geral - Cr$ 5,00.

x 80'C'AI····ti··"V·•/.ii l. ." ,: "

�
�. ".

f

.

. �. �.. \�. "/. '.�
Atraindo as eteações do público o embate de hoje em

a frente dois dos três vice-líderes
que esterêo frente

ui, Danir, Jaime e Lauro.
Bocaiuva -- Bubi, Bonga

e Theodoro; Assad, Raul e

Cobra; Lebetinha, Carriço,
Romeu, Adílio e China.

O juiz
João Sebastião da Silva,

o popular Dião, um dos no

vos do quadro de árbitros
da F.C.F., foi, por sorteio,

O desporto catarinense comemora hoje o aníversá
:rio de um dós mais tradicionais clubes esportivos e que

tantos_.feit.os conquistou para a história esportiva de

Florj�nópolis e de Santa Catarina.
Fundado em 12 de outubro de 1929 por uma plêiade

de desportlsta, entre os quais se destacava o notável es
portista,

.

Cap. �Antônio Carlos Bittencourt, dedicou-se o

tricolor ao desenvolvimento de todos os ramos de espor
te, principalmente do futebol, onde conseguiu vários e

brilhantes títulos.

São Cristóvão x Flamengo
América x Madureira

Em' São Paulo

ÓTIC<A .ODaLO
. Lente;'�-"Zeiss, e Ray-Ba.n:.

ARMAÇOES . MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. - ARTI·GOS fOTO'GRAFtCOS
.

:" ULrIMl\S NOVIDAD'ES PARA PRESENTES' .' "

,RUA. FELIPE SCHMIDT·_· (Edifício Al1lélia Nelo)-
�...

..•. ����':.C'=.
' >i. ,

�
I ''''''''==�''''''''''''''"'--'''='=....,'''"'''''''''''''''''''''''''''''''.�'''''''''''"'''''''''II!!!!!!!'''''''''"'''''!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!�!!!!!!!!!!!!!'-!!!!!!_!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!l!l!!l! _

. .......-..:.���

"Sobranceiros s lutar,
Pela gloria.·s pelejar .

Atl�tico, teu nome é uma tradição
. �

Ca!l�amos teü passado .

.

" (E tru porvir nesta canção.
. Nas contendas do gramado

"� De�rotasté o c�ntendor.
.

Sempre,a combater com fidalguia
Quer na derrota ou na vitória .

Levando a supremacia
Na coragem, no valor
Na fÚn-8, dos t�us valentes.

·.A Ráinha do Atlético
Na �éasião da. posse da· Diretoria será feita· a últi

ma apüraçáo da Rainha doAtlêtico para êste ano e cujo
colOCação é a· seguinte:

VERA J. MARTINS. 121 votos
STELLA VIEIRA DA ROSA, 116 votos
ECILA. ALBA DA SILVA. 100 votos ride do Clube 4,tlético Catarinense e deseja aos ,S�lw
MARIA JOSÉ SARTORATO, 11 votos. dirigentes uma promissora gestão dos inferêsses do tra-

. r.f\t�O'''1-ltnb,-li1e o "O ESTADO" DOr mais esta efemé- . did(}l1al e nresthdoso clube. do Estreito.
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Completa, nesta data, a ..

3. M. "Amôr À Arte", mais �Ocorre, nesta data, o aní- - Sr. Luiz Orof ino, co- um aniversário de sua fun- ;W
-,:versAria natalício da exma. mercíanto. da

- �
çao. oÇ

,-'sra. d. Ligia. Ballet' Ramos, -- Sr. Jaime Mendes, fis- Iniciando, nesta Capital, ti

''''2:SIJ'ORa do S1'. Murilo Ramos, cal da Fazenda.
as suas atividades em 12. de �.:tabe.liáo no Rio de Janeiro. - Menina Vania Maria, outubro de 1897, com um �� À.s muitas homenagens de filha do di'. Heitor Ferrari,"

.

que será alvo a ilustre da-. engenheiro do Serviço do p.ugilo de músicos entusiás-'

,I
tícos, a S. M. Amôr A Arte,

'ma, as de O ESTADO.

f
Patrtmonio da União. vem levando de vencida as

,*nadot GO,mes de Oliveira' ,- Menino Geraldo, filho suas finalidades, que ,são
. l'ra.l}ilCOrre, hoje, o ani- do dr. Manoel Pedro Silvei� as de reunir amantes da'

�
:
,"e'rs{trÍo natalício d� dr. Se- I ra, advogado em São Paulo. "

t
.

1, c ln" d OI' I VTIAJANTES
musica e pres ar, assim, �-

:'Uá( or ,ár os uvmes � 1-;' sua modesta colaboração ao,
veíra. da bancada catarinen-' Sr. Charles Edgar Moritz. engrandecimento de Santa

;...e J.10 Senado Federal, eleito Via .aêrea, regressou, 011- Catarina. I
�cla'�I��� PT�UD� �m�R�d�Jmei�os� �OCD�. nês����� �
-{>HP. Charles Edgar Moritz, Pre- a memória do saudoso COB

,'o EX-Pl'esid€nte do Instituto sidente da Federação do Co- terrâneo Maestro Pavão,
..l"Tacíonal do Mate, ex-Secre-

.

mérclo de Santa Catarina. que foi um dos seus abne-
;tário do Interior e Justiça Prof. Plá"io Ferrari gados e entusiástas ele-

, de Santa Catarina, ex-Dire-
.

Regressou, ontem, �a Ca- mentes, prestígíando a S.
üw do Departamento das Plta� Federal, onde fora a lVI. Amôr À Arte, nós o f'a

_'. ::J:li'llieipaHdades, -o ilustre serviço do SESC. e SENA�.-I zêmos, com justiça,
.

nêsse
-eonterrâneo vem prestando o. sr. Prof. FláVIO Ferrari, i dia de festas para quantos RIO, 11 (V.A.) - Convo-. SEGUE HOJE O PREFEI- eez manifestou ao ministro
ao seu Estado, naquela Alta diretor geral dessas entida- ; emprestam o seu decidido cado pela. Associação Bra-" TO DO DISTRITO FEDE- daViação os agradecimentos

.. .J:
..Alli;J, do Congresso, serviços des de class� em Santa Cata-

'

apôio e a sua honesta cola- sileira de Municípios, órgão I RAL do governo do Estado de S.
'iiHe o tornam credor da esti- rina; Vereador à Câmara boração àquela sociedade oficial doo; Municípios do A �im de to�ar pal�e na Paulo, pelo pronto atendi-
ma, e do respeito dos seus dos Vereadores. i prestigiosa. páís, íntala-se, amanhã, em I solenidade da Instalação do mente do pedido de conces-
·"_:(mtenáneos. Dr. Artur Pereira Oliveira tats e de retrato no ítulo.. São Vicente, Estado de São Segundo Congresso Brasi- são de duas frequenciaa de

No dia do seu 'natalició, 'Da sua viagem ao norte Paulo, com presença do pre- leil:Q de Municipios, sediado ondas curtas, destínadae 'à
as homenagens de O ESTA- do País, tendo visitado a '\jUA amoJIL&JIlA .... 'sidente da República, do na cidade de São Vicente, Irradiação dos trabalhos do
DO. Bahia e Pernambuco, regres- b4lf4en'0I JI.Q prefeito do Distrito Federar partirá hoje para São Pau- II Congresso dos Munid�

Dr. Oslin Costa sou, ontem, via Rio de Ja- itlflOr, V&l� DIHe&. do governador de São Paulo lo o prefeito JoOO Carlos Vi- pios Brasileiros.
Decorre, hoje, o aníversá, neiro, o sr. dr. Artur Pereí- &•• Cea....... ..... e da. maioria dos' governan- tal.

- riu natalício do dr. Oslín ra Oliveira, diretor do Hos- tes das unidades da Federa- O governador da cidade
"'Ji,À.lsta, advogado em Indaíal pital de Caridade e clínico ção, assim como de mais de viajará de automóvel acom-
,� pessoa grandemente rela- residente nesta Capital. dois rníl prefeitos e verea- panhado do seu assistente
-c íonada nesta Capital. ,__ dores de todos os pontos do militar, rnajo

..

I" Euclides Ba-
O ESTADO cumprfmen- território nacional. o II hia.

Congresso dos lvh;nicípios CONTRIBUIÇ�\O DO

Brasileiros. I. B. G. E.

Segue hoje, com destino a
Numerosas contribuições, São Paulo; o desembargador

teses, memórias e outros F'Iorcncio de Abreu, preaí-
.() SR. ADEMAR de Bar- trabalhos serão oferecidos 1 t d I B G E

.

1'08 chegou ontem. Com duas ao grande certame. tiue se- �}:�t7CiP:l: (ia' ��l!:i�::� agradeei-mentahoras de atraso. Esperando I rá um dos maiores já .rea- inaugural do II Congresso
desde as quinze horas, o Jizados no Braail, devendo Nacional dos Municípios l João Losso, família e fi-
avião -que o recambiou des- •

'

durar oito dias. Brasileiros, em São Vicen-
1 lhos, sinceramente sencibili-

�.+ S t D •••••••••••••••••oi ..í•••••••••••••••••••
'

•••ceu no aeroporro an os u-

I te, e presidir a inauguração zà:dos, agradecem ao "GRE-
mont às dezessete.

N- . .

II- d F 11
de um curso de estatística, MIO DOS CONTADORAN-A recepção fôra cuidado- ao eXiste na na e· ruta na c::pital daquele Estad�: DOS DE 1953" pelo seu ele-

immente preparada. Por
• ; Alem de u'a monografIa vado espírito de sentimento

exemplo: o diretor dos Cor-' DAobl1l8 bas" BÁrea "omUDlsta I do lVI�lücipio de São Vicell-
, ao encomendar uma missa

reios e Telégrafos, correU- ,I ,.li ,. 1]. ti" t dItada pe! C N E a lf
,. 1 I d. O F tI' t f t' t' e, e o . . ., em su raglo pe a a ma e. ] 1 d' 'RIO 11 (V A) - lor ru a eXIS e e e lvamen e '

. '-gionárlO (lê e, lspe'nsou l ' .: II"

-

b b 1 título de contnbUlcao ao RUBI LOSSO
mais cedo os funcionários ! nal dr Belo Horlzonte DIa- unta ase, mas umara�e �e conclave, o L B. G. E.: atra-

.

conduzindo-os em Ôl1ibU�! rio de Min�s" �ivulgo.u �m r�P?uso
- uma co ot1la. e

vés do seu Conselho Nacio. _

fretados para integrar a· tons sensaCIOnaIS a eXlsten- ferIas ?OS men:_bl'os da LIga nal de Geografia apresenta- O T'EMPO"massa" do ex-governador
I cia. na Ilha ?e .Frutal, . n� Maçolllca de Sao Paulo.

rá documentado trabalho sô- .

de São Paulo. .

.

TrJangulo Mmen'o, na dlVl- bre Estados e Municipios do Previsão do tempo até às
h d S8 com Sa-o Paulo de uma O interessante é (lU e qua-Durante as duas orase' país trabalho esse confecio- 14 horas do dia 12.

Poderosa base aérea comu se todos os J'ornais desta. ca-'
espera, para duas horas de .' .

.

-

nado pela Secção de Cálcll- Tempo - Bom, passando
1 d· lllsta A Imprensa de todo o pital mandaram enviados a

espera, para conso ar e IS· ,'. los da Divisão de Geografia a. instãvel, sujeito a chuvas.
trair a "massa" uma "esco- palS logo reproduzlU deta- Frutal, sendo que os nossos

do mesmo Conselho, que in- Temp.eratura _ Estável,'

lhes do fato e o notícia to confrades de "O Globo" uU-la de samba", préviamente <>

• : cluiu partes históricas, refe- entrando' em d�linio nas.

"compensada" do sacrifício, mou conta do Brasd, ioOl lizaram até um avião anfi-
rencias às 'águas costeiras � 'ptó:xitnas 24 horas.

cantava ao súm de cuica.s e descoberto que na Ilha ele bio...
interiores, técnica de medi- Ventos - Rondarão para

tamborins: ção, tabelas do elipsóide, etc. os do quadrante sul.
"ói, ninguém perde por SERÃO IRRADIADOS OS Temperaturas - Extre�

esperar TRABALHOS mas de ontem: Máxima 23,0.
Pela chegada de Ade- VIAJANTE O sr. Lucas Nogueira Gar- • Mínima. 18,2.

mar" ...
Os bolsos dos sambistas

e a "caixinha" do antigo in
terventor de São Paulo que
o dissessem. Ninguém "per
de" .por esperar pela chega
da do Ademar.
E por isso, a "massa' es

perou. Se não, o sr. Barr.os
ia ver umr coisa.

I
(Do "Diário de Notícias", Ido Rio). _

SocialVida
SOCIO da firma Almeida &
Bastos.

S8C. luslcal
( Am6r à Arte»)

. .ÃN l�TERSÁRIOS'
Sra. 'Murilo Ramos

Does. Américo Silveira Nunes

, Passa, hoje, o aniversário
natalício do sr, des. Améri
'1:.(} Silveira Nunes, membro
;:k. TribunaÍ de Justiça, apo-
.sentado.
}"AZEM ANOS, HOJE:

-
- Menina Yara, filha do

,"Fir. Oswaldo Lentz, telegra
-:fista.

- Menina Neusa-Maria,
-filha do sr. José Nicolau Fa.

AVENTURAS

POLITICA PITORESCA

�inguem
·'Perdeu»

,Taco.
,
- Sra. Zulma Candemil

'Pereira, esposa do sr. Oscar

,

'1dOS
Santos Pereira, funcio

nário do Departamento de
7ducação.

-

- Sra. Jadwiga Grams
entil, esposa do sr. João

:le Deus Gentil.
- Sra. Argentina da Sil

'j7à Fernandes, esposa do Sl'.

"Picho Brabe Fernandes, alto
lI�uncionário do Ministério da
Flizenda.
- Sra. Maria América

�elho.
- St·. Emílio Boetcher.
- Sr. Eugenio de Souza,.

iuncionário público esta
,nual, aposentado.

1 - Sr. Manoel Alfredo
--

:-Barbosa, comerciante.
- Sr. Alberto Onedo.
� Sra; Cecí Liberato, es·

-:;Josa do sr. Heitor Liberato,
. ::residente em ItajaÍ.

-_ Sr. Erico Espindola,
:funcionário da firma Carlos
Hoepcke S. A. Comércio e.

.Indústria.
FAZEM ANOS, AMANHÃ;
- Sta. Lia Lopes Viana,

iilha do sr. Rui Souza Via-
Jla.· '.

- Sta. Guiomar Conceição
(ionzaga, filha do sr. Luiz

.

Lopes Gonzaga.
- Sra. Maria da Glória

'M.edeiros Dutra, esposa' do
'osr. Heitor Dutra.
- Sra. Capitulina de Sou-

-.za Serratine.
- Sr. Tomaz Lobo de Fi-

gueredo.
- Sr. Eurren;n T<j, da P,iJ

'veira, músico na P()lich Mi
jitar.
- Sr, Altamir Almeida,

3

AGORA SIMI••. VOCÊ PODEi TODOS PODEM
colocl008r as flourlnhas méglcas' de

.BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES'•.
e completar a qualquer momento a sua coleção, pois as figurinhas' mágicas
são postas à venda na mesma quantidade de tõdas e cada uma das figurinhas.

L-:'A: FIGURINHAS MÁGIC�L\S NÃO EXISTEM FIGURINHAS RARAS,

NTM DIB'1CEIS, NEM ESGOTADAS, NEM FORA 'DE MERCADO.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANõES brindam maravilhosos prêmios
rnediante concurso autorizado pela Carta-Patente n.' 224,

. ,."

I.1BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES"
Cr$ 4,00 oálbum. Cr$ 1,00 o'envelope contendo cíneo ;figudnhas variadas.

À VENbÀ EM ToDAS AS BANCAS.

Instala-se, hoje, U 11.° CIDuresse laciuaal
das Municipils

Para trabalhar em importante Organização' de
âmbito nacional, precisa-se de candidatos ao cargo

de Viajante, do sexo masculino, com experiência em

vendas e bôa redação em português, devendo �r no

mínimo 24 anos completos. Cartas para a redação
dêste Jornal, indlcand1l: gráu de instrução, nacio
n.alidade, idade. experiência, referências e 'o.rdena
do de.sejado. As propostas serão consid�radas em ca·

ráter confidencial.

:xxx

PEREIRA OLIVEIRA & ClA., comunica aos seus

amigos e fregllêses que a partir desta data seu telefône
nassa a ser 2.358.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOVOS TELEFONES,
REAL S. A. Transportes Aéreos c-oIig:ratula-sE! com

o povo Florianopolítano pela inauguração da' nova ceD':'
traI telefônica e comunica ao �úb1ico em geral que o

número de seu telefône passa a ser 2.358.

ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Slacks três quartos completado com um bolero

em panarnâ branco. (TRANSWORLD)
..................._,...._� .............,.�-..�.......w.-�...._...,J...",.".

Há .quem diga haver che- BI"lhata d·GSemaDaloides'espontaneos, que são,
:

V" U
'

no entretanto discutidos, sa- 'Foi Máximo Gorki quenr.

bido que o traumatismo ou disse, num de ,seus Iívres ;

lesão dermica prelímiaar '''Raro é o homem-que 'p�s

-possam 'ter passado desper- seia rio carro de seu avô".

cebidos. As pessoas da raça' Poucas vezes acontece qu�

negra são mais predispostas se mantenham a posição se

aos chelo ides. cial, a riqueza e prestigío M

Os indivíduos com tendên- uma familia, por muitas ge

das a eic_l!tl"izes �heloidia- rações. Quem no passado foi

nas devem ter o máximo 'adstoe-ra'ta-'e--en-d'inheirada.,

cuidado, evitando toda' e filah de pais de destaque"

qu�lquer irritação da pele hoje moureja atrás de um.

ou _ferim�mto, pois podem i b-al�ão ou numa máquina d::
tomar aspecto disforme. i escrever; trabalhar, enss-

Em relação ao tratamento i nando numa escola ou de

das eieatrfzes em relevo os
I sempenhando um ofício para.

processos, que melhores re- ganhar escassamente com

sultados têm dado são: cí- que viver, para, viver medi
.rurgía, eletrocoagulação e anamente; e comer o neces-

rádio. sário e dormir com um pou-
co de confõrto.

Florianópolis, Domingo, 12 de Outubro de 1952

Conjunto de saia e colete, em lã escocesa. Usado
com um pulover em lã de tonalidade clara, ou branco

(TRANS\lIORLD)
-.,.,..�.....- ...•...w..•...·,.;r...�...-.:-...., .,;trJ"""'·_""""'_W""&·_�

Ç!o��!i!1!!!!t!�, f!!�l�nt"'
Essas forminhas de

mas-I,das
com pouca manteiga,

s? são deliciosas tanto re- com esta massa e asse em

f headas com dôcea, como fôrno quente'durante quin-
-com salgados. _

, ze minutos.
.

São ideais para, festas, e Encha as canoinhas de-
você economizará muito pois de prontas, com geléias
mais do que comprando-as de frutas, cremes dÔces ou

na confeitaria pois a reeeí- recheios salgados. (APLA).
ta é economíca, e rende- Flora -

muito. SOPA DE VEGETAIS
Essas canoinhas consti- U� dos. problemas atuais,

.uem um prato ornamental é a fàlta de cárneo A pouca
e saboroso. que se encontra ou é conge-

Ingredieatesr " lada, ou é vendida por um

Duas xícaras de :farinha preço exorbitante.
de trigo - quatro colheres Procure compensar' um
de chá de fermento em pó pouco a falta deste precioso
- Dez colheres de sopa de alímento usando o extrato
manteiga ou outra gordura 1e carne enlatado na pre

qualquer, uma xícara de lei. paração de sopas e caldos
te (caso acha a massa um para as refeições.
pouco dura, podg acrescen- Hoje dou a receita de
tar mais um pouco), três uma suculenta sopa de ve

elaras, uma pitada de sal. �etais de rápido preparo.
Maneirã' de fazer: Separe 2 colheres de sôpa

Peneire os ingredientes je manteiga, 2 colheres de
secos jun_tos, e misture com "opa de cebolas pica'das, 1
li manteiga ou a gordura. coUier de sopa de pimentr
Junte o leite e amasse aos de Guiné picada, 2 tomate�
poucos até a massa ficar picados, Y2 litro de água
bem homogênea e macia, Di- fervendo, 3 colheres de sô
vida a massa ·em seis partes pa de suco de carne concen,
e abra cada porçã.6 com o trado (enlatado), 1 colhe�
rolo de madeira até conse- de chá de sal.
guir uma espessura de % Derreta a manteiga num

'

centímetro para cada uma. caçarola e cozinhe aí as ve-

Seu bebê 'tem agora dois rechonchudos anos de vida,
sempre se moatrou suave, bonzinho, mas está ficando im

pQssív:el e genioso nas horas de comei', Você suspira fun

.do e imeginn\iue principiaram aquelas horas difíceis de
"mais uma.ccolherainha para o papai" e de "lá vai um

aviãozinho 'carregado de purê de banana". Ou quem sabe
Você começa a imaginar possíveis doenças ou ainda que

I seu pimpêlho é apenas manhoso e não quer comer aquela
comidinha gostosa que fi mamãe preparou com tanto ca-

l-r�nho", .. '. ,

Em qualquer dos casos, é natural que Você se torne

impaciente e nervosa. Estés sentimentos: ,porém, comu

nicam-se ii criança e' o re�ultado é desastroso. Há, entre
tanto, três coisas que poderão melhorar a situação e ° seu

próprio, estado 'de espírito:
'

1. Pro{',Ul�e aprender tl1d� quanto possível acêrca da
afinidade que tem seu filhinho para com os pra-

'

tos que prepara.
2, Aprenda a conhecer as propriedades 'dos .alimen

tos (as mesmas vitaminas e proteínas são encon

tradas em diferentes alimentos).
3, Torne- nota exata de tudo o quanto é servido, Es

,
tude o valor de cada 'um dêstes pratos.

'

Acha difícil? Nem tanto. Vejamos êstes ítens por
partes. Em primeiro lugar, lembra-se 'de quando ama
mentava, o bebê, ('01110 era cuidadosa em' não forçá-lo
quando não tinha apetite " Pois fàçH O mesmo agora e

verá o quanto Você e seu filhote ganharão com esta
técnica. Em segundo lugar, conhecendo o valor, dos ali
mentos, Você-saberá que, se- êle tem aversão á ovos, po

(!€1fG servir arn pouco mais de carne sem cue: isto seia
prejudicial; se o leite agora o horroriza,' dê-lhe queijJo,
que possui o mesmo valor nutritívo. E, por último, com'
um ccntrüle exato do que o bebe está comendo, verá que
na verdade êle está se alimentando muito bem,: 'Algumas
mã!-}Jl se desesperam.quando, certas vezes, o.pímpõlbo re-'

aolve ser .mal '-educado e não devorarjas suas 'refeições
.onforme o costume. Mas êstes são todos períodos passa
�eiros e Você verá que êle também tem seus dias de fo
:ne"- iiproveite pois, êsses dias para lhe dar t'oâas aque
las vitaminas gostosas que Você ainda não conseguiu fa-
zer que êle comesse.

'

Controlando bem todos esses ítens, Você estará pron- !
�a a seguir outras regras igualmente importantes. Como
exemplo, faça o possível para que a "hora de papar" se

ja sagrada - nada de barulhos, nada de brigas.
O . banho pela manhã, antes do alrnôço, com água

morna, sabonete delicado, talcos, óleos e toalhas feludas,
é a preparação ideal para uma refeição calma e apetito
sa. Mas êste é um ..

assunto longo e interessante, que 'me
rece um artigo em separado e ficará para a próxima con

versa com as mamães.

Conselhos da Baleza
(Colaboração especial

pa-�
quente, compressas de aleool

r�_�'O Estado"), . ou 1Ilelll'If_0 QPd� b,QM.ve uma
irritação qualquer. São tam,

CICATRIZES EM RELEVO bém comuns os cheloídes
Dr. Pires que se origiham nos pontos

Os cheloides caracterizam onde se aplicaram vacinas
as cicatrizes hípertrôficas, contra a varíola. Após as

isto é, aquelas em que há um intervenções cirúrgicas são
aumento excessivo do tecido frequentes as cicatrizes
fibroso. O cheloíde, cujo no- I eheloidianas. Em geral o

me provém do grego e signi.. cheloide vae, pouco a pouco
fica "unha de carangueijo" aumentando durante os prl
manifesta-se não s6 no ros-

to como em todo o -corpo, rne'iros"mezes ou anos, tor-

havendo, errtretantcçlogarea na-se avermelhado, prurigi
mais sujeitos às clcatrizes. noso, constituindo, em uma

cheloidlanas, como r peito, palavra, um dos assuntos

pescoço, orelhas. São raras
em que mais se faz necessá

nos mémb.ros,
.

ria a intervenção do médico

O cheloide pôde aparecer. espeda�ista. O cheloide po

�m lUR'ares onde se aplicou de maDlfestar�se-ern pessoas

tintura de iodo, cataplasma de qualquer Idade ou s'exo

�....-- ",-', ��.-"�_''- \ e seu aparecimento depende
getais, durante cinco minu-I dum estado particular do
'os. Junte depois a água e organismo e é a razão pela
) extrato de. carne, e deixe qual p.ão se pode pl'eVêl� que
,ozinhar maIS uns dez mi- um indivíduo venha ou não
�utos. adquirir um cheloide, após
�irva bem quente. um arranhão, intel'venção

(IAPLA). . Flora
I

cirúrgica. etc.

recidiva.

E muito raro, que tres ge

rações viagem por esta vida
no mesmo carro; a vida é
adversa e não �mite, que

.

a felicidade e a abundância
sejam estáveis.',. É eoml>

se fosse um imposto cob-ra-:
do à esxistência de uma fa.-'
mília o fatQ de haver ger;;t-:

çoos po-bl'es s,eguidas de ge

rações ricas e vice-versa ..•
Nada é eterno, e muito

menos a posi_ção_ou a .:rij1t:\e
za, que são onconstantes, fu
gidias .. '

Esse último deve ser sem

pre aplicado após a retirada
cirurgíca de um tecido que
loidificado afim de evitar

NOTA: _ OS 110SS0S lei
tores poderão solicitar qual
quer conselho sôbre o trata
mento da pele e cabelos ao

dico especialista Dr. Pires,
à Rua México, 31 - Rio de

Janeiro, bastando enviar o

pr,esente artigo dêste jarnal
e o endereço completo para
a resposta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S€, deve transcorrer um período de noivado, dê à
ptolIletida ao homem a sensação de retê-lo não com uma

-cadeía de aço, mas com um elástico. Ponha-o-em -condí-
" \ç'ões de perguntar: Há muito tempo que não me convida
.;a. ir a, t�a casa, P?r, que? E proporcione-lhe' as atenções,

.

Este é o êrro, O doutorado, a habitação, a herança, I

.;a inttmidade familfar e a hosp�talidade segundo o seu o emprego são 08 diversos pseudônímos das calendas gre

,(de� dêle) orçamento, e não para dar expansão às exu- gas, Depois da formatura, esperará o primeiro cliente ou

:'ibeL'an��s efusões coletivas de toda a parentela. Proceda sentirá a necessidade de um curso de aperfeiçoamento; Avenida Ipiranga, 614 - 20. - São Paulo
"de maneira que o noivo não sinta o noivado sôbre sí como ninguem é mais longevo do que o parente a quem se au- '34-9644 - Tenegr. "Plumbum - São Paulo",

"--�ma libl'é. NáQ () 'àrraste'àtrás dé si a todos ós batism'os- gura a morte, e o alõjamento, quando o en-eontra, sem-

'te a todos os velórios, não o apresente como um fenôménos' pre tem as janelas para o sul, se os queremos com jane� -� ."". .....".§J.... Jt&......,..._�•.

.,;a todas as aUlls �migas; J.l80 o ponha em exposição como· las para o norte, quando não se tem pressa em ocupá-lo.
uma., taça conquIstada num torneio ante' todas ás jovens
'-"zasadouras. O amor que se apresent� com cadências tão longas

.. e ....,."",.,.� e .indeterminadas ,deve destruido. Não sei quem escreveu
. Não'lhe diga "tudo", llão lhe coute "tudo", não o po- que "II faut denouer l'amiti�. II fau déchirer l'amour",
'!Ilha ao corrente de seus mais íntimos segredos. O traba- deve-se desa�ar o nó da amlzade, é preciso dilacerar o Agem ,directamente sObre
,�ho que uma mulher faz para se tornar mais conhecida! amor.. É 'doloroso; bem sei, porém sentimentalmente

'

.. é o aparelho digestivo, 6vjtan�
...a pr€judi-ca 'e benef.icia a desconhecida, a inexistente mas

mais econômico: não: há necessidade de aUapidar' i'ique- do a prisão de ventre. Pro,

"'Que está à espreita, contra Sl:a_ felicidade, num o�ibus zas de sentiment?' par,a rej:!uperar as moediilhas perdi- porciooam bem estar geral,
.,à porta do escritório ou num salão de baile .

'

das; cair·se-ia no êrro de quem espera outra' meia hora fa-cilitam adigestãO; descon-
-

"

,

., ·Ipara recuperar os dez minutos perdidos.'e&peranc.lo.

I
gestionam o FIGADO, regu�(

',' • P�Iíse 'que se l�e: �.bri: ?�nel� em sU{l- própria inte- .' .

.

,... .'; .

larizatn as funções digesti·-
.tlgcnCIa e n3 próprIa sensIbllIdade, tambem poderá. sE'm· Era a nOIVa que oferece todo o estoque"de 81 lp€!)ma I ·vas.. e fau:m dt'ill)·n�r.ccer FC; .

�Q.�e�e�, abt:ir-Ihe !ane�as- e portas para seus êl'ros de ra- quando durante? noivado só se deve ofere�er amô8t�as: t � . ;:'6�r;;�;:'D7, d�'=:�: :'
';10CIDlO. e SUB telmosla. Não lhe dê ocasião de éoncluir :l que faz do nOlVado um casamento antecwado, amda I'.,.que a fIrmeza de caráter dé n,oiva, .quando esta f('r es- qU€ para o casamento iillte ªlgo; .permitiu que o clarão.

,..
"
__N.OS...·_WbIll·.....q"'."u,.'t....-.:..ioI'vr_IIfTWg"".,.........-""..."....""....."'...,......,,'101.,."".."'.;;""'...........,...,..,.

pO;8.a, se converterá em absolutIsmo e tirania.
. d:l lua e a chama do amor se convertessem na. conta da I

�;:,��af�;���e (r$ 1.000 001 .

Çaminhonetes-Càrninhões
a que� entregar llesta redação uma pasta de�OUro, I �""

Aceita-se �ncomendas. para entregas .dia_ 20 -de
.

contendo dlversos documentos e um livro de escritura-; Outubro em d.eante para camInhonetes - eammboes ale,·

ção Imobiliário, além de um chegue nominal na impor- 'mães marca BORGWARD.

�'Re'fhl'z;,
'"

, •
"

' tância d.e Cr$ ,48.609,00, perdida esta senUH:j.a nesta Ca-) Informações completas com os distribuidores CASA
.... a, POIS, ao mmlmo, o tempo durante o quàl seu pital. RUI Ltda. __ Rua Felipe Shmidt 43 - Florianópolis.

j Caça ao··· Homem
DE PITlGRILLI

(Especial para ·�O E;;tado").

BUENOS AIRES -- (APLA) - Admiro-o arrojo com

"::rue inocentes vítimas reclamam do Estado á espada de
uma lei .que proteja as jovens contra os homens volúveis,
-ce fraca fé e infiéis, que, depois, de terem repetido du

zante, sete, oito, nove anos "casarei contigo", imprevis
-tamente descobrem que não nasceram para o matrimonio
� quinze dias depois casam com outra.

E corno me associo, voluntáriamente, à proteção das
',futuras noivas, a fim de que não suceda ás noivas futu
ras I} que aconteceu ág noivas. passadas, lhes direi o que
-se segue:

Senhoritas, vossas qualidades físicas, naturais ou

,:iHtificiais, vossos atrativos intelectuaís, congênitos ou im

�;H:ovisados, vossas garantias morais, autênticas ou simu
Judas, representam na química do amor Um pequeno gru

':po, de ingredientes que
-

não são os fundamentais, O in
."�:t:edíeIjt:e-bn.;;e que faz espumar o cítrato do amor é o es-

tado de ilusão constante em que deve ser mantido o ho
'"!nem. A mulher v. qual lhe bastaram quinze dias para fa
-:zer�se desposar não era superior nem em beleza, nem em

inteligência, nem Em virtude à que empregou nove anos
-pura fazer-se abandonar, porém em quinze dias não teve

""tempo para deailudí-Io, aborrecê-lo, projetar ante seus

[)lhos o f ilme documentário da monotonia, Cem exceção
''{}e certos casos inventados pelos poetas e romancistas, o

,:4}·mor é uma parábola descendente, A expressão aritméti
-ea : "Amoete' .ma is que ontem, rnenoa que amanhã" é o

..;a.oorno de um .pendente de pulseira, é uma fórmula que

.agrada, porém não corresponde à realidade. Todo amor,
·.;ao nascer, começa a morrer; tem contado 08 seus dias.
''Se não interv-ém com certa solicitude' o casamento, que,
irará consigo todas uma série -de estados -devânímo e de
--.rlefeitos. a efervencência será sufocada pela uniforrnida-

.de. Ser convidado numa .quinta-f'eira a jantar na casa da
.-::noiva pode resultar agràdâvel; mas saber que ESTA cou

-sa agradável se repetirá, inexoravelmente, todas as qufn
ta-feiras, ver adiantar-se todas as quartas-feiras o es

:;>�ctro das qílintas,' sentil' o desejo, numa determinada
quinta-feira, de)r S;Q ,��5taul'ante com os amigos,. ou de .

comer, sõzhj).!r�I:Um �à.�uiche num bar e ter que apre
sentar-sa em cqs'a da' noj'�a, simplesmente porque' é quin
':a-feira, e não poder dizer não, porque a "rnâe da noiva
·.lhe prega es botões e.Ihe dá gravatas, e saber que ouvirá'
'DS discursos df\ costumei os habituais provérbios; e que
.ao avançar a noite verá o' futuro cunhado tocador de
'flauta e o primo despoaitívo, ou que; se houver convida
d08 terá de admirar, uma vez mais, as medalhas do bi
savô ou os trabalhos de' madeira ao tio paterno, tudo isto
·é um complexo de impulsos que o' farão fixar os olhos e

-e desejo sõbre a primeira mulher que passa, a qual terá
.:�' única virtude de não lhe dar tempo para habituar-se a

,

�m tipo de especialidade culinária, de móveis .de família,
<de parentes musicais ou de filosofia hereditáría. E não os

obrigará a inventar mentiras para subtrair-se à escravi
'dão do hábito.

.

_
.

Não creia 1-:0 fascínio constante dé seus graciosos de
feItos. Os gracIosos defeitos não resistem a uma longafervura na panela de pressão dos costumes. Os pequenos
"ez_nhustes se convertem em mentir.as, As pequena" picar�dlas, numa 'rêde de intrigas.

:' .

VEJA SÓ AS .VANTAGENS:
s falhos, . que. são

1. Descob,..m-se
(\

o' antes que s-e

. corrigido.' em temp ,

agravem f-
.

. i os 3 menor, po

2. Ô custo dos ser! ç
�o p4!q.uenos

que oS con&ertos &Q

3
..., cn-so acidentes, porque

re-

• PrevIne as.

mO'lem-se aS C(lUS
.

.

.' se o carro rodando
4. ,Mante",- . ...

.

.. as •.

bstitulção de. peç
5. Evita-se CldSU granele custo

. coniul'\tos ,e
c

depende do s'isterna elétrico
do $eu corro I

Sua vida - e a dos outros' -,:-,,'pode ficar em

perigo. oi4 de repente, seu ;;C�\':�' pode estac�r.
O: passeio ou' a, viag��,

'

eS:Íã,o, :prejwlicados.
Tudo p�rque: há falhas !l0- 'sistema � elétrico•

" � ... - """ �. L
•

.Aca�tele.s'e antes:�ue i�s�{�conteça. Uma
e negligêiteia:�PQd.6 ..CPSJ#,c.C4�:':'É .de� vital im

{>{)rtãtlci� que a, Ab,�t�rla, o�ja�Óis) o distribui·

dor: o dínamo, ·as ,,,,elaS e" o�· demais elemen

tos do .sistema elétrico: estejam em perfeitascoMO FOJ(He., SEGURA

DE fN�RG'A, USE
.

,
.

Baterl�

f81\a
protegido por.
omplo garantia

que descobre e corrige
se manifestem, Vale a, pena!

Revendedores nesta cidade:

Irmios Amin

"
,

;'!iS�

.;L�
... !�

-------------------------------------------------------------------------------------------�_____.

,no. iVO. poderá sl.lrpreen.dê-Ia
em contradições ou

cQmpro-1var que os defeitos se repetem.
_ Estamos de acôrdo - poderão dizer-mil. Mas êle

r

havia prometido que· casaríamoe .quando .encontrasse ca- 'I'sa, quando se :formaS'Se, quando encontrasse, emprego ou ,

morresse um determinado parente rico de quem esperava
!

uma. herança.

PR,A.,A
Em .Barras e Granulada Teôr. de Pureza: 99,98%

Qtiâlquer quantidade, para Pr�nta' Entrega
PLUMBUM 8. Ao

Fone:

PRISÃO DF VF.1\f"l'n t;

ESTOMAOO - FMW>O - 1N1'ES'I!'.9!
PILULAS DO.ABRADE H�
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Flodanópl)lis, Domingo, 12 de Outubro de 1952 ,.
--!o..,

Q BCG é fornecido gratui-
tamente através o Serviço
'Nacional de Tuberculos-e,
�lcondicionado em tubos na

dose de 100 mg. e sua valida
de é pelo período de 10 dias.
O Departamento Estadual

de Saúde efetua a distribui
ção e administração do RCG'

Descoberta da AmeriCa! J'_eu_�! Peçam Dma
Itlo'lIa adllloll'

;'Q8é Ramos Junior própl'i?s marinheiros, .

os j demonstração d'ro·tBi'r.lsDi·'o Balca
Em 12 de' Outubro de quais impulsionados pelo I "t.m comp-ro-1-192, uma pequena esqua- cerror do desconhecido se

i tJ RIO, 11 (V . .1\.) - Tende

(Ira comandada pelo Capi- revoltaram, Colombo de- misso.
em viata as determinações

tão de Marinha Genovês "embarca nas praias de
do presidente da República,

C�'istóvão Colombo, aperta- n ,

d d
acaba o presidente do Ban-

\.:ruanaan1, an o um exern- K' d do
-

va á pequena ilha. de Gua- plo frizante de perseveran- ,

f veu e
.

res co do Brasil, 1:11'. Ricardo Ja-

Jl."aaní,
no estremo da

penin-, ça,
tenacidad-e e fortaleza I

· fet, de instituir uma comís-

sula de Yucatan, entre es- de animo, e plantou em ter, exe DSIVOS: são especial' incumbidà "de

te acidente geográfico e a eD.S do continente recém-
estudar a reforma admínls-

ilha de Cuba, (:ando assim, des-coberto, a Cl'UZ da cris,,! Pt"'rJ)l'ra' OI V�lr,a & C'I' .,_

trativado BaRCO.

passo �para réinteguar no tandade e anéxou ao Reino:
V�'. A decisão baseou-se em.

conceito das nações cívilí- de Gaste-lo. 'Uma região qua II
sugestão do dire�Ól' da Car-

zadas, mais um continente, si vinte vezes maior que n
Re. a (o 1St Ile�r 1 Malr ';, 6 teira de Crédito Geriil:}, Ana-

quo q.t.ü�, em pouco' mais de Espanha de então. I
f pio Gomes, à propésttc d�

460 anos, além de assinu-, " ,t .' TEL. 13)8 • - FLORIANOPOLIS: informe constante do rela-

Iar a cultura e as artes � __ _____.
,

<.. ,
"." i tório de 25 de março de-

�l�(��:i'�i(�'�o�t�:l��:�C���:::, CO'Dflnua'em 'p'erdU.ra--o--b-a-D--d-l-I-"I-·-S-m·--,,--,I-I---II-e--O�.-IA-·a-r-I·-ol!�5�a:;o ����i;��r�s��::�:'
PU]OU-O e o relegou .para

se-'I
" ""11

� de dotar o estabelecimento,'

gundo plano nas atividades estudo
de aparelhagem à altUra

humanas. '. •••
_

LAGES, 11 (V. A�) - O não s-e efetivou elas se en- ODEON - As 10 horas. : das exigencias econômicas e

Não foram somente os .

A tendencia, .q�e poderá Jornal da Serra, em sua úl- centrarem nesta cidade, on MATINADA - Os Anjos da
,.

financeiras do país, median-

impérios português e espa- Vl1' a ser a decisão da Co- tima edição, divulga o se- de deram conhecimento dor Cara Suja em: ; te ampla reforma dos Es-

n hol que se beneficiaram missão Especial. é a .da não guínte; em 'm-anchete: ',la' 'U1ll!SSnf.1aw' -ou sOTe; DEMQNIQS TURBULEN· .; tatutos e_ do .Re_gimento m-

com essa descoberta do ar- aceitação de quaisquer res- "Em dias da semana pas- Juiz de Direito da 2a Vara TOS' ,

terno. 'Depois de demonstrar.

gonauta genovês; é bem tritivas à existêncla dos sada, dois cidadões que nes- Ao que sab-emos o DD No programa: O Esporte a urgente e imperiosa ue-

verdade que foram neces-
atuais partidos políticos, ca cidade haviam prestado Magistrado tomou as provi na Tela. Nac.

,

cessídade de tais estudos, o

sários mais de 300 anos pa-
mas sim apenas no sentido Iepoímentos com referência dências cabíveis. ,Preços: Cr$ 3,20 e 2,00. sr, Ricardo Jafet decidia

1'a que as hoje republ ícas de prosseguir na fundação ao assassínio de Osní Ber- E assim perdura ainda c Censura livre. ! confiá-los a funcionários da

Latino-Ameríc a nas eon-
de novas agremiações. Um nardo Gomes, ao chegarem banditismo no infeliz

�

Dís- ROXY - As 2 horas. : roais elevada categoria e de

quístasaem sua emancipação dos pontos do substitutivo à sede de Palmeira foram tríto de Palmeira." Rex Allen em: O CELE-
.

comprovada experiência. ad-

política" e quanto sangue
.do sr. Gustavo Capanema presos e espancados barba- RADO. mínístrativa.

não foi derramado para que
díscutivo ontem, e comba- ramente, ('ombala Os Anjos da Cara Suja I Assim, foram designados

Pê concretizasse êsse desí- tido pelos senhores Ernani Na pratica do barbaris- em; DEMONIOS TURBU- para compor a "Comissão,

derato ! No entanto aí es-
'Sátiro e Raul Pil'la diz mo, alem de outras pessoas, O Reumatismo LENTOS. de Estudo da Reestrutura

tão o Brasil, México, Ar- respeito à fixação de uma tomaram parte um policial f
Continuação do seriado A ção Administrativa do Ban

gentina, Uruguai e outros data un ica para as eleições alí destacado e Carlos West- nquento Dorme VOLTA DE JES6E JAMES. co" os antigos funcíonãrfoe

países (para não citar os municipais. phal, cl;'efete udenista na-
No programa: Atnal.ida- srs. Aires Pinto de Miran-

Estados Unidos da Amêri- A idéia foi combatida pe": quele Distrito, êsse último"
Se V. sofre de dOl:e}l agudas, SE des em Revista. Nac. da Montenegro,' Alcides d"',

• suas arttcuíações-estãomchaeas, ísso
....

ea do Norte) os quais as- los dois representantes, celebre já pelas violências 'Pi'ova que v" está se- intoxl.cando Preços: Cr$ 5,00 e 3,20' Costa 'Guimarães e Adão
porque seus rins não tmbalham bem, r

flumiram de fôrma defíniti- principalmente pêlo sr. Er- e perseguições aos seus ad- Outros sintomas de desordens n05 mp. até 10 anos. Pereira de Freitas, que até
, .

Sáti
.

l'
, . rins são: frequentes levantadas no-

.

"a e insofísmavel, a 'lide- nam �a 11'0 que, me USlve versarlOS. '<.·�os seus adv,ersá- ....� d >_ aqUI exercem, respectiva.-
..... nas. o�s nas cos ....s. lumbago, ODEON _ A ..s 2 horas.

nlnça em todos os ramos, alegou constituir um aten- versários polí.ticos.
deres nas pernas, nervosismo, ton- mente, os altos cargos de

_

teiras, enxaquecas. tornozelos inclla' Ava Gardner - Robert
seja na Ciência, nas artes, tado contra a autonomia dos Após o espancamento de dos, oihas empapuçados, falta qe superintendente, gerente da

E
éhergiâ; peFdà de apetite. etc. V. dé- Mitc.hun - MelV\'1l Douglas

:na Literatura, Pec.uária e stados e dos municípios. que foram vítimas as teste- ve eliminar os germes que estão ,ar-
- Agência Central do Ria de

}lil Agricult.ura. O sr_ Gustavo Oapanema munhas citadas, os seu.s 'al- �
!>'Ua.saúde. Cy_ combate em: 'ORGULHO E ODIO. Janeiro e geroente da Agen-esses tra.nstôrnos re,movendo sua Gary Cooper _ Ruth Ro-

O sonho do nav"gador fOl de opinião contraria à gozes as puzeram em liber- causa. Peça CV5�. em qualquer fa� CÍa, de Sã'o Paulo_
'" mácia sob nossa garantia de que o mal e VINGADOR IM

Genovês, de que ao Ocidel1- identificação do eleitor a- dade. aliviará rspidamente. &n 24 horas
1 m: 1 -

t
' ., V. � sentirâ melhor e completamen- PIEDOSú.

te da Em"opa havia terras raves de impressões digi- No, dia seguinte o pron'un- -te, -bem�Bl uma semana.- Compre N F'I D -, '
,

f
de vastissimas proporções, tais ,e de retrato no título. dado Lino Pains e seus se- �Yde. hoje mesmo.; Nossa garantia O progr.: 1 me Jornal. a'tl oara O-

'. ,liua maIO!' proteçã<l- Nac. Precos: Cr$ 6,20 e 3,20.
�

e apesar de haver sido ridi:. Este ponto de vista,· e11- quazes -estiveram na resi- c,.1t
_. Correspon Jeftt•... ftD trÍltll-"'- dI', Imp. 18 anos. I

Q fi

cularizado e enxotado das tretanto, foi defendido pe- dência du.s vítimas para llm .. ,�HW P t�d 1
IMPÉRIO _ As 2 horas. ' ara o a e qua quer cor-

CÔl'tes de então, conseguiu. la maioria dos membros do novo espancamento, o que CISTITES. PIE(.I'Tf$ E URlCEMlA I Randolph Scott em: TE- respondência. Contabilidade.

após ingentes S''''rifl'Cl'OS orgão técnico, na base do a1--
� ...._---_ ..--_. O

. ._
d f' h"

.

""" SOURA nos BANDOLEI- rgul1lzaçao e lC anos e-

ser recebido pela Rainha.' gumento do sr. ErnanÍ -sã-
.

P
�

'tr b

I I t d" B 1Mb'
Continuacão do seriad,o: arqUIVOS. essoa so, a a-

D. Izabel de Cutela, faz com tirQ, de' que tal 'provia'eAncl'u n's 'I a' e e e'za ara a
- Ih d 'd f

! ,. « » A VOLTA DE JESSE JA-
I a ora e aSSl ua o erece-se

que ela o ampare e patl'oci- viria anular li fraude. .' t:: .

.

.

MES.
.

�ll;ra indústria ou comérci:t>

ue seu empreendiment.o, as� Prosseguirá o org'ão espe- Ondulações, permanentes, maniéuri, pedicul'i, lim- No programa: Cinelandia
do 'interior. Carta para An-

f'im, 100 dias após sua par- daI nos seus estudos logó peza de pele e tintura para cahelo. Jornal. Nac. ronio Felipe Schmidt.,
tida de PaIos, e, inclusive que o substitutivo seja pu.. TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEI- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20., 192,

nesta Capital.

qu=�:.:!�i�_�� de s�eus_��.....,.,��, "''''''"'''''

ÇOADA EM SÃO PAULO. [m�n. até 10 anos. i PERDEU S'"E"--'
Semana ,ela Criança "

" ?tIme. AUGUSTA - Rua Fernando Macha<lo, 28. RITZ - Ai; 4, 6,30 e 9 hs. - .

IMPERIAL - As 2, 7,45 hs. N t
.

t d R J-

SI·IBaça-·O, ·coo·lusa ,'el La Paz
... E o sucesso cDntinúa. nim:'�:i�ooà-�aix�aEc::'=

T'u""be. rculose
Gregory Peck - Jennifer mica Federal" a importância

Jones - Joseph Cottem em;

""

II t d 'I
- DUELO AO' SOL - em tec-

de Or$ 3.00(),GO. - .

Ap6s, amplos e cuidadosos nas. maternidades e resi- e I.a, as DOlDerlS,8S Dr S08S nicolor.
�., Pe�-se à �9ÔU que a,

estudos, efetuados em vári- dências. LA PA""
·

...,1
'

(A F P )
>

L b'
•

.
'

·1
encontrar, entregar ao SI.'".

. .
'-' ",t; ...' - -a11

.

ec lll, numa reunião No ,programa. O FJsporte Joo-o G
.'

d Si'I"
os paIses. fICOU demonstrada Para -a eventualidade de A calma rein:a na ca-pitai

.

realizada na séde de uma na Tela. Nac.
'

000' tadasPGannol da C
:a�

a eficiência e inocuidade do crianças que, nos primeiros b
'

Oi" era a aua

,B�Cl'lo de Calme�tte e Gue'__
.

. oliviana, erribott.l' numero- ol"ganizaçãa operária, ofere- Preços: Cr$ 6J20 e 3,20. v_An;m' 'á�-
a meses, de- vida"tiverem de lt d t- C'

,

C
' I

� o lea, que ser 1.'tI::In-

.

(BCG)
-

d'
sos grupos exa a os con 1- ceu ao omIte entt'a'l Ope- Imp, ate 18 anos. gratifl>cada.�

rm , na prevençao a conVIver estreitamente com
"

tuber'c-ulose. O empreAgo. d.âs_ d t d b 1 b
nuem a percorre}' as ruas- rária a sua demissão do pos- ROXY - As 7,45 horas.

" oen es e tu efCU ose a er-_, da 'cdad A
'

•

t.e tipo de vacinação preven- to, sendo exprimentado com d
'-,c�

'.

?;-_ ,pohc,ia ,pr-t>ce-. to ,deoministJ::o_ . _." ,�-�. -,-- _Randolph S.ÇQtt, --::- ,DQ1'o-

tiva, no Brasil, data de ltd' •
eu a ,prlsao de várias pes- Essa porposta foi recusa- thy Malone em; TESOURO

t'esu a os anImadores, o soas. da. Os meios informados de- DOS BANDOLEIROS_
1927 e vem sendo emprega- que se chama "vacinac.ão O M'

.

t 'd
'

!DiS ro os Petróleo claram, todavia que a de- Robert Mitchun - Ava
do, cada vez maiores propor- c·oncorrente". que ,c'Ollsiste M"e mas, líder operário Ju- missão foi transmitida ao Gardner - Melvyn Douglas
ções. na vacinação habitual ou presidente da República, em: ORGULHO E ODIO.

seja nos primeiros 4 dias ----�..."""","Ift Sr. Paz Estensoro. No programa: Cinelandia
de vida, mais a revacinação

1 t' t:'!O,MENS FRACOS
No decorrer da mesma JornaL Nac:' .',' ,

mensa a e a criança .com- n

I t 6 ffOMENS NERVOSOS
reunião do Comité Central Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

p e ar meses, sempre pe�
la via bucal e na dose de' H0'M'ENS ESGOTADO� Operário, os dirigentes ope- Imp. até 18 anos.

100 mg de cada vez. HOMENS 'DESMEMO- rários, realizaram tlm estu- ODEON - As 7,45 horas.

RTAD·'0'S'· do aprofundado da naciana- Rôbert Mitc.hun - Ava
Hoje em dia a vacinação
I BCC Ii'Il,torps 'decl'sl'VOS para o lizaçãQ das minas e petr6- i�ardner - Melvyn 'Douglas

pe o vem sendo empre-
. .

hito. na vida atual. le08, Ade-mais, foi decidido em; ORGULHO E OPfO.
'

gada também em adultos e
.

I
.

GOTAS
decrtar a mobilização dGS Gary Cooper - E,uth E,o- No programa: O Esn-ort""

mc USlve em certos dQentes
" ...,

portadores de tuberculose,
sindicatos, "em razão' da :nan - Steve Cochran em: na Tela. Nac.

MIN'DELINJ S
situação resultante da 1'ea- VINGADOR IMPIEDOSO Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

sem o prévio contrôle pela'
_

d M
.

,

. ção imperialista que sabota em Technicolor Censura livre,
l'eaçao e antoux, que até
b "A- t<otas da J,uve·ntude".

a revolução nacional". No programa: Filme Jo1'- IM�ÉRIO - As 7,45, hofa""-c-
em pouco tempo era con-

"*
'"

. 1ão nervos fo'rtes, }'dél'aa Nos termos da moção a': nal. Nac. Gary Cooper - Rllth R"'-
Siderada indispensável e

�

wV

t. d
lm'ar (> ,Raúde' perfel'ta, 408 provada, todos os trabalha- Preços: Cr$ 6,20 e 3,20. man :- Steve Cochran em:

pl"a lca a antes da adminis- fi

•

tração do BCG, áfim de sa-
'·RCG;' e acovardados, cedo dores são colocados sob o

'

Imp. até 18 anos. _VINGADOR IMPIEDOSO
.,,"pjh"ddos pelo nervosl·;>'

.

contrôle das "Milícias Ar- m'tz- - As 2 horas em, Technicolor
ber-se si o indivíduo er-8

..

110,
.

madas, Sindicató", até qHe Alice Faye - John Payne No programa; 'Atualid"'··
alérgico ou analégico ao ba,'

..,....

,
Não têm, contra-indicllçãn o governo haja promulgado - Lynn Bary em: des ,em Revista. Nac.

.

,

cllo. Soment.e os analérgi
-

N:-J fi1:rms, e drogtt, d,' e ol'denado a execução d� AQUILO SIM ERA VIDA Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
(!08 eram 'vacinado-s;

.

,

""Brasil. nacionalízaÇão das minas;
. _...

-'em Tedmicolor Imp. até 14 anos. �

,AurOMova-

O BCG é administrado ao

recém l1acido, por via' bucal,
na dose única de 100 rog.
Como há o maior interesse
em vacinar a criança antes

que ela tenha qualquer con
tacto com pessoas doentes,
a idade predileta para essa

vacinação inicial é entre o

10 e o 4° dia de vida.

Vend&-se um ''Pontiaé'�»
tipo 1%1, 4 portas, em per
feIto estado.

Preço Cr$ 135.0{)O,�o, J,)a
gamento Cr$ 40.000,('Je) à vis
ta e o restante em 8 ��

Tratar em Curitibanos., na

redação úo "Correio dos
CamposH.

'

----------,.�----------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Js Autoridades do Município de sa-o i

-

.

José 18 Alarmam pelo"_
(41berulDlDergau· -BrasllleDse,)

iíiiiIIir�i1::"",,, I'
'. •

..
-

...

-.
�J!r. uaniel: - Portarvoz j que "OBE,RAMMER G AJJ,,'dum Hanseniano Catarmen-] HHASILIENS-E" nada sígni-
5e)· fica; parece que ainda é um I
Honraral'n-nos com suas nome obscuro lia Estado· de

prolongadas visitas, o dig- ;:lama Catarina, entretanto
111SSÜllO Prefeito de· São não o é nos Estados de ::3âo

Josê, Sr. Silvestre Filipe e Paulo e. Rio -de, Janeiro i. os
o Delegado Oficial da Cã-

I
de fóra se

-

mostram mais

rnara dos Vereadores Sr. 1 interessados .porque com- I

Viro Stahelim, que durante -' preenderam e compreendem
tôda -a manhã esti�eram eu- i qu�o gr�l1de e quão si�nifi
tre ,os doentes" vendo,

.

ou- cativo e para o Brasil, 'a

vindo é examinando minu- I representação do ;'Oberam

'ciosamente o que aqui, na mergau Brasiliense"! 188'0 é

Colônia Santa 'I'erêsa, se muitíssimo lamentável e.,.

jaz em pról da maior re- vergonhoso até, mas é a

presentação artística do verdade núa e crúa l Está I

Brasil, quiça de tôda a A� na hora II, está na hora i
mérlca ! 'I'rata-se do "Obe- em que tôdos os catarinen-,

--l.âmmergãu�:BrasfHense"f' 'ses "deviam se sentü'-obriga-I
Trata-se da segunda gran- dos e orgulhosos de sabe-

I

de representação do Nasci- rem o que é o "Oberammer

menta, Vida,' Paixão e Mor- gau Brasiliense"! Está na

te de Jesus Cristo, no dia 9 hora em que tôdos devem

.(1-e novembro do mês vindou- trabalhar em pról désta

ro, por 350 internados da grandiosa represent a ç fi o

Colônia Santa "I'erêsa l que marcará época na his-
Os- nossos ilustres visí- tória artística de Santa Ca

tantes começaram suas ob- tarina ! Está na hora _ em

servações pelos estúdios da que tôdos devem saber que

-emissora local Rádio Difu- o"OBERAMl\-IERGAU BRA
SILIENSE" é muito mais

importante do que pode pa
recer à primeira vista!

.

Estamos convictos que os i

catarinenses saberão com-I
preender as H_ossas n�cessi-Il. dades, saberão dar Impor
tância e maior atenção à
obra que os seus hansen ia
nos apresentarão no dia 9

'de novembro próximo, por-

sora ; a seguir estiveram
<examinando os grandes
guarda-roupas com as mais
variadas indument á r i a s

adaptadas à 'grande repre

sentação ; nas primeiras
'prateleiras, 'barbas, asas pà�
nl'OS anJos e diversos ou
tros objetos 'indispensáveis
ao Drama; mas adeante, a

'"lCortin'3, gigante, a maior do

mundo, que para a segunda

,

.' f 'Remldio-, _' ,,,,,.,-:,
.

, "', :

/;;;, �'.aEYNG:ÂT,E;,::_:,I.) ,

.,,,

,'IA 'S«Iv11çãô"dQs'A:SinAtfM"": '-

AfI �otas que dão 'BH�ic
;mt>difito :nas tosses ,reõêI.:,
'leso br6n-qu ites, cl-ônka� I

1.'1mátieos, conqueluche. �-u�
çÓ('l>cões e ansÍM. chiados, J
rI_Ol�I!..ho peito.; ,� dmg�.•: �,
'qrmãcia.'J. '".

nFRJ 'c; 9!'�

Marcha_do para' a. inimigo
-< r

,.

- POR RUI STO� Buri foi o 1108so batismo
CI(I"ER DE SOUZA de fogo. Vinte a110S depois,

, DIzem que 'o combate de sstavamos presos; não por

Burí foi a maior batalha, qualquer coisa que nos de

em extenção, travada até sabonasse, mas porque ho-

hoje na América do Sul. "je como ontem: batemo-nos.

As posições organizadas Que o n0880 Comando não

e entrincheiramentos iam tivesse usado, a prerrogafi
.nuito além de uma dezena va que à Regulamento lhe

de quilômetros. di para por em liberdade

������==�====�===-

Viagem, :çom segurança
_

e rapidez·
so NQS CONFORTAVEIS M.lCRO-ONIBUS DO

RAPIOO «SUL-BRASILE!RO»
Plortanõpolís - Itajal - Joínvllle _; Ourttíbs

..... ·.·1

Agência: h.ua Deodoro esquina da
Rua. Tenente Silveira

no vigéssimo aniversário o

ex-subalterno, pesar _de fal
tar somente um dia a ser

ele um dos veteranoh, com
citação em ordem do dia,
isso é co ele e estava na sua

vontade; nós é que nem por
isso iremos esquecer BUl'Í
e deixar de contar as gló
rias da milícia. Ontem como

hoje sentimo-nos satisfei
tos pela conciência do dever

cumprido.
.

I _

Comandavarnos 0.20 pelo
tão da za Companhia do ba
talhão da Políc ia Catari-
nense. Do "acampamento
das Bananeiras" partimos
as seis horas e quinze mi
nutos do dia 15 de agôsto
de 1932 em direção ao ini

migo. Passámos as 7,15hs.
pela cidade de Burí conti
nuando em direção ao nosso

objetivo a "Picada do Cora

ção", ponto principal, de to
da a linha de resistência
das defesas inimigas.
As' 7,30hs, nossa artilha

ria iniciou o bombardeio
-, que somente as S,45hs, foi

respondido pelos eanhõ�s
paulistas. As 9,40hs. as nos
sas tropas de infantaria to
maram os primeiros contac
tos rompendo então a fuzi
Iario. A nossa esquerda on

de havia engajado fogos á

brava Polícia Pernambuca
na era onde mais cerrada
estava a fuzilaria. '

Progredíamos sob fogos
inimigos desde pela manhã
e havíamos perdido contac
to com o lo pelotão, do tn.

I.
Leonídas, quando tivemos
de apressar o avanço e cor-

li
re1' em auxílio

,ao
30 Corpo

de Provis.órios, da Brigada
.. do Rio Grande do Sul, o fa

, moso "_30 Pé no ·Chão" que
nes'se primeiro embate" ;te
ria sofrido um fragoroso
fracasso não fôra o oportu
no socorro prestado pero
teu. Laudares de Carvalho
com um pelotão da �'Catari
na", logo reforçado', pelo
nosso e pela Secção de Me-
tralhadoras do. ten. Mendes
q4e a,po_iavamos, E' qu� ,ali
pelás 10 dá manhã o "Pé no

Chão" atacou de frente e de
l'ijo a "boca da picada". '�'

Cerr�da f\.lzi_laIaria; da-

quelas q\1e se dIz "do�mun
'do' v'i't: abaix�:'. A gat;c4a'C_
;da entrava iropetuosamell;
,te, :Mas· ,os, paulistis

.

esta-

A .

-

' '. ' 1 i'àm'h�in colo'ead�s' ,e �as ar-
nupcu� n',"O .ES'l'.4.DO" ':!laS automu'ücas _realizavam:

__ ,nu excelente cl'uzamento'.li1e
.'••••••• '.<,••�;.. 'f(igqs. Ali, ):lO ,alto daqu:éla;

.�'
."

j..";';'
'o. lomba, ,qljal<ii:.i-e_i' .trppa fica;

i,. '. ,

.' � ,_. ria detida a�gum tempo,,:E'
:

'.

�I.·. ,'!.E:
tolíce dar nlurl'os �m ponta.. '

·

=.' _.,..! CIi>.
de fac�.. À troPa dos "Pé no,

•. ;.. :: ."'. Chã()" �ra in;egular; �\mi�:·
•

. .;
,

..

"
i". ' çã.o, <i qúe .havia n�'s �artü-

• ..

E"
,.!!!! ':""

- I ',c.! b·1·· .... "'·· ''n:' �,,"
,"

·Z ..
'

. ,�. ,:;.é!. i v,_1'l:'<>�' � ,!l ma,s, gentí'l_
CD 'cc ,v!1.("nte; serviço de'-l'emuni ..

·

.- ...

'

-....,--fflel ,,'... ,.-

.... �
III _ 1 e!amento .nenh,um. Acabada

;�''..; � '';; •• '1 mUl1 ição' não foi possível
.

• .: :;; :
'

tomar fi fa\::ão as' trinchei-
·

.

I � j' .:.. ras ,llaulistanàs e tIro ún_ic@
- 4)

ii =- e I recurso quê- à, eles restava

I
:" � S :;: era 'CEDER.. �.- Foi qtlando.
.... 0:1._ um. p.elotãó da - "Catari-,

'

-"" � m"
.. '-\ =- ..... e

na" .. :

Q � � � e � •• • • • •• 'o"ti1lUar!Í. e::\ outro número

J

.: R�COMENDADO PELOS MAIORES
'NOMES DA MEDICINA

PIRI IRMllElS,
élfÉS� 81RES,

: JORRl1lC:OlS, ETC.

.. cof" moido "" hora ...

com �. MOINHOS

Figural! ilustres da Ciência .,brasileira - h�lells que
se destacam pelo seu saber' e pelo devotamento ã
nobre missão de curar --·-'att'.siam·o alto valor tera

.pêutico, do Blctonico Fonrcura. POl' isso Quando o

farmacêutico lhe entregar' um vidr�- d: Bioto�ico
que sómos catarinenses Fontoura, .V. pode tef a certeza de estar recebendo

t b' ,
G mais 'ativo"medícHmento cóutraanemía raquitismo

representação ainda será am. em.
. .

_ fraqu�z_a ger,::.k J1���I}_i� ��, «ii,(I_ll)'!lJ;:-Ua rase ,de

aumentada. Na par'te inferi- Agradecemos a

Vísita·l·,-
-.

�

t
r-v- ...�

_
�

crescrmen o; aos Jovens que estudam; aos adultos

01', (os guarda-roupas tem- honrosa 'do Prefeito Sr.
.

. esgotadoa pelo trabalho físico- ou �entaI ' Biotonico

doís andares) uma .infini- Silvestre Felipe e dô Verea-T 'Fontoura garante açã.o enérgica.e positiva, regene-

... d d·
'

-

dOI' Sr VI'l St h l'
. rando o sangue, tonificando os músculos e fortale-

ua e e . vestidos de côres as
.'0 a e rm e' es-

.

.

, ,
cendo 08 nerv_,os. Emtodae às farrnâolas e drogarias.

'mais diversas, além dos que peramos que' a essa segui-
já f'ôram distribuidos- para rão muitas outras para vê

alguns .atôres e dos que es-
rem o' que aqui na Colônia

tão sendo confeccionados Santa 'I'erêsa se faz em pról

pelas constureiras doentes, ,do "Oberammei'gau Brat.i-

'. pois a _i'epre·sentação de ,es- lien.'le", para :;;entirem de

tréia ocupou 20'0 atôl'es e perto as nossa necessidades

rlêsta vez será aumentada, e as dificuldades q�é tem�s.
:para 350. para apl'esentármos o Dra-

Finalmente' ,estiveram, os
ma da Paixão

nossos visitàntes, verifican- Assim comó tôdos os bra

do a construção do palco gi- sileiros, os catarinenses es

gante, adequado às exigên-
tão obrigados, por dever pa':

.das da péça, onde os operã- triotico, de trabalharem pe

rios doentes, empenhal'am�
lo progrésso da nação e so

se <ie corpo e alma no _sen-
bretudo do Estado, e traba-

t· ,

' lhando pelo "Oh
100 de a-prontarem o local' . .

ermmergau
. ,_' . BrasIl'ense" est

-

t' bonde serao_representadas as .

-' - ara0 1'a a-

'deslumbl'antes cêna� do
-lhando pelo progresso do

ldái'tir do Calvário!
Estado .e do Brasil, porque,

A'd '. como dls"e o grande c t
.,

mlram, o's nossos visi- u.. a an-

talltes, o grande �esfôrçõ; s?--
nense Lau:'o �uller: ,"Quem

,

crifício· e .robl'êtudo', fôrça n�see n-o BrasIl, ou -e brasi

d� vontade que os han�enia-
1elro ou traidor"! E o Obe

t10S catal'inenses fazem pa::-
rammergau Brasiliense" é

j'aapreselltar ao mundo bra-
nada mais nada menos que

sileil'o, a maior representa-
um grande progrésso na his

ção artís-tica j�mais -visto tória astíst�ca de Santa Ca-

no Brasil i tarina e por isso mesmo de-
'

C? 81'. Silvestre Filipe e o
ve ser motivo de grande 01'

Vereador
. Viro . Stahelim,

gulho para tôCios "os êatari

após às nossas reclamações.
nenses!

!lY·"
. •

---.--:=��----�J1�S muito justas, da falta, EFEITO
de solidariedade dos cat�ti- �F'!FtArJONA.r.. NA
nen"es

'

" JIl
.

l1ÕR:()S"�Pa:noS,urar��:blev�n tal: .. _.».'..._,-S,. •• ,-.,'�. .'.,
.

�', ImOS J:1 ástante' .", �
gastç.,s;' _ mas:..'�' felizni'tfYl te

,

.ainda "ten1��-"n;;'itâ: .fé\?dó�·
1110 a fé abal:;{'- niô;t;i�i��s
e���r�amos que ,éssa _mes�::�

.:f� abale o cohçã;;�dos b�i:-'
:riga-Verdes e que deles par
t�H o auxílio, a solidariedo,"

: -_ ile _� o_inceI�tivQ ,de one."tau=.
o necessitamos! Parece

LILLI
o café moido à vista do

tre&'uê� é sempre preferido, pelj\ vantagem d.

proporcionar um prpduto fresco, puro, higiê
nico, aromático· - e uma :bebld_ mais saborosa.

.
De fácUmanejo e ocupando' e8p'a�o mfili�o. os '

. Moinhos LILLA, onde se lns.talam, atraem fre-
.

,ueses; •• e mais lucros! Solicite-nos ,eatálocos.
Preços aeessiveis cl facilidal}es de pagamento,

.;'íno� t�.é'.riI.T'�rrado;�s e moi�h�s indu�triai�par.
·'eáfé.' Elevaá?res para café e outros grãos. Matore.
élétrtcoso'·,Dllscos para .3nÓinhos. ,Enge!lhos. para cana._

cÍlilidri� Pãra:J).!l�rlas' é, pastelarias. caÍTllÍhos para
ttlll!spOr..é' e,- rodas'dfl borracba: :Bombas Para: águia •.

Borlibãs· rotát1vas manuals para óleo, gasolina; etc,

Cortadore_s de trios e outras máquinas ..ra 11m' co,-

merciai�. induStriais e agrícolas,
'

", ��. , ....,:-

"Cia. LILLA de Máqumas (NDÚST1ttA t (UMt�éJl)
.1 Fundada ·em 7918

.. , ',' I-ttUA PlRA'I�íNGA; 1031 • ex. ,� 210 • S.· PAULO·
'

. ,OfICINAl'_FUN�IÇÃO-IMGUAltVlHO"(...PAULO) ,

Arcó-A,ttI-d

'l'OSSIU ?
Não deixé que as Broll

quites ou ROU(lliictões amt<l

�em <lua saúde! 'Ao primeI
1'0 <lêeSSO de. tos::;e, toml

"Satosín", o antissétic9 da�.
! 'lias n�spiratorias. �'8ato

I.<lin" elimina,a,. tosse".da no'
vas forças "e vigor" PrOcUfl
!las fa),'mac'ialit, e- drograríat
"Satosin" que combãt� a.,

bl'onquit"es. às"iosses\e a,

conseqtiencias ·dos .resfria·
. dos.'

,'-
..

'
.

•

._
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Para Sonegadores, as Penas da Lei ..•
CONTINúA 110 cartaz o caso criado, na CuAf>, com I Após a reação daquêles cidadãos, demitindo-se ir- sua vontade, insatisfeitos com os resultados daquela reu- ,

a demissão .dos 'mem..br�s que,' _. ,"ãO conco!�uinn, �um Il'eyog�ve)mente, enquanto l)erma�eces�e nêsse impasse a
;
nião coapiana

.

Essas ma�bras, .0 �ovo já esperavao:
exemplo de independência elogiável, com a thtadura a la questão de aumento da carne" cUJO preço de 12 cruzerros porquanto expediente usado todas as vezes que forçam {! ,

Cabello, qup. se pretendeu implantar, na j<tí histórica teu-
!
e mais já vem a população pagando, há mêses, sem auto-

,
aumento de' prêços - a sonegação- do produto, para que-

'

nião de quarta- feira última, cujo acontecimento comentá- ridade que a defenda contra tão deshumana situação de
,

venha o povo se rebelar contra' a:-: sua:' carência e entregar'

mos, em duas edições, de acêrdo com 'a linha justa a que desrespeito à tabela em vigôr ainda, ns marchantes ini-
'

os pontos, após algumas semanas de-dura provação.
nos traçamos de defêsa dos interêsses coletivos, contra ciaram manobras criminosas, para fazerem prevalecer a Está aí, a 110SS0 vêr, outra face do problema. Está aV

tôda e qualquer manobra que venha agravar;mais ainda, o crime, capitulado: pelas leis do' país, que ditam normas,

11 situação aflitiva por que atravessa população da Ca. para a defêsa da economia, popular. Essa questão, que

vital e do' Estreito. Tembém prolestara' a' constitui crime, não pode deixar de ser considerada pelo-
1Io I••••� ' I•••••••••••tN'M'.N.......

'

Presidente- da eOAP; porlt�anto lhe cabe defender a co-,

Câmara Municipal Ile�iv�dade c�ntra os tl!lmrõ�s da carne, face às at.itud.es
I crunmosas, Insolentes, deshumanas, levadas a efeito em

Segundo apuramos, a eâ-
,

ca à da Assembléia Legisla- , represália à não ca-pitulaçã-o dos membros da COAP, que'
mura Municipal de Floria- tiva, em uma das suas últi- ! não QS atenderam em' suas' pretensões absurdas e inopor,.-,
nópolis, se reunirá, extraor-

:
mas reuniões. II tunas. Cabe à COAP� pará: rehabilítar-se perante a opi-

dínáriamente, .na próxima I A Câmara Municipal tam- ,nião pública, garantir; a essa altura dos acontectmentos, .

quinta-feira, afim de apre- I bém lavrará o seu protes-; o fornecimento do produto à população, urna vez que 0."

dar os últimos aconteci-, to, corno órgão que repre-: principal Interessado na questão usa dêsse expediente'
mentos verificados nesta. I senta a soberania popular." criminoso para fazer valer os seus propósitos tubarones

Capital, com referência à I porquanto, nêsses momen- j coso Cabe ao, Presid'enf'e da CO�P desenvolver as suas»

pret,ensa majora�ão do prê- : tos, nã.o poderá ser ?utra a' providências, dentro da, lei, no sentido� de. não pei�ith_· .

ço na carne bovma, cujos: sua atitude, qua1 seja a de que venha " povo' a sofrer as consequeucias da atitude- '

fatos, na COAP, tivemos i ír
'

ao encontro das aspil'a-, dos seus membros, que não concordaram com a majora- :
�

ensêjo de colocar ao par' ções populares. 'I' ção imposta pelos marchantes. E, se nenhuma medida'
o público do Estado. I Assim, o povo de Floria- pacífica e legal, resultar em benefício, logrando o alvo
A atitude dos represen-I nópolis e do Estreito, atra- que esperamo-s, então só há um caminho indicado para -os

tantes do povo no Legísla-] véz dos Legislativos .e da que persistem em ferir a soberania dos poderes ('ongH.:.
tívo Municipal será, segun-I' imprensa, vai manifestan- tuintes - aplicação da lei, ..
do palestra que manteve a do o seu repúdio àquêles' Para êsses, que são os inimigos número um do povo".
nossa reportagem com um que pretendem agravar mais não haverá outra alternativa, nem medidas paliarivasc:
dos srs. Vereadores, idênti- ainda a situação por que porque a autoridade dos membros da COAP tem que ser-'

atravessamos todos, amea- mantida. resguardada, custe o que custar e, no caso da"

çados que estamos de arcar I carne verde, que já 'está faltando, para forçar o encare=

com mais dinheiro para 10- 'cimento do produto, não há outra provldência que não-:
cupletar os tubarões da esta - processo: sumário, que resultará na pena prevísta..
carne. na lei. Só assim, têmos ponto final nessas manobras' de"

sugadores de sangue do consumidor, e, só assim, o pres-.
tigio das ínstfüuições não periclitará.

Para sonegadores dos géneros alimenticlos, índís-,
, pensáveis à subsistência do povo, as penas da lei. . '

1------

Homenageado o
: cei.Vieira da Rosa
I+- No 5° Distrito Naval, ôn
cem, pelas 11 horas, o sr,

I,
CeI. Paulo Gonçalves We
ber Vieira da Rosa, ilustre
comandante do 14 B. C. foi
alvo de expressiva homena-
gem do sr. Contra-Almiran
te Silveira Carneiro, que
lhe ofereceu um coquitel em
regozijo da recente promo
ção ao pôsto ele coronel.
Achavam-se presentes todos
os srs, comandantes de uni
dades militares e respecti
vas oficialidades secretárlos
d'Estados,', desembargado
res, outras autoridades e

imprensa.
Em feliz improviso, o sr. I

Comte. do 50 Dist l' i t o I
disse das razÕes da homena-Igem, que residiam na exem-jpIar eonduta do homena
geado na €&treita camarada
gem que o ligava à Mari
nha, na alta compreensão

I
com que, em todos os

mo",I'
mentos se manifestára sôbre

que se fôr aprovado o

B A.NI"O DO os assuntos comuns. Depoistipo especial de carne � .., I fazer o elogio do CeI. Vi-ei-
popular, a Cr$ 4,00 o

DR.&QIL
'

i ra. da Ro:;;a, o SI'. Contra-AI-
quilo, o eontra·pêso se- -Uiv,

I mlrante Carlos da Silveira
irá de rodelas de casco O Bnnco do Brasil S. A. brindou pela sua felicidade
e de orelhas de boi. . . comemól'a, na data de ho- I pessoal. Em, eloquentes pa-
que outros afirmam je, o

,ge�
144° aniversário

de'll
lavras, o sr. CeI. Vieira da

que, para ser propor- fundaçao. Rosa agradeceu, salient'andoeial à qualidade desse Fun"lado a 12 de Outubro que a perfeita unidade quetipo de carne, o contra- de lil08, aqu�l� estabe]:c.i� j sempre houvera entre o
pêso deveria ser dI} re- meni') de credito bancal'lo i Exército e a Marinha, aqui,cheio das tripas, ao na· vem sendo uma das grandes, resultara da ação serena e
tural. . . ala,'áncas do progresso do! patriótica desta, na qual fô-
que é preciso na�o COlt- pal'« t." e' d I b�. a r", 'I. z as suas Ol'ga- f 1'a usear os exemplos -defundir os marchantes ldsaç-õ�s mantidas em todo' camaradagem e compreen-de açougue com os mar� o tenitório nacional. I são.chantes de eárpe e Durante êsse longo pel'Ío-_i
ôsso, 'pois estes 'são os' do de ,'sua existência, \) : -- _

que marcham com os Banco do Brasil S. A., qlH
cobres para a cárne ,e é um dos máiol'es estabele· t:-eJ•J• "dôsso daqueles... . a;irm·ntos de crédito no Bra- .1""- I oa a
que todos sabem que no SI:, tc�1�t-8e firmado no C011-

I

D· DI
'

dia em que fôr tabelada I cl?ito pacional f internaeÍJ. 8D (C elX8 558)
a venda exclusiva de nal.

-
,- I Nas furnas em Coqueiros

I
"

carne com ÔS80, passa-! .. O ESTADO", ao regis-
'

a S. R. DEIXA 'DISSO será
remos todos a comprar' to ct'i\f:'::l data, leva as suas homenageada, ao meio dL'l
exclusivament.e ô s s o m}.!is efusivas congratuJ.a.-: de hoje, com uma feijoada,
com carne... ções a quentos cooperam, pelo restaurante Foguinno,
que, nestes tempos, fe- para _

a maior grandês8 do para cuja reunião fômos
lizes sã!) os vegetaria- Rl1lc(I -do Brasil. em todo o gentilmente convidados" o
nos. � i , ...,',t'-'o na�ional. que agradecemos.

Florianópolis, Domingo, 12 de Outubro de 1952

União Cal. de Estudantes
Manifesto ao Povo

A Comissão de Estudan- o povo e proteger as nego
tes desta Capital, designada ciatas de grupos dominados
pelo Conselho de Represen- pela ânsia de maiores lu
tsntes da V.e.E., para jun- i cros e que vivendo na opu
to a COAP batalhar contra Ilência, não querem conhe
o propalado aumento da car- cer a miséria -ê a fome que
ne nesta Capital e vizinhan- dia a dia mais se espalham e

ça, vem prestar os seguin- se avolumam por êsse imen,
tes esclarecimentos ao Po- so Brasil. Terá a COAP o

vo: apôio dos estudantes sempre
1° - O preço da carne que decida em favor do po

não foi majorado conforme vo e for contra as preten
se vem dizendo; sões descabidas dos açarn-
20 - Os estudantes, ab- barcadores e monopolizado

solutamente, não concorda- res inescrupulosos, como se

.. Tão com o pretendido au- apresentam DS marchantes
mente. que fornecem carne à Capi-

Os estudantes protestam tal.
'

veementemente contra a in- Tenha o povo a certeza
formação dada ao plenário de que os estudantes catarí
da COAP pelo seu Presi- nenses não faltarão ao seu'
dente que, segundo afirmou, compromisso e lutarão, ao
teve informação do, sr. Ben- seu lado contra a majora
jarnín CabeIlo de que a ção dos atuais preços da
COFAP e a eOAP não têm carne. As donas de casa
poderes para tabelar o gado têm papel preponderante
em pé em face do decreto nesta campanha, é índíspen,
lei n. 9250 d€ 20-5-46. Isto é sável, pois, a sua colabora
um absurdo pois pela lei fe- ; ção,
deral.o1522 de 26-12-51 cabe! Preço atual da carne:
a COFAP ou COAP fixar DE PRIMEIRA c-s 12,00
todos os preços. DE SEGUNDA Cr$ 9 00

Os estudantes apresenta- NÃO PAGVEM ALEM
ram verbalmente ao sr. Pre- DESTES PREÇOS.
sidente da COAP como me- O êxito desta campanha
dida para impedir o aum�m- depende da cooperação de
to da carne, o seguinte; todos.
a) tabelamento do gado

em pé na fonte de produ
ção; ,

b) proibir a exportação e

facilitar a importacão do
gado no Estado;

-

c) fiscalização severa pa
ra observância dos ítens
acima.
Apresentamos estas me

didas porque Julgamos as

únicas capazes -de conseguir
que o preço não seja majo
rado.
Nas sessões da eOAP em' -

que foi debatido o problema'
em fóco e nas quais os es

tudantes tiveram participa-
ção S, S, o sr. Presidente, se
apressou· em atender as

ameaçás dos negociantes de
e�rl)e", p-rocurândo, de afo
gadiÜio, tentar -aumentar o

preço de§se imprescindível Jartigo de' consumo diário
sem antes tomar as medi-,
das que S,f:) impunhúm de!
imediato. S. S. acha que não I
é da sua competência tabe- ilar o preço do gado na fon- I

-

te de origem. E' contra esta i
.atitude que nos insurgimos Ie estamos dispostos a lutar
com o povo e clamar provi.,
dencias que julgamos mere-

cer. E' mist.ér qlle a COAP
cumpra a sua finaUdade e,
deixe de ser fttera Íl�stitui- I

�

b 't' '1 d·
I

..çao ,m:ocra lC!\ 1>ara I li Ir:

A COMISSÃO

Dizem ...

Deputado Leo
berto Laal

Confórme notic i á 111 os,

chegou, ôntem, da Capital
Federal, o sr. dep. Leoberto
Leal, integrante da banca
da catarinense na Câmara

Federal, que foi cumpri
mentado_no aeroporto da
Base Aérea desta Capital
por crescido número de a

migos e correligioniirios.
"O ESTADO" apresenta

lhe. cumprimentos.

'\�����.�.
=>��"

�
O sr. Otávio Mangabeira, em declaraçõea . quee

ôntem pUbli-camos, afirmou que a volta do ex-ditador'
ao govêrno, por eleição, constitui tremenda hUJnilhà--'
ção para as forças que o depuseram.

Todos sabemos que o ex-governador' da Bahia,
se- arV01'a em campeão da democracia. Sendo assbn.;
a sua frase não pode ser interpretada' como, uma:',

condenação à vontade popular, que reconduziu o sr�

Getúlio, Vargas ao Catete. O que o sr. Otávio 'Man.
gabeira assinalou foi apenas um fato: a situaçã-o..,
humilhante em que ficaram as fo'rças que depuse-
mm o' ditador, em face da decisão popular. Mais�,
adiante assevera que foi a U.D.N. que depôs o 131'.'-.

Getúlio!
Mas o i'ealçar êsse aspecto político preclsamen-

te na_ hora em que o Presidente, de maneira cawg6--,
rica, apela para a união nacional, revela no camj)eão:.
da democracia o desejo único de intriga. E intriga.�
:msteira, solerte, sem originalidade, de baratilho ,dá:
fim de estação!'

Os que esperavam do patrotismo, da experiên.."
da, da tradição do sr. Mangabeira um pronuncia
mento eloquente e sério,- favorável ou mesmo con-
trário ao apôio ao govêrno - estão desiludidos {';,<_,
vexados: :N'o político baiano não falou',o brasileiro, 0<',<
líder das últimas campanhas nacionais: falou, -apa-;,
nas, o recalcado de 1930.
Milhões de motivos de ordem p�lítica" democ,rátiea,,_,
constituieional poderiam ser apresentados para,.
uma recusa de colaboração: da V.D.N: com o sr. Ge-,
túlio Vargas. Motivos pessoais, não!

'

Se é verdade que em patologjfupolítica a mio-:
lomolite ó coisa perigosa, o sr.' Mangabeira est<''í. gra';:_-
vemente enfermo! '

'
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