
TóQUIO, 30 (U. P.) - Em 1.400 sortidas, 600 t0- A emissora de Pyongyang foi reduzida ao silêncio desde

,:neladas de bombas e 52.00 pentes de munições foram às sete horas da noite de hoje (hora loca1).

iançndos sôbre os, alvos militares essenciais da capital
Tais são os primeiros elementos da apreciação for-

necida pelo Quarte-General da 5a Fôrca Aérea sôbre o

-norte-ccreana e seus arredores, tais corno dois aeródro- ra ide mais devastador da campanha n� Coréia, efetua
mos, fábricas de produtos de guerra e centros militares. do hoje três vagas sucessivas contra yongyarig. Na pri-
----------.----�--------------�--�--��
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meira vaga, os aviões lançaram hoje de manhã, sôbre a

capital da Coréia do Norte, 100 toneladas de bombas e

16.0DO l itros de Napalm (bombas de gasolina gelatinosa),
A população civil fora avisada antecipadamente,

tendo fugido da cidade.

PYONGYANG EM'CHAMAS

Arrasa�of Rai�e- Contra a Capitat Vermel�a
- --
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PARIS,30 (D. P.) - Den
tro do quadro do acôrtlo
cultural Iranco-bras'ileiro, o

ministro do Exterior acaba

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

,de convidar, para visitar a

França, 110 periodo de 1952-

53, os S1'S,,' Roddgo Melo
Franco de 'Andrade, diretor
do Serviço de Patrimon io
Artístico Nacional no Mi
nistério da Educação, Car
los Flexa Ribeiro, professor
de História e Arte, da Uni
versidade do Brasil, e 'I'o
maz Santa Rosa, artista
plástico e homem de teatro.
Por outro lado seguirao

brevemente para o Brasil as
seguintes personalidades
culturais franceses : juris
tas Georges Gurvich, para
a Universidade de Recife;
professor Marcel Sibert,
professor de Direito Inter
nacional para Universidade
do Rio de Janeiro, e o pro
fessor Paul Rivet, antigo
diretor do Museu para a

Universidade de São Paulo.

Em aVIa0 .es_pecial da Unidos, ,que auxiliou 110

FAB chegal'á, às 11 horas treinamento do exército ar

de hoje, a esta Capital, o �entino durante os ultimos

eminente conterrâneo sr. quatro anos.

Senador Ivo d'Aquino, ilus-
.

Os membros
tI'e lideI' do Govêrno' Fede-
Yal'no' Sen-ado,

S. excia., que ve� as�is-

:;n�a:::::.��;o��:jad:':�� «Casas para 8 po'va· e oa
....

o -p'al'3'CI·OS),·Bohrinha, terá recepção de
amigos, admiradores e 'COl'-. OieDIfl' P ·d • V

'

religionários no aeroporto se I .,�a o resl en e argas
local. RIO, 30 (V.A.) - ReglS- sas que lhe apresentou o sr.

1
do Instituto e construa ca-

O ESTADO
_ cumpl'imen-I tl'a-s,e �ue o preside.nte da Cecilio Marque::-, presidente sas modestas' para o povo.

ta-o, desejando-lhe feliz es- Republlca, ao apreclar um do IAPETC, disse a este: O povo quer essas e não pa-

tada nesta Capital. plano de construção de ca- "Venda os imóveis de luxo' lácios para morar",

Violento incêndio destrói o prédio do iReuniões dos Or�os de

Jo'nal «(folh t\ do Nor.é» SÃ�!�l�O�� �.l!)�����n����!entes
Belém, ,30 (T,. Urgente)_- nada puderam fazer, tanto residia no 30 pavimento, mal - At,endendo a urna convo- : à reunião firmaram a se

Pavoroso íncendio irrompeu mais que, na ocasião, faltou teve tempo de salvar-se com 'caçãõ do Sindicato dos J�r-l guinte "Declaração de Prin

hoje às 11 da manhã no pré- água. Em poucos minutos o a sua família. As chamas "Se nalistas Profissionais do Es- i cipios", que consustancia
'dío onde funciona o J'ornal b 1 dif'i t' f' tã ânid p"e o e I -ICIO rans ormou-se propagaram ao rapte arnen- tado de São aula e da AS-lo pensamento dos dirigen-
"Fôlha do Norte", do consa- numa tocha de fogo, irnpe- te que em pouco tempo f'a- sociação Paulista de Im- l tes dos orgãos de Classe so

grado jornalista Paulo Ma- din do qualquer providencia zia ruir a torre que encima- prensa, os presidentes de bre as questões propostas:
ranhão, Dada a violência para salvamento de objetos va o prédio e pertencente à sindicatos e associações de "Reafirmar sua posrçao
das chamas, os bombeiros e materiais. r Rádio Paraense. imprensa do país estiveram defesa intransigente da li-

,__-. - �(" .J'f o/'
O SI'. João Maranhão, que Os prejuízos foram totais.

I
reunidos na capital bandei- herdade de imprensa, se-

_

'

darite, com a finalidade de gundo a orientação dos COI1-

Senador' Ivo � debaterem e deliberarem so- gressos jornalistícos, a mais

'O B
bre diversos problemas do ampla possivel, asseguran-

d'4qul-no rasll na Chefia d� Comissão maior interesse para os pro- do ao profissional, dentro

-

Pol.·t',I"ca das 'Naço-as �UDI·d8S fl.
fissionais da imprensa bra- da representação trinomica

D ti s ileira. do regime, as garantias

NAÇõES -UNIDAS, 30

I
vindouro, em Nova York. Durante três dias, os di- conatituicíonais indispensa-

CU. _P.) --' Afirmam os A consulta entre os dele- rigentes dos sindicatos e veis ao livre exercício pro-
�-....................

meios abalizados que João gados sobre a escolha das associações de imprensa do f'issionai, sem qualquer coa-

B dCarlos Muniz, chefe da de- personalidades que dirigi- Brasil estiveram reunidos ção ou restrição.' aixa O preço
legação do' Brasil à ONU, Tão os debates na cormssao

em São PUtÜO, examinando "Entendem, de OU�l'O la ..

será o preaidente. da Cornis- da Ass�Il1bléia, resultaram, e debatendo os problemas do, que o sensacionalismo do tri ISO
san Política. na próxlma As- <

'atuais' do jornalismo bra- doentio. especialmente o po- 6
sernbléia GYl'aL A Comissão segundo todas as probabil í- sileíro, tendo em vistá -en-

I Iicial, e prejudicial à demo- � -lUO, 30 i...V. ']1'·) Em

Política é' o mais importan- ',dàdes,- na designação do contrar-se uma orientação cratizeção da' cultura, cOlls-1
virtude de uma, baixa in ter

te dos organismos da As- representante do Brasil pa-
unitaria e

- homogenia da rituindo-se em elemento de nacional no preço do trigo,

sembléia Geral, cuja sessão ra a presidencia da Cernis- classe face a todas as ques- destruição da sociedade, o sr. Getúlio Vargas deter

começará a 14 de outubro são' Política. tões que digam ele perto além de atentar, 'direta- minou á CEXIM uma dimi-

com o aprimoramento mo- mente, contra os princípios nuição no preço do trigo no

............................................. ral e intelectual da prof is- da etica profissional.
'

país e, consequentemente,
são, Os trabalhos se desen- "Reconhecem que a eleva- uma baixa no preço do pão.
volveram no melhor clima ção do nível moral .e intec- �'�
de harmonia e c-amaradagem tual depende, ,em grande ....,..._ .,. 1'1 -..-.
entre os jornalistas presen- parte, da elevação do nível ' ;j

tes 4 convocatoria da asso- de salário e que, por isto O RISO nA CTOADF -'o

'ciação e do sindicato de São mesmo, cumpre prestigiar
Paulo, cujos dirigentes tudo todo o esforço no sentido
fizeram para o completo de garantir ao' 'jornalista
êxito da reunião consultiva.

I u�a remuneração condigna

DECLARAÇÃO DE PRIN- e .Justa.
,

CIPIOS "Destacam a necessidade,

Após a discussão e debac de prestigiar-se, através,,p.e
te do ternado organizado pe- uma legislação adequada, o

los confrades de São Pau- jOl'nalismo do interior, de

samparado e esquecido, ape-
sar da função ·eminentemen
te civica que há longos anos

vem :t;ealizando, um traba
lho apreciável de div�llga�
ção da cultura e que, se

merece o nosso respeito e

admiração, tambem exige a

atenção do poder público.
"Collsideram .oportuna,

para pl'·eparo e aperfeiçoa
�C�tltÍJlúa na sa pá.-(.)

A�'Argentina 'dispensou
Missão Militar jmericaDa�

BUENOS AIRES, 30 (U.
P.) - O govêrno argentino
.dispensou os serviços da
mi,ssão militar dos Estados

a

-..........._, /''-=--- •

:;::::..---toi. _ _' ,

:'�;'r;.r". f ... (;...�IoI:,,,,, ..PA�.�..W.�.

deverão deixar ó país após
o termino de seu contrato,
no próximo dia seis de ou

tubro. O desinteresse da
Arg,entina em renovar o

contrato é mais uma evi
denda do aumento do abis
mo nas relações com os Es

da missão tados Unidos.

- O carro é novinho,
lindo, cômodo, vistoso.
,M,as gasta gazolina co

mo avião e o motor não
, presta.
- O único reClUSO é ven

dê-lo. Já, falou com (I,

Govel;nador?

�,._.()�o ()._.().-.<).-.<�) () () ()�)�)._.()._.(_ ,....�)�,..o..-.(�(�� (�()�(l�() ()�!l�()__

Não resta dúvida alguma que a remodelação

P F I E
'

R f
'

tal possa atuar com malOl' rap1dez e eÍlclencla, seu-

,pl'ofunda por que deve -passar a estrutura' adminis- 'ur a ar I e orlas tida a realidade e verificada a urgencia.

, t:aÜva ilo�Estado constitui uma obra �ue ex�g� �óns� "
a.. Nesse senti�o" o que se deduz claramente. é qua

t,.l:\cÍa no e,sfôrço, senso da,\ pl'OpOl:çoes, cr!tel'lo da ,tudo deve obed·ecer a um pensamento nor!llatIvo de

QÍ>ol'tmúdade, energia p�l'á vencer �s resistências e� (MANUEl, FERREIRA DE MELO) ,ação, na constância de esfqrços e no espírito da re�

principalmente, ,uma Miénkaçã,o al;>rãngente do con- forma, 4e 'sorte que o executante se sinta não sú

junto do mecanismo e.statal, de-,mané1*qpe' a entl'o- possam dal' soluções racionais e ad,equadas, e não identificado com êsse pensamento renovador, mas

sagem se 'ãjuste-pel'fe�ill)l�nte:; e-.q·ue os, movimentos normas: esdrúxulas, incoslstentes,' inadequa.das .. , K influído de alto espÍl'ito público, para- que a obra de

,sejam preeis,oS'7-e ritmi'cijs.�:iz,,-,"7 "",' .:r
'" falamos. enhtécnjcos que, saibam' observar e sentir tranl'fol'mação apresente lmidade e harmonia, arti-

Essa remodelacão dev'e proCeS��l\":se " g1tad:Üal� - toda essa multiplicidade de questões pôr que se des- c:ulação é amplihlde.
'

, > f
'

mente em""amplitude, e em. proür'l'ldidade,': de fôrma

f
dobram os problemas esconômico-financeiros, quer Por sôbl'€ isso, há que estar marcu(la pOI' uma

que constitua nmá eshutura sólida e màleável, ade- 'dizer, que vivem dentro da realidade cÍl'cunstante e , trahalho silencioso mas construtivo, com�uma tena-

quada às nossas condições, e integrada llO es.pÍrito ql}e possuem lasti'o de experiência e conhecimento. " i cidade absorvente- e com o nobre desejo de concor-

de nosso tempo.
'

' '

"

,

I
Não há nega.r que a tra11sformação, a l'eorgani- f re'}' para a solução dos problemas administrativos,

El� dev,e, pÜ'y is�o "m€sm,oÍ ser levada � efej�o, _

z&ção dos serviços, púhlicos deve obedecer um l}k!::>CJ � ac.,inm.
dos personal�.,mos. dissolventes e das vaida-

por peritos que lidam diu�unUlInente com prob.lemas de conjunto e seguir uma diretriz sup·eriór, ur..'a ori:' 1 (!oes damés-tic:as. E' ao aSSIm &erá uma obra percol'ri-

" idêntkos,' qUe"c<rnheçam as 'eausas e os efeitos, que elltação direcional, para que o aparelhamento esta- J da de espirita R�tr�óti�Q ...
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7° dia) '-'-- Do sétimo dia
até ao nono, a pele- vae se NOTA - Os nossos lei-
deSpl"egando facilmente 'e tores 'Poderão solicitar qual- ALMôNDEGAS DE CARNE
em baixo not.a-se perfeita- qU·Bl' conselho sobre o tra- COM LEGUMES "

IDi::llte uma superfície .l'osa- tamento da pele' e ,cabelos I

da. livre de cravos, sardas" a� lTlédico especialista' Dr. Tome meio quilo de carne,
.

ITumehas e pequenas rngag, PIreS, á Rua México, 31 - passe na máquina e misture
São

-.e:�se,
s o� .fat0s 'Ohser-j_Rfo

de}aneiro, bast:;ndo en- , c,
om �lnrla' xíca-l'a ele fal'í:lhavado� �:a,por (!la, numa pe-, vw}' o �resente a:':.rgo �s- f<!e rO,sca

e u-rr; ovo batIdo.
la ""'1' ,a ::I ri tratamento t>e- te Jbrnal 'e' o' endel'eço 'com- I Junte '1.una colneT de sôpn
lo "peeling", sem duvIda, ;1'1,,(;0 p::1r:i a r�sposta. 4e 'cebola picada, sal e pi-

Co�selhos Ide Beleza I
Colaboração especial pa

ra 0'0 Estado"

20 dia) - Passa-se o pin
cel � mais algumas .partes
do tosto, baixo dos olhos fi
ea um pouvo vermelho, o

ardor aumenta. Tem-se a

impressão de que se passou
um ferro de engomar bem

quente no rosto.

30 dia) � Aplica-se o

"péeling" nas partes que fi
esm faltando, Oi> olhos -co-

- meçam a désinflamar eu

quanto o ardor.continua au-.
m�ntándo, mas .agora so
mente na testa e queixo:

�40-dia) - A pele vae mu
dan-do. de aspecto nos olhos,
testa e quanto á OOr. Só�
mente nas bochechas e "dou
ble-mentcn" observa-se Uma

sensação um pouco desagra-
dável de ardôr.

.

5° dia) - Toda pel-e está
como quê envernizada. Vê
se que perto dos 'olhos, na
:r�z e boca ela quer despre
g�\r. Já não se sente a. me
Dor dõr.

6° dia) - A 'pele dá a

impressão d-e estar atraves
sf::h er.'i 'todos os sentidos
por pequenas �strias.

(

Atraente modêlo em organdí suisso cinza, enfeitado com renda "chant.illy" preta, na sáia e no gracioso de
cote. Modêlo de Arme Verdi. N. Y. _(TRANS-WORLD)

Experimentem hoje
SALADA DE :l\tIORANGOS ve os mais bonitos para en- menta e gôsto. Torne a mís- uma e-meia xícara de cenou-

S >" ist: d � féitar o prato e pique os ou- turar tudo muito bem. Faço ras também cortadas e meia
e voce gos a ·e moran- I.

f ti
.. - 1\/'["

•

f h' d
. . tros em a .ias rmas. :lY. 18tU- pequenas bolas, passe em xícara de aipo picado.

�os sament
a e delicíosa re as' fatias com o marsh- farinha de trigo e frite em Coloque algumas almôn-

rmensamen e, a ue lClôsa .' .

'

'f
,- l' d d ",mallow, dissolvido em um gordura bem quente, até fi- degas no undo de um reei-
'sa a a e morangos que , ,

" .

.

.

h
.

t pouco dagua quente, e, dei- carem tostadas. Depois de piente de vidro que possa
oJe apresen amos. .s. 1

�
.

. .

fô h
I d· t .

'. xe descansar, enquanto pre- prontas as a mõndegas jun- rr ao tomo,
. éspal e, sobre

ngre len es. .
, out .

d" te trê Ih d
.

d 1 l'
"

1/2 litro de morangos. para 9S 'QU 1'08 mg�:e lentes. e .res eo eres e sopa e:e as os, iegumes preparaoos

300 ramas de marshmal-' Esmague o quclJ? 'crem� 'farinha .de trigo com' duas como indicamos, e sôbre

I
g

1
com um garfo e .iunte a colheres de sopa de gordura esses as .almõndegas 1'e8-

°7�b nàs de
í .,. � maionese. Acreécente o crê- derretida 't sequizer pode�a- tantes. Tampe .a panela e

,

gramas e queijo cre-
me dé leite à mistura. De- proveitar a gordura em que deixe em fôrrio- moredado,me.

.

pois junte aos morangos f rítou as almôndegas), A- durante uma hora, até que
-, 2/3 de' xícara de' maione-

com. o marshmallow, crescente uma xícara de to- os legumes fiquem cozidos.

S\ xícara de crême de lei- Coloque a massa numa mates picados, uma colher Enfeite o prato com rami-
das bandejas do, refrigera- de chá de sal, uma xícara e (n hos de salsa e azeitonas.
dor ou numa forma de -pão. ,I meia de batatas cortada (APLA) Elora
Deixe gelar até que fique'

'

..,...?' J\. _._._._ A
� .ll'- _

consistente. ,Tire" da': 'forma', ': "� �..'V,,. ;...�":&_•.;...._ .",.,.;. ..;. W" � _."" '

-

colocando numa tl:àvessa'
btmita. �Enfeite com xíéol'ea

, .. --

e morangos inteiros.
"

Sirva
_
com mais maionese

se desejar. (APLA), lno-ra

te Xícórea.
Lave os morangos. Reser-

um dos ótimos prócessos pa
ra' substituIr' uma pele ve

lha por outra Tlova'�

,

DA SEMANA
'QUE É AMOR?

Tu me perguntastes
ê

"que 'é <f amor'?", ainda nâc\

o conheço
-

e já tenho vinte
e cinco anos" .. , É:':' ainda,
uma menina. O amôr há de;

chegar a tí. Não te inquie
tes nem te empenhas em

busca-lo, porque se 'O proeu

ras pode te equivocar, Exis-.
tem, tantaa

' coisas que se

assemelham ao amor! o ego:

ismo, o interesse e o vicio ,&<I:

disfarçam muitas vezes em

amor ...

o amor é a grande exal

tação da "ida, Á o clímax de,
todos os estados dalma, Júi.
te disseram que é dor? É

verdade, é prazei' e é dOI:",
isso é um grande purifica
dor das almas. Qmmdo 11.e,

ama a maldade _se consome

e a bondade floresce.

Ditoso é' quem ama {IR

quem-já amo�l!
'

Admirou 5t

claridade da vida: O. sol :jii
me aqueceu o coração. Con-

"

heceu ali grandes belezas -da
terra. Sua alma, seus passos".
seus olhos e seu espírito 'ti-
veram uma bussuIa pirra c',

rientar sua vida e guiar seus,
passos.

Há quem diga que a vidat

r daquele que nunca amou in

I tensamente, daquele, que!

I não conheceu as tortu�as do"
. querer, daquela que na·o te

I ve a alma em chamas, foi';
uma exístencia mais calma".
mais normal, menos agít�dltJ
e menos tormentos. ,. Épps-

I
sivel !

M,as,
esse fói um in-.

feliz l Não conheceu a emo

ção do amor que oprime (}I.

coração até paraliza-Io. Não
conheceu a esperança que'
cria - sonhos inconcebí-
,

.

veIS. , .

Sonhar! . ,. Se só son1:ws"
1108 desse o amor já nos te-

ria dado bastante para que.'
fícaasemca agradecidas ben
dizendo para sempre sua pie-'
sença longe ou rápida .•.

O' amor chega .semJ'1re"
quem sabe esperá-Ia. Tu ês,

feminina, meiga e b<ln4osa1"
Pergunto- porque o amur"
nunca se aninhou nas almas
âeres. É inifuigo: da maldade
e foge das asperezas.
(APr;,À)"

,
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VidaSoe ia I t����tm:�1t8�e_ ÇIn�,:����!!- soc�:!::ci�n:D�i:ús�?:lta»
,;ANIVERSÁRIOS: ,

- Menina Rosangela NO-! gundo meios bem informa- IMPERIAL -- As 7,45 hs.

L d· DELI Ã;i$ft RAYMUNDO _VIEIRA. I renha, filha do 81'. Ivo No- dos, as dívergencias nos O. PAPAI DA NOIVA .van arla -te· ,.,.
.Transcorre, hoje, o arn- renha pontos de vista entre o pre- No programa: Noticias da Para conhecimento públí- com tremenda repercurssão

>im'sario natalício de 110SS0 - Srta. Lucy Costa sidente do Conselho Aly semana - Nac. co publicamos o teor .da cer- -na psicologia ê n;8 aU\ticla-
presado conterrâneo sr, .- Sr. Otto Schaeffer Maher e o general Naguíb Preços: Cr$ 8',00 ,e 4,00. tidão do nosso registro na des da pequena economia

,�gaymlllldo Vieira, Chefe. do - Sr. Fernando Marques serão aplainadas, poif;l o mi- C',H"l1J"a livre. Bôlsa Oficial de Valores de nacional. Esta é modestts-,".
":':e?viço de Estrangeiros e Trilha nístro se contormou com RO);'Y _. A" 7,45 hs. t Curitiba: "SECRETARIA sima, pois aiflda'n-ió d;áqui�"
!.:.e8,"Qa grandemente cl;elaci0� -S1', Amauri Guimarães o exército, no que d.z res-

ODEON ;- AS 2 horas. DA FAZENDA". rimos o hábito de poupança
.·.�n·_J,da na sociedade local. Born. 't' tã d f Sensacional programa du- .,a,·.' todo transe'. Nossa genteper o a ques 80 �. te qlm� BOLSA OFICIAL DE VA-

As muitas homerrasrens -de - Srta. Zenaí de Marques ..

J
• t _" 'p'16. ',"'";:'''''

.. : t-,

_ aqui no Sul, conhece a orí-
.

'"
, minis! ,��:ia_; projetada .na ,LbREJS DR CURITIBA -

'..:que -será .alvo, as d-e ()·ES- . ---' Srta. Vania Gruner lil�u�n:o-.',t{;hÚ;O>
. »o PECADO DE AMÀ;R

CERTIbEO N. 82 _ CER-
gem das !{-ran,des :r;iquesRs

rTADO( ,- Sra. Zulma Cervi Tei- .

'.' .•....;..
'

2) � RAI!,-THA DO NILO dos estrangeiros. Foi argá-
,

'.' ,

O
'

(
.

T li' ,. TIF.iCO, em cumprimento ao
;,;:RA. 1'HLTON L .'PES 'xeira,. esposa do sr, N�el T\.t...,. .- .

.
'em ee nícolor) massada durante- longos ....e-

.x X �,a vida .social-politica- desnacho do senhor presí l'

Ocorre, hoje, o anivensá- Teixeira .' No programa: Ciue Jor- -
'

-

ríodos de renuncia, ele sa'ICI'I'-
-':X dÍls NaçooiÍ e"principal" d nte d t B I did

".'1'10 da exma.· sra. d. Olga =-Srta. EH Cunha ' . , nat .

.

e e. es a o sa e a pe 1 o
f'icio, de canceiras infinitas.

, ,m,éte., dos pequenos ,Eg.'ta- , . verbal de interés s,ado, que"f I:'J do Lo'pes esncsá ·'10 81' E idi C'
.

l' Sil
". e.l'e,;,�o�.,: Roxy -- 6,20 unico, v Sei a t

"

ti..I.ê-,nC.'.a, ,"1'" ,,-.. -

, .. ,l ,ar os 1 va .,'d,"S',' h··.<I.,. com ;;;;';u"<l't'a""fr"equ'e',r>- 'ii
• 1". au ores· man lvei'am

u_ a m ..
.' < .' "tevendo OS arquivos desta

;;w. Nilton Lopes, represen- - Srta. Maria Gomes "Odeon ,_ 7,00 e 4,00. dietas de pão e banana du-
f· G ' S A b da, fatos ligados a pessôas, ODEON'r _ As '"'1,45 horas Corporação encontrei 110

'Hwte da .

Irma essy (to -

.� r. der al Machado � -' , rante anos para 'acumular
·prasí! S. A. __ Menino Alfredo Car- que, sem os amigos, sem os

1) LAGRIMAS TARDIAS processo de cotação da f'ir- 1 di h
.

P ta_v _'o

protetores, jamáis poderiam ma S. A. DELTA _ CO-
a gum l!I erro. 01' nto,

o ESTADO cumprimerrta-a. los. filho do sr. Odain Sch-
chegar, pelas suas qualida-

2-0 PECADO DE AMAR
MÉRCIO

.. E.; INDUSTRIA, se- cqoUnalloldoo fVl'Xemadoos l1UamOI,mgailIa11.gZ-al'e._..... '" NILSON GONDIN I midt No programa: Ciuelandia -__...,i)" ..

' T

.• .

• • des, a altos postos na adrni- diada em Florianópolis, se;,\
Passa, nesta data, o -am-] - Srta. Luiza Camilli . Jornal Nac. ção de 'Delta, arregimentan ..

'-'id'sário l)Jatalício do nosso I' filha do sr. Tomaz Camilli
nistraç,ão pública... Preço único Cr$ 8,00 dexOanr'ao�,��0·DPaepl'eacI.etarmn·en3t506-gJ:r;ul_ do perto de 300 sócios liulllaVia de regra, os casos ,�..-v

<.' I'J:.e_sªdo. conte1'l'ãneo

S1'.'l"
Imp. 108 anos. cidade pobre, cabe a coleti-

\JIAJAN1'ES -dêsses felizes elementos, na' p rídico com, o teôr seguinte:
�J\'iI8on Gondin, elemento .' ; IM. ERIAL - As 2 horas vida-de rodear eRsa inicia-

E t t C
. viela "dmil1istrativ,a, são na Ref Pedido de cotaça-o Pela .

.•Jestacado no comércio l@- . DCOU Ta-se l1es a apI�
<> 1) LAGRIMAS TARDIAS

.

.
.

. tiva dum halo de simpatia e
t I d f" 'd razão díréta das amizades e �). O P-':'�C'."Dr) D'�; .AMAR primeira vez" no exercício de .

.. cal. 'a , em gozo e el'las, o r. - J?. "'- \, -"�" estImuIos para ela se desen-
Cumpritos de O ESTADO Manoel Carmona Gallego, nunca pelas qualidades que No programa: Noticias da minhas funções, dou, simul- volver, progredir, para po-

r< ANOS HOJE I1Il'Z ele DI't'el'to I C' tais pessôas possam apre- Q' N . taneamente, num pedido de 1Ji"AZElh , .

. : (a ,omarca ,-,emana. 1 ue. (e1' materializar as espe,-
I J b 'lentar .. , Mas, são persona- registro para cotação' de a-

_. Srta. Edeltrudes KoC:'h (e oaça a.
. ... Pl'eços: Cr� 7,00 e 3,50. ranças nela depositada por

_ Srta. Gisela Kodh Dr. Ca.rmona GaHego Ild�des q ue VIvem da baJu- Cel1sura: Imp. 18 ànos. ções, dOis parecéres. Um o
essa legião de realizadores

_ Sr. Altamiro Fraga, dt') - .Está em Florianópolis, !nç�o, e, pela es:ada �a COl'- DiPERIO - )\" 7,4fi hs. de rotina, expresso na fol'- de pés de mel'a O nepa1'tat d mula conhecida concordan-
. JJ -

.Exf.rcito Nacional desde dias, o dr. .Joaquim e:<1a em � emaSIa, vao, aos .A RAINHA DO NILO .mento Jurídico da Bolsa
_ Sra. Inês Krepsky, ,e$- Pinto Arruda, abalizado

cli-t
p(Juquinho�. ak:>'1çaw!ú O;" No pl'ograma: O Esporte

do com a inscrição em lide.
Of�cial de Valores, CO!lgra�

"

'�csa do sr. Arno Krepsky, nico de São Joaquim e que postos 'q:le a.lmejmn, if,;olan-
na Te'la. Nae. Outro ,extraol'din.IÍl'io. Por- tulalldo-se com os enÍpl'en-

'(:Gmerciante aqui está frequentando o :1.0' �om ll1tn�a�, ��11� r�bu- .1. Preço único: Cr$ 6,20. que isso? Devido, 2xatamen- declores de Delta, concita-OH
·

_ Sr. João Roberto Sal1- Curso de Leprologia do di'. ,11Ce8,. os vel dadeno_, '\ alo- Imp. até 14 anos. �t a.o ex�me que fiz da ata
a empenhar seus esforcos.e

"iord Bechetti. l'es. . .

jl:OXY
_:.. As 2 LO!'as

� a constItuição desta inti-
energias pelo êxito de' "",eu

__ Sr. Raymundo José elos O dist.into conterrâneo que Aqui, P?" exemplo, .p:du-. 1\ /" JlATXTI.A 'DO NILO dade economica. A S, A.
cometimento cujo lado co-

·.:.3S.HtOS já foi deputado pelo Parti- lam os fatos que l'upIda- 2) HERANCA ATRAPA" Delta, Çomércio e Indústria, movedor e. profundameiüe
do SocI'al 'Denlocr'a'.t·I·"O e

mente registl'amos. E' o

1:':-,' L·I-.rA· 'j'J'A'.
.

com séde em Florianópolis, . '

-- Sra. Donàtilia Silveira' '-' • - slmpático é, como já o dis-
"te Souza, esposa·do sr. Lu- que, nesta CapÜal, ,conta do triste de histórias t(ue

. 3) Continuacr.o do cc:·ri:_j_ Sta. Catarina, se formou
semos, o de mobilizar as pe-

,{.'fo de Souza,.�hefe.das O.fi- com largo circulo de rela- Ut1'i contam e outros gU31'- do: A MULHER 'fIGHE. com o capital de
quenas econom{as de toda

,('lHas da Imprensa Oficial ções, tem sido muito cum- dam..... .' . I No pI:ograma: O Esporto Cr$ 500.000,00, dividido em, uma população. Em 6-8-
primentado pelos seus ami- A pollhqmee, por exem-, na Tela. Nac. 2.500 ações de 200 cruzeiros

,do Estado
l'

-

d b cada uma. Subscreveram tí-
1951. (a) Raul Gomes, advo-

__ Srta. Sideny O. 'Bas- gos. P o, e a mae essas a erra- Preeos: Cl'$ 6,20 e 3.,50. gado da B O V C '" EI -, , S
.

t
. tu10s 271 cI'dad'a-os, tend(" .' . . .. por

Vereado)',Herbert Schneidel' ç?e". el11. as amlS 05HS 1)16- Tmp. 10 anos.
- J

1 d
.

d t t
�

h havido l1úmerosissimo casos
ser vere a e vaI a presente

Encontra-se em Florianópo- .�l ��s, mLlJ ,a gen .e n.ao c e- ODEON - As 10 horas � sôbl'e os selos legais. (ass)
!is O· sr. Herbert Schüejdel', ga{,l:::_1:e� aos lPnmen-os de:;_, CI\IIàtt>:Hida).•. "e',

de aquisição d,€ 1l1:p� s,ó ação sôbre a estampilha de .. ,.

veniadoi' à Câm�àra -l\!fuí1Í;i-� gi'áüs �l-Qs' son lOS. :.
-

'

"

Desenhos --:"- Shol'ts __ C�. de 200 cl�uzeIl;os. Achamo-
Cr$ 10,00 Marcial Maciel _

paI de Jaraguá do Sul, elej- Infelrzmente,'
.

são Of; va�
Imédias.' nos, p�'ecisamente, diante de Dir. de Secretaria,

to �)�ela :?D.N:. .'. ::�·es:r:a. o�·de.m m_versa (1<'ts�, Preços: C.r� 2.00 e 3;50.
tlma companhia tipicamente

Cldadao mUlto estunado ti ';ltuaço,es 1 eal: .. : . ! Censura llvre. popular. Foi-se captar o ca-

bemquisto, conta entre �a�, �a na m:lO�:�, �,s ll1gT� I BiFE.R.JO
_ As 2 hOl'.U.s

pital nos seus redutos mais

nÓR, com inumel'as amiza- tIdoes. Ingla.LJoe" pOl- ·1) HEiRANÇA ATRAPA- humildes, naqueles 011de du-

d quanto os padrmhos perden- LI-I"D!; 'zento:,: cruzeiros, não obs-
A ilustre dama, nesta da- es. - 1 �"'.1..

ta, receberá homenagens
do a situação são logo leva� I 2) Continuação do seria-

tante a inflação e o abaixo

-!lo ;;€11 vasto círculo de ami- ACONTECIMETO SOCIAL d�s aos :omentários .

menos do: A MULHER TIGRE. poder de compra de nosso

,:zades, ás quais nos associa- Terá lugar na prOXlma d.lg;10S �es·.ses. proAteg-Ic1os .... J 3.) NA N

..
OI.TEDO CRIME moedade, ainda representam

. 'IDes, com prazer. terça-feira, dia 2 de setem- Dm Y?l qll� o, pre<;o da m: No,-pI'ograma: Atualida- inestimável valor. Por isso

�q: U· . bro, o enlace matrimonial (1.:" gratJdao, vw oe regra, esta des Atlant.icl,'. N·a.c. mesmo, a direção desta em ..

'.l:) ...{. BALDO ABRAHAM "

1"t'l t C G na pel':-:o.nalidade de certos Pl'e·(·'os· CI'" 6 2 e <) 5
.

presa assume responsabili,
A data de ammlhã regis- gen 1 sr a. armen ama

.' ., ,. "p, o . u, o.

F
.

d 1\1 11 ··Ih d apad1'll1hados, que relegal1- Inlp. ate' 10 allo ..�.
dade muitissimo mais grave

<tra o aniversário natalício 'elTelra _e e o, IJ . a o � �

J
-

F
.

I l\1 II do o passado !)ara o. tUl11U-,........__ .que si estivesse à frente de
''ilo nosso distiríto conterrâ- sr. oao er1'el1'a (e � e ()

d A l' lo, esquecem quem os acu-, uma entidade alicerçada em
'"eo Sl'. Ulbano Abraham, e e sua exma. esposa ( e-

da Alfaiataria Abraham e lia Gama Ferreira de Mello, diu, Protegeu ,e amapl'Ou ... , 5 ou 10 milhões de cujas a

"l!lemento estimado na ,so- com o nobre deputado Vi- Aqui, nesta Capital, ês� ções múltiplas correspon-

t J
-

SI' .3es elemel1tos andam tro- dem a cem e duzentos de
<eiedade local. een e . ouo c meldel', re-

t t 1
. ..

1 cando pernas, como se es-
O aniversariante, que 'e presen ,an e {O mU111CIpIO (e

Ch
- tivêssem já pagando, porpessoa que desfruta de so- apeco.

lidas amizades nesta Capi;. O ato civil será as 9 ho- antecedência, o pesado tri-
d 1

- . buto de uma consciência<1;.'1.1, será alvo, 'sem 'dúvida, ras a man la, na resldên-
,

h'
I .

d
.

d
., ,apedrejada ..."�" omenagens dos .s.eu-s Cla os paIS a nOlva, a rua

,amigos e admiradores. Emilio B!um, 22. It.,.. �_ ..

O ESTADO cumpl'en'ta"f), Servirão de testemunhas, n:alizará às 9,30, na Capela I seu e exma. esposa d. Ma-

,-cordia1mente. por parte da noiva, o sr. Cel- do Espirito Santo, a Praça' rieta Konder Bornhausen,
so Moura e exma .esposa, re� Getúlio Vargas, servirão de I dr. Nicolau Seve1'1ano de 0-

LUIZ FE:E�NANDO presentados no ató pelo sr., testemunhas, por parte da liveira e sua exma. esposa

LUIz-Fernando, filho 'do'·José Ferreira de Mello e noi\'a, o sr. Celso Ramos e d. Yolanda Mello de Oliveio
'4ii.stinto casal Manuel FeT-, exma. esposa e Geraldo ba- exma, esposa d. Edith Gama ra.

::t:eira de·Melo, alto fUl1cio- I ma Salles e exma. esposa; Ramos, Tepresentados' pelo Após a cerimônia religio
"llárlQ da Prefeitura Munici- por parte do noivo, o Depu- 3r. José Ferl'eira de Mello sa, os noivos seguirão para
paI e exma. esposa. d. Car- tado Cássio Medeiros e e exma. sra.; elr. Ayres Ga- Pôrto Alegre, em viagem .de
1nem Costa Ferreira de Me- exma. esposa e dr. Antônio ma Ferreil';:! de Mello e sra. 11úpcias.
10, festeja, amanhã, com Adolfo Lisboa e exma. e8Po-1 Alcidia Sanford Ferreira de l "O Estado' apresenta-lhes
"uma festinha aos seus ami- sa. . Mello; por parte do noivo, I

votos de constantes felici- A reférida mostra avíco-

l5l'!nhos, o seu aniversário No ato religioso, que s': o exmo. sr. Iriíl€U BornlHtn- dader::. la funcionM"á à rua Felipe
-natalício. ------......:.:.---------.---------------------------------------.----

Aos cumprimento'S ..que AVEN'TURA'S- .... ' DO ZE' MUT'RETA:receberá, os nOSS08. .

-
.

SR. RODOLFO SWVi\
A data de �u11arihã, assi

'nala o aniversário natalício
,do snr. R�do]fo Silva s01-
*<ta_do aposentado da P�lícia
"Militar do Estado, por ·tão 1

:auspício s o' acrll1tecimento
te b

'
· Ce erá de seus inumeI;08
·"a

.
·

U11gos sinceros lla1:ábens.
O ESTADO cumprimel1ta

',1) prazel'osamen te.·�lr A_'7tz'l\' .

.

.,. - ..
.

·-··-� ..,'r ANDS. AMANHÃ
- Si'ta. 'Jatina Gastão

-.

toPo.
:SRA, MANOEL GAL'DINO

VIEIRA
Ocorre, amanhã o aIiivel'

'sário natalício da exma. sra.

-do Julieta Sabino Vieira, es
f:-'P!}"U dD sr. Manoel Galdino
Vieira, do alto comércio 10-

�cal.

.-s, PAUlO·�·RIO "

4",
FPOllS.- CURITIBA-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

cinco ou dez mil cruzeil'OS
cada uma. Um fracasso nas

desta espécie não· afeta a

existencia nem o conforto
dos acionistas. Porem a fl'uS

tação daquela· assumiria

proporçõe!l de um craque

Nota da Assem
bléia tegislaUva
Convidando o Presidente

do Legislativo Estadual, ....sr.
Protógenes Vieira e sua

exma. espôsa, para a Assem
bléia Distrital do Rotary
Clube, que ora se l'ea1iza.
nesta Capital na sede do Li
ra Tenis Clube, esteve 011-

tem naquela Casa uma co

missão de Rotarianos com

posta pelos senhores Júlio
Pacheco Monteirtl, do Rota
ry de Itajaí, Osvaldo Carva
lho, de Ponta Grossa, Jaime
LOI'igatti, de Rio do Sul,Die
tl'ich von Wangenhein, de
Florianópolis e Roberto La
cerda também de Florianó-

polis.

Inaugura-se, boje, a
_ Exposição Avícola
A Sociedade CatarÍnense Schmidt, em terreno gentil

de Avicultura inaugurará mente cedido pelo sr. Amé
. hoje, às 15 horas, com a pre- rico Campos Souto, e ficará

sença elas altas autoridades, 'franquiada ao público pelo
a XX Exposição Avic01a. espaço de uma semana, de�

ve.ndo encerrar-se às 20 ho
ras no próximo dia 7 de se

'cmhro '

xx

. ..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Salve! .Avaí Futebol
. ; ,

Clube!
. .

Sumamente.-grata·' para o esporte, de Sta. Catarina a data- de amanhã .que assinalará
fi. 29· aniversário, de. iundação do

" glorioso, Avaí Futebol Clube. Ao querido grêmio
alvt-celeste na pessêa de seu esíerçade 'maioral :Osmíir Meira, «O Estado» envia,. os
seus, respeíteses cumprimentos com V'Ol05 de presperidades. Salve! Avaí F. Cl�be!............................................................�-��� ..

Oefen�e O -Atlético a lio8Iança
,ENCERROU-SE o CAMPEONATO CITADINO COM o

TRIUNFO APERTADO DO CARAVANA SOBRE o

Barriga Verde.
Damos abaixo detalhes

Norberto Serratini será olo>

técnicos das duas partidas.

'BkRRIGA- VERDE

.

Séria ameaça o «onze» pautamo. no cotejo desta tarde
contra os tricolores do Estreite

ENTREGA DE TAÇAS E MEDAI..HAS

Todas as atenções do ceu, pois terá de lautar mos está em bôas condrêões
mundo esportivo ilhéu estão muito para a conservação físicas e técnicas para de
concentradas no embate da de seu' postos. salojar o Atlético da lide-
iaÍ'cle de hoje em' que, serão O "tigre" do Estreito, co- rança.
.degladiantes os pelotões do ,mo resolvemos cognaminá- 'Apesar de derrotado pelo
..1-\ tlético e. Paula . RaI�os. .110, não �ico,: satisfeito fren- Clube Atlético Carlos Re-

Conseguindo ficar isola- . te ao F'igueirense. naux, domingo último, os

-do na ponta da tabela do E, assim, o conjunto do paulaínos deixaram exce-

certame profissionalista,,, capitão Paulo Mendonça lente impressão, revelando
,

graças· ao empate da peleja treinou afincamente, me- possuir mais harmonia e

-de domingo passado quan- lharando sensivelmente os combativi da d e, com as

<lo nem" Aval .nern Bocaiuva seus sectores e capacitan- quais espera desfazer seu

conseg u iram furar as rê-: do-se a uma grande e sen- péssimo desempenho frente
�.e8, o Atlético sente 'que eacional vitória. no Bocaiuva quando foi ven-
�H;1 responsabilidade cres- O "onze" do Paula Ra- cido pelo escore de 4a O.

Um confronto de boas

A marcha do placarde -
Oxl, Ox3, Ox4,i 2x4, 2x6, 4x6,
4x8, 5x8, 6x10, na la fase.
e 8xl0, 10xIO, 12xl0, 12xU,
14xll, 14x13, 14x15, 14x1'I,
16x17, 16x18, 16x20, 18x2G,
18x21, 20x21 e 22x21.
Tornou-se assim, o Cara

vana do Ar, bi-campeão de

Aspirantes - Caravana 23 basquete.Preliminar
Q d C t' h. ,. , x Barriga Verde 18 ua ros e es ln as

Com micro as. 13,30 h�ra�s 'Partida equ ilibrada, res- Caravana -N. Carpes (7),
teremos a �art.lda Pl:elIml- r sentimo-se o Barriga Ver. J. Borba, A. Ferraz (2), A_
na r qu� sera dlSPl:t�{la pe- i de da falta de reserva. Migliori .(2)', A. Tomé (6).
las equipes secundárias dos I

Amarcha do placarde, es. C. Dantas, C. Costa, Moracy
mesmos.

pelho da partida, foi a se- Gomes (6). .

guinte : - Ox1, 2xl, 2x3,' Juizes - Osvaldo Meira
PH�ÇOS '

11"1 D' b d2x4, 4x4, 6x4, ,6x6, 7x6, 7:;;:8, e n I mar las com om e-
. Arquibancada CrI); I8x8, 8xl{l, no lo tempo, e, sempen 10.
15,00.

8x12, 10x12, 12x12, 14x12
Meia Arquibancada 1"4 14 lil 16 16 16 16 17 A entrega de Prêmiosx , _x, x ,. x .

Cr$ 10.,00.
16xl8, lSx18, 20x18, 22x18, Após o término da cem-

Poucos leitores sabem que teg ra o conjunto tricolor: e Quadros prováveis
r

Geral - Cr$ 10-,óo.
23x18. ficando pois empata- tenda. usou da palavra o dr.

e Clube Atlético Catarinen- no lugar de Miltinho jogará Paula Ramos - Jaime, Meia Geral - Cr$ 5,00.
dos os quintetos do Lira e Osmar, Cunha que congra-

d
.

AI' b t di Diuarte e Katcipis : Astro- Por deliberação recente, t I d n
se a otou para seu mascote .� cron e, um exu: eran e J- , .u..� " _.

I do Caravana, devendo ser u ou-se com o qua 1'0 ve ".I
..

t
'

g ildo, Valéiío e Jaime', Wil-1
senhoras e senhor-itas terão d t di'ti f ig'u ra c e UIU pmguim.j EU1 erro. �

v

disputada em melhor de três ce 01' ecen o e OgIOS ao seu
com casaca vermelha, peito "Ciru que se havia contun- son, Telmo, Anastácio, Moa- entrada franca 110 estádio

partidas o título de campeão feito, vencendo pela segun-
branca, gravata verde e a elido em um dos treinos de- cir e Jacy. da F. C. F.

de aspirantes. da vez o campeonato da ci-
'lll"istocl'ática cartola em «e1';3. ocupar a meta, e, Ca- ,

dade e almejando-lhe novas
preto. reca, ainda ressente-se de

Quadros e Cestinhas conquistas para o futuro.
Constatamos esta escolha uma contusão, não tendo

H·
,-

t f· I d C Caravana - P., Coulurt (6), Em seguida o presidente
ao apreciarmos a planta de confirmada a sua escalação Oje." a .... par e-.

, In� o .ampeo-, H. Platt (6), P. Chaves (4), da FAC fez entrega ao pre-
sua sêde, recentemente ad- pelo departamento médico.. U

_ N. Oliveíra (7), M. Degan, 'sidente do Caravana, Cap,
quir ida, o Balneário.

nato Clatad'l-no de 'ft·tlet·lslo M. Serafim, R. Breye, L Nelson Carpes, da Taça e
Soubemos que alguns dos

Silve. do diploma, instituídos pa-
jiinguíne que aparecem de NOrfiCIAS DIVERSAS Barriga Verde _ E. Bas- ra o certame e conquistados
Tez em quando lá pelas al- ,- Ao vencer o Palmeiras Voltarão os atletas hoje,

1
110 metros com barreiras,

tos (5), M. Silva (2), N. pelo campeão de 52.
im'as da ponta dos Nauf'ra- por 5 x 1, na última quarta- ao Estádio "Tte.-Cel. Nilo decatlon, Salto triplo, 10.000 Silva (4), A. Pereira (3),'<Y',ados serão empalhados pa- feira, 110 Pacaembú, o Co- Chaves", do 14° Batalhão de metros, arremêsso do disco L' R (4)· N DtO Cmt. da Base Aérea de..:,

-

f' d
. osa ,i. U 1'a.

.
.,.

'

ra adornar o seu salão de r:intians foi proclamado Cacadores, para a disputa masculino e emíníno e e-
Juizes: Oscar Capela e' �lonanopohs, saudou os:

.!' t C· da 'Segunda e última parte catlon, 100 metros, 400 me- nt 0'1' ntes do quadro ven
r es as. vencedor da Taça Idade Nilton Pereira, com bôa I

I e� a -

Dadas estas explicações de São Paulo. do Campeonato Citadino de tros, salto com vara, mascu-
atuação. cedor e em nome da Base

passemos a analisar a torci- _ Coritiba x Jacarezinho Atletismo, promovido pela llino e decatlon, 3.00 metros, ofel'.eceu ao bi-campeão me-
da do pinguins (Atlético), e Morgenau x Monte Ale- Federação Atlética Cntari- &nemêsso do dardo I?ascu- Tt.itularés _ Caravana 21 dalhas, comimiorando esta.
cujas últimas exibições fo- gore, as partidas marcadas nense. lino ,e feminino, decatlon,

x Barriga Verde 20 brilhante campanha que fo-
ram estonteantes. para hoje em continuação O programa para hoje, 1.500 metros, decatlon, 4 x

Partida sem movimenta- ram entregues aos jogado-
Q d d 'ogo de bas com InICIO ás 8,30 horas, lOO metros feminino, 200

res, juntamente com as ofe-.nall o o� J .s.
.

-

I ao cer.tame paranaense. ção, sem lances técnicos,quete e volei feml11l1lo, a I O COl'itiba é o líder com está assim elaborado: metros, 4 x 400 metros.
sorrindo o triunfo nos 15 recidas -pela FAC, pelas au-

torcid� atleticana

co�stitu��12 p.p. e vice-lídêr o Jacar�- segundos finnis, depois de toridades desIJ{)rtivas p-re.-
se no Jogador de malOT eÍl- zinho e o Palestra, com 3

uma jogada defeituosa de sentes.
ciencia, e, já na partida

I
p.p.

.

AMANHÃ A INAUGURAÇÃO SOI�ENE DO l° CAM- um dos .loga-dol'es do rubro· Ainda fez uso da palavl'&amistosa contra o Figuei- Ainda. que pal;eça menti- PEONA'l'O ESCOLAR verde, que permitiu um ° super-intendente da FAC�rense, moça�, e :'apazes tor-
I ra, a "lanterninha" encon- contra-ataque dos celestes e quer referiu-se ao atlét.",ceram entUSIastIcamente pe- : tl'a-se em poder do Atléti- Amanhã, il1augul'ar-se-á,

,-
G. E. Argu. Sã-o José x

a conquista da cesta que Nelson Carpes do Carava-la vitória do tricolor. I
co, um dos "tres grandes" 'solenemente, com a presen- G. E. Prof. Wenceslau Blle- lhes daria a vitória. na como um dos atIéta5HO:je, aguarda a.diretoria I do futebol paranaense. ça do Exmo. Sr. Governador no Pobre em té,cnica o espe- mais (Usciplinados e efici-do clube do EstreIto que a 9 clubes disputam o certa- do Estado, o 10 campeona-I 8 Canto "La Paloma" táculo, mas disciplinado no I entes (lo campeonato que sesua torcida compareça uni-I me que se e11contrã quasi to Escolar com o seguinte pelo G. E. Francisco Tolen-

setl transcorrer. I encerrava.formizada para estimular na sua metade. programa: ! tino
#

os seus jogadores ,8 cOl1sitá- - Em Pôrto Alegre efe- Dia 10-9-52 (segunda-feio! 9 - Voleibol masculino
. _los ao triunfo. tua-se sensacional torn,eio

Ira)
- IníCio ás '8,30 horas. 1- G. E. José Boiteux x G.

O Cap. Paulo l\:-end01�ça em homen'agem ao "Dia do 1 - Desfile e Formatura: E. Getúlio Vargas.
como homenagem a torclda Cronista Esportivo", to- na quadra do Estádio
do pinguim, deu-nos a cons- tomando part� todos os clu- 2 - Hino Nacional --- �,--

tit:li.Çà9 elo qt�adro para. o bes da div.isão principal. 3 - 'Declaração de Aber-
C.\.l\1PEON \1'0 CARIOCAl1reho coI?1 o seu leal CO-Ir- - Pelo campeonato pau- tura do 10 Campeonato Es-

j'
Á 1

'_. . Imão, o Paúla Ramos, �10je, lista: Santos x Portuguesa colar
.

Em continuação ao Cam- Em prosseguimento. ao]10 campo da Rua BocalLlva. Santista, Guaraní x XV de 4 - Juramento do atléta i peonatõ .Carioca de Futebol. Campeonato da Segunda -Di-Ciro, v.�lÍc�. e Juca; Jllli� No�embro (Ja.ú),. XV de

I esccolal', . .

I serão re.alizados hoje os jo--l visão .(A�adol·:s),;hoje, pe-nho, Fledenco e Casuza, Novembro (PIracICaba) x 5 - VoleIbol fenunmo -! gos abalXo: -la -manha, serao, l-evados a

.At�g.usto, He.rcílio, Alcione, .Tuv.entus, São PanÍo x

Na-I
G. E. José Boiteux x Colégio Flamengo x Olaria efeito os ceguintes enCOI1-Mlnnho e PlUtO da Luz. clonaI, Corintians x Ponte Coracão de Jesus. Fluminense x São Cristo-Como .se vê, recuperando Preta, Palmeiras x Ipiran. 6 _.::_ Ginástica ritmica pe- vão tros:

graças aos esforços do De- !5a ,e Comercial x Jabaoua- ! lo G. E. Silveira de Sol.lt..a
.

Bangú x Madureira Ban\Sú x Postal Telegrá-pal'tamento do Atlético in- ,·a. ,-
-

I 7 - Voleibol masculino I BQnsucesso x Vasc(). fico, ás 8,30 honts.
..

Atlético - Soncini, Juca
e Vaíca : Julinho, F'redertco.
e Cazuza; Augusto, Hercí
lio, Alcioni, lVlirinho e r'rn

to.

Realizou-se sexta-feira ul

tima, a derradeira partida
do campeonato citadino de

basquete, entre os quintetos
do Caravana do Ar e A.A.

juiz.

A TORCIDA PINGUIM,
proporções o público terá
de assistir hoje no tapete
verde da Praia de Fóra.

Preço único: 2 c1'uzeiras..

BANGú X POSTAL E FJ..Al\flo�NGO X HERCíJ..IO Luz.
OS EMBATES DESTA MANHÃ PELO CAMPEONA

TO AMADORISTA

Flamen�o x Hel'cílio Luz.
ás 19,30 homs.
Local: estádio da rua Ba-

caiüva.
Juizes: LÚCÍll Carvalho•

para a preliminar ,e Marad
Gomes, para o pl'élio prin
cipal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Gôsto
.

pelo Misterio
DE PITIGUILLl

Vendem-se Pecas de Tratores
., .

CA'I'ERPILE D4, D6, D7 e D8" ALLE-CAHRME H. D. 10 e H. D. 14 - IN

TERNACIONAL T. D. 14 e T. D. 18,' sendo Roletes, eixos D7 e '08, Links, Ro

das de Gu-ias, Rodas Mo tr] s, Coroas, Pinhões e ou tras miudezas.
RUA DR. CESAR, 416, SÃO PAULO, com sr. Antonio.

.... CODtrabdodo óa
fronteira da
Argentina
R.t;C)Sf.gHSTA, Proviu

cia dp :-iâ\.t<\ Fé, 2!) cu. P.)
-: Reâliz�<se amplo contra

bando de mercadorias ar

gentínas para, o Brasil e

Uruguai e desses países pa

ra a Argentina, com a útil i

zacão de aviões. O chefe da

políCia local, após amplas
investigações, . 'descop r i H
importante organização de

dicada ao. contrabando de

pimenta,
.

cigarro::;, tecidos,
nylon; e- outras mercadorias

procedentes do Brasil e do

Uruguai .. A operação era

realizada' por meio de avião

que, 'de regresso, levava
mercadorias àrgentin as pa

ra os países vizinhos,
Estão detidas 110ve pes

soas, todas argentinas, re

sidentes nesta localidade e

na canital federal. Essas

pessoas confessaram o fa-
to, da mesma forma que o

mecanico da base aérea de
Reconquista, Hectar Inocen-

.,'

.OUPAS
ESPORTIVAS '.

.BPSOH
QUALIDADE
GARANTIDA

EPSOM
A CAMISA' MODELO

PARA HOMENS PRÁTICOS
E DE BOM GOSTO

'-,"
,", ...�

-CORTE ANÀTÔMICO
r

.COLARINHO MODERNO
• TEtlDO uNAo' ENCOLHEíÍ':

r

Teresina DalSII
a Arquidiocese

CAST.r..LQ GANDOLFO"f
28 (U, P.) - O Papa Pit}:
XII elevou o bispado de- Te
rez inha, Brasil 'á categon"'ã.
de arcebispado. No mesmtÉ

ato, o Santo Padre deaígn@llI!'
a monsenhor Severiano Viei
ra de Melo para arcebfspe
da nova arquídocese.

"A VENDA NAS BOAS CASAS

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

PRATA
Pl,UM·BUM S. A,

fraqueza, e
exgotamento,
I<'RAQUEZA E ESG01'A�

MENTO no velho e MOI;"'1l.-

perturbações funcionaú,
masculinas e temíninu;..
medo infundado vista e �

moria fracas, mania de SlÚ
e ídio, tiques nervosos (e.,
coetes) , frieza, desaparee�ati
com um S0 vidro 9a� Gubul
Mendeltnas. Adotadas 'IJ�

hospitais e receitadas dj-'l!�'
r iamente I.-úr centenas �,
médicos ilustres, Mend<dii
nas firmou-g� como o maÍiti

completo e categorfzado �
vigorante do sistema ae·rv;g
so e das energia" vita:i's:.
Sem coutra-indieação.. W.
.:lrogariae e ta!mácisL . �j
••• -_ --'S 'N �'::T

.EUENOS AIRES - (APLA) - Mas ° espiritismo
Jmeu último artigo'; não é o único hcrízcnte em Que apa

xecem as miragens. Os viajantes do ignoto, os explora-
•.s.tOl''és do íncognoscível entrevêm oásis próximos, com al

;g.i.bes e' palmeiras, e depois comprovam con: as mãos que
.-.{) deserto do inexplicável se estende à medida que o per
-correm e penetram; mas, por muito que andem.. se ne

.,gam a reconhecei' que Q vêrdejante oásis era- uma ilu

.:;3áo 'de ótica.
Há alguna anos,' um escritor amigo meu recebeu uma

<CJlrt:t em papel antigo escrita 'com tinta nanquím e com

tiro instrumento que desenhava ·linhas· uniformes; não

.ruam, POÍ;;, 08 traços mais longos e mais sutis .produzidos

.:U2 escrita ·ot',jinLtria pela separação das pontas das pe

.nas de aco. 'A autora da mensagem desculpava-se pornão

.,<'Lssinar'. dizia querer conservar o anonimato, manifestava
hÚ desejo' de conhecê-lo. Como não começava com as eter
�1<:l!-< expressões: "Se soubesse quantas bofetadas recebi
-sm cr-iança por ler seus romances, sua prosa não é imo
Xll.l. pois a sociedade é tal qual você a escreve" e não es

" tava assinada por "uma admiradora", nem com um nome
.

'

:<tie fior : A�em�na, rucsia, Miosotis : e na earta não havia
-manchas de baton nem cheiro de perfume, portanto ... e

'pl!rque a. fascinação da dcseonhecida tentaria a uma aua

<'()}'eta da Tebaida, o escritor foi ao encontro, marcado
,en,,' um estr�nho retiro da colina, entre os ciprestes, que.
'X'lit'eeía a ilha dos mortos, de Boecklin. Uma jovem se

'�ül()ra, pálida e morena, espectral e taciturna, subiu em

.seu automóvel indicando com a mão sem anéis a planura
.

-cue se estendia aos pés da colina, como para ordenar-lhe
"_;ue seguisse sem destino, para serem engolidos ambos
''Pelo' infinito. O homem obedeceu. Quando a senhora se

7tsoiveu a romper o silêncio, perguntou se acreditava na
.metempaieose, depois. se havia praticado o espiritismo; se

.acreditava 110 destino, na predestinação, no paraiso e no

inferno, no demônio, nos anjos, nas casas assombradas,
Nào sei q ue lhe respondeu o .outro ; os escritores dizem
-<1 alquer cousa ou seu contrário, de acôrdo com as cir
'\!., mstànc ias : os escritores são como os detetives ·e os

snedicos : continuam exercendo seu ofício mesmo fóra do
-consultório ou das horas de trabalho, Depois de muitos
-quílômetros, quando o sol poente convidava a misteriosa

.1>%3ageí ra ao regresso, esta 'lhe disse: "Não moro na c i
-dade". "Eu sei" - respondeu o outro, "Onde moro?"
"'Não posso precisar, mas mora dentro de um ráío de
trinta quilometros", "Exato" - confirmou � desconhe-
.ida. "Nesta direção" - acrescentou o escritor, apontan
iio com O indicador para o noroeste. "Mas, então, você me

-eonheca". "Não a conheço". "Pode jurar?" "Posso, sim".
Era. uma mulher que nilo se conformava com as meias
'medidas. Ordenou que parasse. Ele se deteve. "Juraria
-<;obre algo sagrado?" "Até sobre o Corão" - respondeu
o homem. "E corno sabe que sou turca'! " " Por que tem
'no bolso uma edição de bolso do Corão, " A mulher se'
'tornou ainda mais pálida. Tirou do bolso do costume o

-baton, desenhou sobre o vidro clo parabrisas uma cruz e

'ordenou: " Jure sobre esta cruz que não sabe meu no

me" " Juro sôbl'e esta Cruz que niio sei seu nome' "É as

-'Sombroso" - co'inentoll .a senhora que tinha o ar de não
·ter visto nada de assombro em sua vida, Depois pergull
i;o�: H Acredito nas Unha::; da mão?" O ouho não aCl'edi-
o·t,ava, nunca tinha acreditado'; respondeu" " Sim" "Quer
Jer minha; mão? " " Nãp" Ela ordenou" Pare" o motoris
·.I;u obedeceu " Leia" ordenou a clama, tirando a luva e

1)stendendo uma mão ·exangue "Não" "Então úão sabe
]er", disse-lhe, em tom de desafio. "Temo ter de dizer- Avenida Ipil'anga, 674 _ 20, _ São Paulo Fone':Jhe Cousas terríveis". "Pode dizer". O escritor assumiu ;l4,964<1 _ Tenegr, "Plurúbum _ São Paulo":'uma expressão impenetrável (oh, a fôrça do contágio) e

'�he disse: "Para demom;tral'-lhe, com uITÍa pequena expe-
----_.__......_...,..._--------_.riência, que sei ler, '1h-e direi as COlu�as nlalS "inocentes,

.. ,._..." ... �... .,.......--

escreve suas canas com uma ponta de ágata", "E' exato". e?'l'tomancia, magia f'ão os recursos extremos de quem·Continui. "Em sua vida há um animal exótico; não sei se não conseguiu vender algo C()l1creto {! controlável. Osé 'cangurú' ou uma anta, .. em momento, deixe-me ver contos de fadas e fantasmas ouvidos na infância prepa-··.melhor". Aproximou a miio da mulher da luz da lâmpada raram (l ânimo daquela que form:ná a compacta cliente- --- ,,_.- _' -� -

I"""-ely-'"
(já era noit.e) e explorando com maior atenção a linha àe la dos adivinhos: a menina que, sem saber ainda o que. 8fl·CI-na de B

..

-lcl·elela
.

Saturno e o monte de Júpiter, concluiu categoricamente: é o amor, desfolha uma margarida, 'dizendo Hme ama"
... "&m'hora, o 'animal que tem uma importância determi- "não me ::lma", obedece ao mesmo impulso que, sob ,o sol

llante na sua vida, o animal pelo qual a senhora vive a de Roma, cravava OR olhos dos pagãos naH visceras dos30 quilometros daqui, não sei por qual motivo, lllas há bois sôbre o altar do sacrificio ou os elevava para os
·um motivo sé,rio, é um mono". "E' um mono", confirmou ramos. de muérdagos cortados com [, foice' de ouro dos
n senhora. "Morrerá logo ?'" "Dentro de três meses", dl'ujda� .entre as néyoas do norte.'.

Em poucas semanas, aquele senhor criou fama de Adivinhai um só detalhe - e para ad ivinhar uma
·:tdi,inho. Não soube nunca o n6me da turca, nem tentou eousa basta dizer muitas - e vossa fama de mago ficará
'Conhecê-lo. Outras mãos se submeteram a seu exame: consagrada. O segredo é ter um mínimo de verossimili:..t.eve de dizer que a proibição de ler lhe ha'via sido im� tude e tocar a corda sellsivel do cliente; a mais sensível
.posUt do Além. A alguns íntimos disse a verdade; porém é a saúde. Mas não são Q baralho e as linhas da mão que11ão �creditaram. A verdade é esta; no dia em que che- i contam. As veias da fronte são salientes? Cuidàdo, ami
�';ara a carta da desconhecida, ele a guardou 'no bolso i

go, com a arteriOsclerose. �ariz vermelho'! Perturbações
VCom U1Ji. monte de outras cartas para mostrar não sei que :circulatórias. Dedos def')rmado!;;? Acido úrico, senhorita. I iagem com segurança.docume.n'to a uma advoga.da que se ocupava de tím easo Uma pele rebelde aos cremes? O aparelho digestivo não :

.

,�U�icial seu. "All!", �is8e.a advogada, sorrindo ante a funciona bem. �\.trHnchas amareladas na pele? Senhora, o
I I e rapidez�aIta de estranha calIgrafIa. E sem cometer abusos por fígado lhe dara desgostos,..!

.

.:meio de detalhes indiscretos, s·em revelar o nome e sem Depois disso se rodem anunciar os mais estúpidos ! �O. NOS CONFORTAVElS �JCRO-ONlBU$ l)O
.�xpressar opiní,ões, disse

SimPlesm,en.te: :'Escreve com lt�ga�'es C()l�tins: "Fm:á uma viage;lt, cuidado ;:om .os hi-

,-- '84---°1'0-0-' SOL-BRASILIIIO"_<-,ma penu de agata,' nas�eu em Constantmopla, t�m e pocntas, ha uma mulner loura ... " Sempr.e ha Uma, mu- C « " »)
'Cn:ão na .holsa 'e desde há três �eses vi.ve numa Vila � lher loura, e, �e. � morena foi loura ou s�rá, . Floria.nópolis _ Itajai _ Joinville _ Curitiba'lllelo cammho da montanha, a tl'lllta qUllometros daqUI, E se, alem dISSO, encontrarmos um cumplIce que su-

_••_Jlo·is tem um mono' tísico ao qual um veterinário diagnos- gira tlm s(f elemento cel'to .. , mas onde encontrar um
Kua Deodoro esquina da't}cou seis me.ses de vida no máximo, s-oh a condição de cúmplice? Enconb-a-se, E' mais fácil encontrar um cúm- .Agência: Rua Tenente Silveira'lllt.idar de clima".

. plice para a mistificação do que an'anjar um parceiro
I·,E'·:asslm \.\.]r.;e .:::e fazem os adivinhbS. Quiromancia, para um jogo leal e na afirm,ação de uma verdade. l _

" -.

•

tio, que preparava aviões e

fornecia gosolina aos diri

gentes da organização, Is
mael Pence e Juan Botto,
que pilotavam, os aparelhos
'utilizados e estão foragidos .

As a utoridades locais se-

Hepreseutantes ;A�:S;::�:�
um

dO
o 20

•

'

.. tMóVElS PARA RADIOS E EQtJIPAlVIEN�O$ gra eCI '"�_n 0...
INDT}STRIAS MEGASON LTDA. deseja nomear re- A diretoria e o corpo docente e discente do C_6f.eg'18

oresentante nesta praça, a base de comissão. Catarinense vem por 110SS0 intermédio agrade:er as h�-.

Grande variedade de tipos e pronta entrega. nemérítas autoridades, às Congregações �íal"1anaST a.'!

Cartas para: AV. SUBURBANA, 8996 Associações religiosas e a?s �iedosos a�mgos e� geral
RIO DE JANEIRO.

.

que acompanharam o cortejo funebre do inesquecível Pe,
El\HLlO DUFFNER e depositaram flores e coroas ncr

seu túmulo.
,

Outrossim .agradecem aos dedicados médicos: nl:S�
Otto Freusberg ·e Orlando Schroedel' e às caridosaS' fr
mãs da Casa de Saúde São Sebastião que o assistimm �u:
['ante a longa enfermidade.

Pel·o sistema de Reembolso Postal - Dirétamell�
das fábl'icas ao consumíd.or por preços excepcionais. F'�
metemos ámostras GRATIS.

.

Aeertamos agentes em todos os Estados do BrasÍ:f, (5'

ofereeemos ótiInas comis:,õeR.

LEAO DAS CASEl\'IIRA.s - RUA BlJENOS AIR.ES..

N, 13D - RIO.

. ,�,d)�H�e anarelhada p::lI'a qualquer serviço. ·em Ri-
deletas e TIiciélétas a motor -- ·Tic!elo - Tieo-Tieo
Carrinho - Berço, etc.

Pet;;n..."I e Acessórios Novl)g e Usados,
..

'Pinturas, SÕldage�s e Parte Mecânica.
.

S-el'viços Rápidos e Garantido, Executados por �
soaI especiàUzados.

- Rua Padre Roma, 50

Em Barras e Gra11Ulada Teôr d� Pure7.a: 99,98%
TROPICAIS E LINHOS NACIONAISQu"'lQller qmmtidade .. para Pronta Entrega CASEMIRAS,

n
,

ESTHANGEIROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pyoouya.. em Chamas CHURRASCO da SAUDADf
TIJQUIO, so \.u..�.} ,--- mediante dados �d� fontes 14 de Setembr() Damos abaixo as respos- de sua cultura relacionada

A'- Ii d 1 I d ti d tas das perguntas feitas em com os estudos bíblíeos :
vioes a la os reá izaram c an es 'mas: os cornan os

Miguel Daux Dr. Eduardo Luz Ihoje horas de constantes c quarteis de tropas, depó-
.

a nossa edição de 3a. F'eira.. 1) - Sabe-se que Timóteo;
.

t
. José C. Daux Dr. Fulvio Luz 'dia 2t).

I
esteve prêso, através:

.

bombardeios no maior ,.a 'a- sitos de munições, oficiais
Miguel Her. Daux Jornalista Zedar da Silva,

.

III
.

aJ. D.os Atosque de guerra na Coréia a ferroviârlas, repartição de
D'l'. """Kl'guel Orofíno I) '�T"lt Cherem I

�
. m 1'. l�l ou. 1) _ O título de "Pai da b) Da Epístola aos He-

Pvongyang, capital da Co- veículos auto-motores, suo-
Dr, Edl'O Pedrígo N" 'I 11",;" '

I'
, <;:U 'ICO au .... '"",las História Eclesiás'tka", per, breus. '

réia do Norte e centro vital motores, subcentral elétri-
Newton da Luz Macuco J

-

A C nh IIh A
. .. .. '-' . oao . ti a

tence a: c) Da Epístola aos Colos-
do exército verme o. C1- ca, pistas de aterrizagern e

DI'. Haroldo Pederneiras D R th IIIk<

I'
I'. o isa b) Euzébio de Cesaréia; senses.dade, já reduzida a ruínas nova fabrica secreta de

Prof, AI'" "
•.Iaf'ra Ü" PI'

,

Pranzoní
. " l' ." mIO c Zv

2) _ Os "Aquaríanes' 2) - A Setuagínta é tra-
por outros quatro grandes munições. Outros bombar-

Adolfo .S. ,da Silveira Dr. Al�il)O Caldeirá
eram: dução do Velho Testamenêe

.ataques aéreos, foi conver- deÜ'OR aliados atacaram a
Constãncio K. Maciel Domremv Freitas .

tida num mar de chamas e concentração de abasteci-
(}êtúlio Silv:l' '

. 'Hhmbértd DalasCi; re�g)i!!;mb,'f���:�aU:�. s��� p��� :ciregoexplosões: a vida dos civis mentos em Sínmak,
I

na pe- D P derneí Arnoldo . Buch .

b'. ário e erneu·aS':i ciano, durante os p1"imeiJ:ns ) Hebraicofoi resguardada mediante ninsula de Aeheju. Dr. João Gonçalves Dr. Arolde Caldeira sêculos _ da êra cristã. Ca- 'cc) Aramaico' ...., ,': .;'-
um aviso transmitido. duo �"';"""�-"� ..T,,(O'o.W •

.... ,

Romeu Gonçalves Giovanni F'araco racterlzavam-se 1>€10 f'ato de" 3) - O ,."C�itico.des:Cân-rante vários pela rádio de E"dio F'"'l'J"1 D A t D

b I· lã s do
u - r. r UI' pOOS substituir o vinho pela água. .

tícos" devia ser.Jide, públi-Seoul, informando só re a eua· � s r
': ',Jose' Dobe", FO. A '1 'I'tl e l' 1ti " qUI es .1 r 1 o 11;1. eelebraeão da' euest";JfUc'.. eamente, durante :iminência de' uma gigantes- '< . '.' • < •• � V'C �.,... . ,

-co bombardeiro aéreo. AMa-o"_' de ·CI8.11'8 Dr. Jose F. Boabaid D1'. Clamo Galletti 3) - O Nome de Chester a) A Páscoa.

VIII O Dr. Hamilton Hildebrand Fredertco Silva Beatty lembra: b) O Pentecoste.A primeira das três 011-

do J ,"SIIO Dr. Geraldo SalIes Mons. Frederico Hobold c) A Festa .do Purim.-das d€ aviões voou sobre a o·rla I' r», Ivo Sell Pe. Fraucísco Bíanehiní, c) Descoberta arqueológi- 4.) - A divisão da Brbl'ía-cidade às 10 horas da ma- .

nhã, para. concentrar o seu
mento dos profissionais da

"'!j'<' ·�*"""''''''''fl'S.'''�''.''•• 1 •• ''.'''•••••'' ca. O papiro adquirido, em em capítulos foi realizada.
imprensa, a disseminação '

5 CLUBE
193Q 'Ch t Beatty é

'��;:l��'i��i;e:,O���':u:rt!��:� dos cursos de jornalismo, LIRATEMI l'co�sid��:dO �!:emamente
1

.

d especialmente naqueles E;;� � . - - - . 'p'el-os críticos, 'C(}ffi{)-· ...u.rtlti.
'va prevenida pe o aV1SO a

.rádio de Seoul. Um dos pi-
tados em que funcionem fa- PARADA DA ELEGANCIA E BAIJ�E DE ANIVER- das cópias mais antigas-do
culdades de FHosofia ou que 'SÁRIO I t t bíbli teríor a

lotos declarou que o seu ex o 1 iCO, an error aos

grupo voou literalmente até mantenham Universidade. Día, 7 setembro - Soirée em homenagem ao "Dia

I manuscritos
Sinaitico e Va-

li boca dos canhõ-es que 10- "D-eclaram, como dever do da Independência" ás 21 horas. ticano.

go foram reduzidos 'a silên- jornalista, informar com Dia 20 de setembro - Grandiosa Soirée da Prima- 4) - A pronúncia Geová
precisão, 'clareza e lealdade, vera - Parada da. Elegância" - Eleição da Rainha do é atribuída:

;doÓ ataque foi dobrando de e somente aquilo que sabe Lira de 1952 c) A Petrus Galatinus, O TEMP'O:iJ{tensidade e uma segunda ser verdadeiro, colocando, A coroação será feita 11(1 Grandioso Baile de An í- confessor de Leão X, que

I
.

b b d
acima dos s·eus interesses versário a real.izar-s,e.11o dia. 7 de outubro pela !_lassa- uniu as vogais do vocábulo Previsão do .tempo até as.

vez os aviões om ar ea- .

_ _.

Té\m a incendiada cidade às pessoais, os interesses supe- gem do 26° amverS<ino -de fundaçaQ, Ornamentaçao ex- Adonai, com as consoantes 14 horas do dIa 31.

11uãs da tarde.
riores da sociedade". ;;epcioual. Novidade. do tetragrama hebraico Tempo - Bom. Nevoeu·o.

A's quatro horas da tar- Jhvh, nome sagrado de
I

Temperatura - Estável.

���.' �;�ag:':n:en�:s ��lu�:� BI81brado O sr. Hoje, grande churrascada Deus.
IV Ifr�::�;�S

- N-orte a leste,

de fumaça. P t C FJ R'b
• -

ti Ilh Agora mais quatro per- Temperaturas Extre-

O terc'eiro ataque foi de' erejl'l' . eres em I elra-n a a guntas, para que o leitol' fa- mas de ontem: Máxima 24,3.

ignal
.

intensidade. Quase O sr, Prefeito Paulo Fon- A S. R.. 'DEIXA DISSO, e convidados. ça um estudo do estado atual Mínima 16.3.

todos, os aviões militares da tes, Prefeito Municipal, as- depois de alguns domingos O onibus, pam transporte'"
"'_'�"""".__••.__ ....-.,....;v.,.•..-__•••••.,................_...._

r,oréia intervieram no gi- sinou, ontem, ato conceden- de férias coletivas, vai rei- de sócios e pessoas convida-

gantesco,afaque, que rivali- do a exoneração que lhe en- niciar, hoje, as-suas ativida- das, sairá do Mira Mal', às

7..0U com as incursões de caminhou o sr. Peréivnl Cal- des, com a realização, na 7 horas de hoje.
rül aparelhos feitas durante lado Flores, do cargo de Se- chácara do' sr. Gustavo Pam-

-

O ESTADO, que foi gen

.2 segunda guerra mundial. cretário Geral, da Prefeitu- plona," em Ribeirão da Ilha, tihilente convidado, se fará

Com violência não regis, ra de Florianópolis. de suculenta churras.cada, representar por um dos seus

trada antes, os aviões des- Segundo se afirma o sr, ;ledicada aQs seus associados redatores.

{. :uregaram b(j�nbas �ncen- Percival Callado �I�res i:á I .... .
_

{Lárias, exploslVas, fogue- exercer, 11a admllllstraçao .

tes e nutrido fogo de mc- pública elo Estado, impor- Clube 1ft de Agostoüalhadol'as. A fôrç.a-aér:a I '.;�u;te cargo, adiant�nd�-se! �.
vermelha tentou mtervI;.·, ate que se lhe destmara a CONVITE
depois de haver estado fu- chefia do Tesouro do Esta- A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer'
gindo a um entcontro com do, vago com o pedido do sr. de convidar aos s,eus associados e exmas. famílias para
os aviões aliados durante Luiz Eugênio Beirão, que o grande Baile de Gala, que este Clube promoverá em

"ete dias; mas os caças a retornará êste ao cRrgo de seus salões, em á rioite de 6 do corrente, com início ás
jato norte-americanos e que 6e afastára, na SuIacap. 22,30 horas, dedicado ás autoridades civis e militares e

australianos enfrentanlTI1 no em homenagem a data da Independencia do Brasil.
cté a curta distância do rio Nessa ócasião s€rá entregue a faixa a rainha do Clu-
Yalu obrigando-os a l'egl'es- be, senhorinha VANIRA CABRAL GOMES.
'�al' às suas bases. Uh Mig- Traje: Casaca - Smoking - Sumer.
15 foi abatido e dois mais ,.....

. e'o.� LuÍz Nunes - Secretário Geral
:l,variados. '.Q 'lU! V.8.

, deve G.se.r- F....

I t- t d I d t·
.

Todos sabiam que Pyon, �.�íf.il_==!:".
..

ns tlu O OS n us rlarlOS
1!yang ia seI' atacada, pois . ti� t.-..,-

.._-

15 minutos antes do bom- TAC _ CATMII'fIN_ Delégacia de FlorianóDolis
.

bardeio aéreo, a rádio de ,-_,.,,-.� CONCURSO PARA AS CARREIRAS DE- ESCRITURÁ-
Seoul interrompeu seu pro- RIO E ESCRITURÁRIO.DATILóGRAFO
grama habitual com o O Instituto dos Indusü'iários torna público que, no

sensacional anuncio: "1n- OBrasil 8oDstrui. período dê 1° a 15 de setembro, permanecerão abertas
terrompemos êste programa

rã ol.I.les na
inscrições para as carreiras em epígrafe. Informações

para transmitir um aviElo e!:l-
.

. detalhadas poderão ser obtidas na Séde da Delegacia _

pecial· de bombardeio aéreo

S'Decla'
,

,

Edifício IPASE - 2° andar, no horário das 12 às 18 ho-
�1.OS habitantes, de Pyongy- ras e, aos sábados, 'das 9 às 12 horas.
ang. E' urgent€! Os bom- LONDRES, "'_ (U. P.) Florianópolis, 28. de agôsto de 1952.
bardeiros das Nações Uni- Segundo "Lloyds List and Telmo Vieira Ribeiro � Delegado
«las destruiri'io hoje em vos- Shipping Gazette", o Bra-

._...-...,.",...,.""'--.�---...- •••_-......,..........-----

€a cidade os dt)pósitos de si! teria a intenção de man- V'E N D E - 5 E8petrechos de guerra, il1- dar construir uma centena
,

dústria e objetivos mi1ita- �e navios de pesca nos es-
.

Uma BARBEARIA, com cadeira hidráulica, à rua

res. Repetimos! Os bombal'- taleiros martitimos suecos.

I
SIlveira de Souza, esquina Major Costa. Tratar à mesma.

deiros das Nações Unidas Citando as informacões Motivo da venda: viagem.

voa:'ã� sobl:e � cida�e. para da imprensa sueca, escl�re- O)...()....{)�)...o.....{,._,(,__()._..o._.(�04a

rle�"rUIl'.ob.letIvos mlhta.rer:>·1 ce, o orgão britânico que es-

Prec·lsa-.se Casa de Res·ldeADC·la I
RefugIram-se em abrIgos tariam em negociações 11,a,

antiaéreos. As Nações Uni- quele sentido com a Asso,
<las querem salvar vidas. ciacão

'

Sueca os eonstruto- Procuro uma Casa

resi-I pa. Interessados queiram es-
As forças aéreas das Na- t'es" de navios acrescentan- dencial para família gran� crever para Caixa Postal n.

çõe� Unidas só desejan: �es- do porém que 'nenhum acor- de, recem-chegada da Euro- 165, nesta Capital. ItrUll' apetrechos be�lcos do foi concluido até agora. .

dosT_agl'ess�res comulll�tas Declara ainda'o jornal � _

,.N ao sejam destrUIdos que as autoridades de Ter- .

juntos com eles! Abando- ra Nova foram igualmente Ad (" C t b·,"d d 'Inem Pyongyang agora mes- sondadas pela Associação f\ voca Ia e on
.

a I I a e
mo". Sueca, tendo em vista a ·DR. ESTE.yd��\'��rraFdRoF;.GAJ>A.Nl •

.

.'Os objetivos imediatos construção de diversos na- '" .� ...f'l'Um quarenta, que havia- "I'OS de pesca c ·0 com-• '" om. - ACACIO GARIBAJ.,D.I S. TIHAGO fam sido selecionados COlll
.

t d
.

tepnmen'O e VlU metros, Contablhsta _.
�1tecipac.ão. alg'ulls deles." .

d t
.

1.

. ...pl'OXlma amen e. Edifici'O "IPASE" _ ,50 -andar.

.".

•

Cultura
-

'Religios(t
..

por:
a) Moisés
b:;---Ltt-l'l:g·bm.
e) Lutero.
Em nossa edição do pré

ximo domingo, dia 7 de Se
tembro, daremos as respos
tas das perguntas de hoje,

PAPEL P��R'EDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK, BUENOS AJRES•

PARIS, R10 F. SÃO ? ..HiV)
MODERNIZE S(JA nESID"�1'<CL\ FOHR ..OIHO-A

Para gala de jantar. quarto. ('oJ:m. ef('

Bj",tribui1tur � Ht'pl'e8t'nlflnl.e flestt> f;8tado
IVANDEL GODINHO

Rua Pedro ho - anexo Depósito F'LO.RíDA
Artigo df' prnnt}l fmtrega.

OLHOS - {){l\'fI)OS - NARrz E OARGAN'f.�

DR. 'GUfRREIP,O' DA FONSECA
Especialista do Hospital

Receita de Ü(;uios - rJxáme de Fuodo de Olho vltr.

Classificação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelhp'6em,
ConsultõriQ - Visconde de O�ro Preto, 2,

---------,-_.
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� lflt7nO' d.JUl I
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.

..,0 novo BANeO AGRleOLA

A eooperõ..tivo., de é',..é�ito n� 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

�ér�n�1b
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No .Congressc Rotafio:
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PARA 10 AUDIÇOES

«I . Matei'oidade, sem Jeito 6 a �rl
aD�a' sem'·la.r)l-o tema s'ocial ijoe o
dr. Oswaldo·Oliveira desenvolve0.
'"

L��br�-mc ai�da do tempo da �acina' obrigatôrta 1

contra a varíola e da campanha que contra·ür. Osvaldo

Cruz se moveu, dos motlns populares, até da intervenção
d[� poder. judiciário contra os mata-mosquitos, da céleu

:ttla .causada Quando se obrigaram as parteiras a usar o

colírio de argiról para prevenção da conjuntivite dos re-

eem-nasctdos.
.... ,

E hoje se dá graças a Deus pelo acerto daquelas
medidas as quais ninguém mais contesta os seus bene-

fícios e a elas se opõe. .

.

.. .,Na· reunião solene de posse do novo conselho diretor

de 110S80 clube inscrevemos um índice dos trabalhos ro

tádos a solução dos problemas provocados pela mãe sol

teira e pela criança desvalida de paternidade ativa cuja
frequê,ncia nos assusta e alarma.

,

< Em que pese a tolerância indulgente que os mais

avisados osenvçlvem e acobertam .subeíste, contudo, mal
estar social oriundo de atritos preconceítuaís, reação
inhumana exarcebada, por sem dúvida, pela inanidade
do esforço que temos dispendido através dos tempos, para
reprtmí-Ios.

9Ta, a maternidade festejada e respeitada em tôda
a terra, para cuja finalidade a natureza entesorou no

orgnísmo feminino um mundo de graças, beleza, de ca

r'inho e de amôr, torna-se na mãe solteira motivo de es

-carneo, de menosprezo, de degradante repulsa apesar de

XX .sêculos de "amai o próximo como a nós mesmo" ...
".

,� Daí a .série de' atos 'contra a natureza com o que as

infortunadas procuram anular tal estado indo até ao in
fanticido.. A criança quando escapa da morte é abando

nada nas sargetas ou entregue ao anonimato sombrio
dos orfanatos ou das colonias para menores.

,
Não podemos vos afirmar, com segurança, o núme

ro dêsses estabelecimentos no Brasil, mas ressaltamos
com evidente justiça. que eles são insuficientes ou íne
fieazes. Multidão de menores mendigos' ou deliquentes
enchameíarn pelas cidades e nas zonas rurais vivefír ao

Iéo intanguidas pela frio e pela fome sombreando de ago
nia a alacridade luminosa de nossos campos,

Não sabemos de alguém. que não sofra aíncopo mor
correspondentes.

tal na sua sensibilidade ao assisth- o desfile de. um orfa-
.. INICIO: 22);0 horas.

nato. É chocante o depressivo contraste entre os peque-
110S seres ·criados na sombra e o rumoroso palpitar das
ruas. Mais do que o uniforme que os confunde e anula;
jguala-os a consternação do ge�to triste) medido e teme
.roso. Na melancolia do olhar, sob o guante da disciplina
esmorecem e apagam-se alegria e vivacidade atributos
da idade juvenil, para dar-lhes o aspecto de seres à par
te e vingar-lhes a fronte pálida pela falta de ar e sol, a

-gravidade monástica' das tristezas profundas,
Este quadro, sem exagero bosquejado, levou-nos a

pensar na ação conjunta dos rotários brasileiros a fim
-de estudar, de atentar os meios mais adequados para es

tender' aos 'mais afastados rmcões de nossa pátI�ia uma

'rêde de trabalho .coordenado e eficaz para recuperação
-e amparo a criança sem lar e a maternidade sem leito,

Nesta assembléia pedimos vosso apôio, vossa dedi
-cação, vosso estudo. Por intermédio do governador do
1108S0 distrito solicitamos. seja uma cópia dessas nossas

sugestões enviada a todos os clubes do Brasil. Canoinhas
já adotou sem reservas patrocinando à casa da criança
em funcionamento, na sua fase inicial, pela distribuição
-de leite e assistênciá médica e medicamentos a criança
pobre. .

SoCiedade com personalidade jurídica conta com o

apôio da grande população de Canoinhas,
Com? concurso das senhoras da comuna o govêrno

.Municipal doou o terreno. para a sua instàlação e o con
selho municipal aprovou tendo sido também incluído na
lei ol'çamentária de 1953 uma verba fixa de auxílio para
a sua manutenção. São presidentes a senhora D, Gertru
des Carvalho e nosso companheiro Gal. Dr. Francisco de
OEyeira. Pensareis que é emprêsa' superior as noss&,S
torças.

.

.

As di:fjculdides. financeiras, nã.o impedem as ,-gran-
des idéias, podem retardar a sua ex.ecução mas jáma' .

.. . , • , .

tQrnii-Ias inexeqúíveis. '.

IS
sa,. ,en; condlçoes de reall.za-lo, nao ;;0 pel8; Stla; relatIva

In'cI'em d' 1 I
.

f . .

d I
ubIquIdade, como pela elIte que �ongrega. Atentai bem

. lOS, esc e ogo, um e8 orço congemma o num f'· t
mesmo s·ent'd d

.

t
'

d
o que nos pode dar o uturo, as celulas que porventura,

1 o procuran o In eressar os po el'es mUl1i- '
. •.

d
. '.

<:ipais da cI'd d d
.

1 b d' d 1
criarmos, e.orporlflca as em orgalllsmo coIOS'8a:I, cenh'o'

. a e a casa c u e,. pro uzm o pa estl'as pa· d
-

G
A �

l'a as popul
- .

t d h'
as atençoes do overno e do'· povo mesmo. que 80 tenha-

,
" aç().es,;lD er�ssal1 ,o as sen oras ?UJO concurso mos êxitos parciais.nos e lmprescmdlvel, mcentIvando o espÍl'Ito de soU i .. , ,

"'iedade pa't·· d 1 d
(a-. Imagmal os beneflClOs que prestamos a mill'lare� .tJ:e

,

•

.

r locman o esco as, procuran o por moldes sa· b' 'I' . . . d ,'..

-dIOS e ped gl'C b'''' t t f'
IaSI enos, recupelan o-os para a luta, utels a SI mes-

,.
.

a,. os aos a fIgos Ja eXls eu es, a Im de criar- •.

d' d 'P't' ...• .

�os riOs. jove11s pensjonistas mentalidade elevada e anu- m�s, a SOCle a ,e e. a a na c0_!llum; ImagmaI as ofIcmas

iiI' o cAhOpl d·· f .

'd d
.

b
.

abastadas de tecnlCOS e artezoes; os campos amanhados
"',... exo· e 111 'erlOrI a e qu·e .os re a!xa e repele .

1 lf b
.

-

, ....

Es't d
.'

t f
'

'. , por agl'lCU tores a a etIzados; lmagmal amda, e só de
.. u emos novos enSll1amen os, a elçoemo" nossos' "

1 t' f" . ,

�studo ;' 'd·
.

d·
..,.

�t· l� 'd' d
� lmagma- o sen unos emIto .de entUSIasmo e fe, a men.:

.
s as neceSSl a es e paI lCU ar.! a. es de cada re- d'

�

'd ··d
.. . ..

giãó P
.

.

d' t'
. .

.

. lcanCIa· ,esa).}arecI a, o- pallpensmo das massas mexls-
.' . reml.emos os que se 18 lllgmrem nos diversos ra t·;. t b I'd

-

,

1llOs da t"d de h
.

.

p. f'
'.

-

en»e, res a e CCI os os alIcerces da Moral e a educação
os �D�

alVI a
.

ulm.alla. drocIl.hmemfqs't:m. im, por todos elevando a c01Jsciêncía da dignidade humana e eertamen-
...lOS ao nosso a cance ar- es el 10 moral areJ'ado t h d .' .� .

dignidad . l'd d
. e averemos, e nos sentir bem com a nossa conSClenCIa

e e peI sona I a e. '

.

_ . . , . . "

Não b 1· b'
.

ti t t .. '. e l1;:1(') .0UVJremos JamaiS Imprecações de desesnel'o nos

r"'ta'I.!'a nesnal emos c. e �. Jed vo qt:e 'tan, °dcon.sU'lte.a índole career.e� abarrotados, lamento de criancas es;omead�s
. v ..

< se ap"oxlme . o espU'l' o e a SJgn 'f', -,,- d
>

..' •.
' •

�pressão Be '.: ,>,.
.

1.'" .
1 !Cií,.a.ó a n.o$ fundos excusos, das cidades,. e o óco d03 rU.3:"O,q <3'

'. ,
. . 11.1 _servl.l .(tl1e ,e 0 .nooS{) _"m�.

I 1· .a .. 1 �
• 1 d ."

d " "
.

1\�. t' I d"
.

h
' - "e",It1C,aç.ao mOla a nUS'Cl"l<i., a :tome 1'J':1uinicl0 r" .....'-:-',,,,,

....", ou·:r.o a O n'''''' '1m" �S''''Cl' c� t'
." ".,"", v..>.

<.'. �< '

"",,' ». ,.. ii< >OH ' p, ,�,Q �s a, com li nos· arraiais, vilaB e cidadell.
• .

FIDELIDADE,
·

.

- rep,odu�io cler«,
su.ve e parleit••

COMODIDADE
• clId. sgullr. dá pu, umll

cug. comp/et. d••u�omcÍtic..

PROTEÇÃO
• durua mínima par,

mínimo desgaste rio disco.

Agente» Distribuiâoree :

IRMios RJBEIRO DE ALMEIDA LTDA.
Ruo Rego Freitas, 295 - Tel.: 32-5211 - S. Paulo

Clube 11 de Agosto
GRANDIOSO BAILE DE GALA-

.
Dia G - Grandioso Baile de Gala, em homenagem à

passagem da data de nossa Independência e dedicado às
autoridades civis e militares, Haverá a cerimônia da co

locação da faixa simbólica na Rainha do Clube - Se
nhorinha Van ira Cabral Gomes - Ato êste de grande
solenidade,

'

TRAJE: Casaca _.- Smoking - Sumer e uniformes

-----Par.icipaçào
.$��nJfRltnD Wilson José Muller.e 1\'0--

LJU J ne Sardá Silva Muller, tem
o prazer de participar aos

parentes e pessoôas de' suas
rotações, o nascimento de
seu filho JOSÉ ALFREDO.
ocorrido no dia 28 do cor

rente na Casa de Saúde
"Sã0 Sebastião".

P.<\.UA AMBOS OS SEXOS

"VIRILASE" - Expoente
máximo da virilidade, cnU}

binação cientifica de vita
. minas, hormônios totais e

sais fosforados. Regenera·
.

d(ír racional das glàndulas
em ambos os sexos. Esgota
mlmto nervoso, falta de me

O Centro de Irradiaçãom6-ria, Moderno revigm'ador
Mental "Amor e Luz" realizado sís1ema nervoso e tônico
sessões Esotéricas, todas as se·geral. VIRILASE, um nro .

gundas feiras, às 20,30 à rua ctúto do Lahorató.rio JÉSA.
Conselheiro Mafra, 33 - 2° á v'endido em tôdas CiS Far:
andar.
ENTRADA FRANCA

má.cias e Dl'oga;l'i�$.
Pedidos pelo- Reemhoiso -

Caixa Postal 33'83 RIO,

34-27:

Relaforio secreta sôbre O trust

�uodial
- do petróleo

WASHINGTON, 29 (U., púbuca pelo Partido lJemo

P.) -r-r- A Comissão do Pe- �cl'atico, forneceu cópias ás

qL1e�o, Comé�c�o, do Senado, I companhias aludidas para
dara a publicidade breve- que pudessem contestar em

mente um relatório mantido seguida as acusações, se

em segredo há longo te- desejassem fuzé-Io, porém
po sobre um suposto cartel comprometendo-se a não

Internacional do petroleo, revelar o seu conteúdo até

que se espera tenha reper- a manhã de segunda-feira,
cussões mundiais, Sparkman convidou tam-

Acusa-se em tal documen- bem as companhias a pres
to um grupo de cinco gran- tarem declarações em au-.

des empresas petrolíferas diências publicas, que ;.;e

norte-americanas . e duas realizarão nesta cidade nos

britânicas como as princi- dias, 27 e 28 do corrente,
pais entidades na criação' prometendo-lhes que não

do monopolio'para repartir seriam indicadas sem que
en tre �.i os mercados mun- tivessem oportunidades de
diais, fixar preços, regular expôr amplamente seus

à produção, eliminar' tlS pontos ele vista e razões.

competidores e atê impôr, O Departamento da Jus
em alguns . casos, preços tiça citou todas essas com

exorbitantes aos consumido- panhias, assim como 14 ou

res europeus, que incons- tras, e o Conselho Petrolif'e
cientemente ajudam a pa- ro' Nacional, a que compa-

ga r, recessem com seus livros de
EMPRESAS ACUSADAS escrituração a 3 de setern-
Essas empresas' são a

Standard Oi} Company, de
New Jersey, Standard Oil
Company da California, The
Texas Company, e Gulf Oil
Cornpay, dos Estados Uni
dos, e Anglo Iran ían Oil
Company e Royal Duach

Shell, da Grã-Bretanha.
A Standard de New J'er

sey e a Texas Company já
desmentiram categ o r i c ;1-

mente que tivessem feito al
go de máu. A primeira deu
tambem à publicidade do
cumentos que, disse, pro
vam que todas as suas ope
rações realizadas no ultra
mar o foram com aprova

ção e estímulo do Departa
mento de Estado - afir
mando que tal Departamen
to não procurou refutar.
Espera-se que o informo

tenha
.

repercussões nos al
tos circulos governamen
tais do Oriente Médio e da
Venezuela, onde, segundo se

alega, ocorreu parte dos
supostos atos ilegais den un
dados.
APROVAÇÃO DE TRU

M:AN
O presidente Truman,

por muito tempo, não permi
tiu que fôsse divulgado t.al
relatório com receio de que
provas.se um litígio interna
cionaL Finalmente acedeu a

bro proxímo, perante o

Grande Juri.: que investiga
a existência elo suposto mo

ncpolio .

PRECISA-SE
De uma empregada arru

madeira e cozinheira (tri
vial simples).
Paga-se bem,
Rua Rui Barbosa, casa n.

4 (conjunto residencial da
-nn r inhs.t. -_ P"dril Granrie.

i'....rbl tu

�ENSAClONAL NA

AS-MA
Remidie

REYNG.t\TE
isso, após suavizarem-se o "A Salvaç�o dos Asmático8�'
tom e a -linha.gem em que foi As gotas que dão alivio
redigido originalmente o imediato nas tosses l'ebel..
documento. ·des, bronquites, crônica. _
O senador John J.' Spar- asmáticos, conqueluche, 8U

kman, presidente da men- loca.ções e ansias; chiadoa e
clonada comissão e eandida- dores no peito. Nas droJr•. _
to ii vice-presidente da Re- farmácias.

.

linha ltajai
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZA1tIO"
CAMINHONETE:

7 horas

IDA:
Saída de Itaja!
Chegada F'pn!is.
VOLTA:
Saida Fpolis 16,00 hoi'as
Chegada Itajaí 11,00

(Aos sábados e feriados a &&ída de
FpoUs. é às 18,30 h. e li chegada, à Ha-
jal às 16h.).·

.

.

ON�BUS
"

. ,IDA:
,Saída de' ltajaí
Che$ada· Fpo-lis:
·VOLTA:
.Saída Fpofis, 15 horas
Chegada Itnja� -

� 19
{Aos sá.bados e feri�doR a saída de

, Fpolis, é às 13 horas' e a c.hegáda ii !ta
jaí às 17h.).

,.:

7,1õ horas
9�45 �,

"

"

"'t', .,:�
"

AGJi:NCIA
nua Alvaro de Carvalho n. 1�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IRomores de �8Ior- ExploraçãD à Magra Bôlsa do Consumidor••,.,
Ima ministerial Bm um açougue da Pedra Grunde, êsse o caso ••_

•

SAO PAULO, 30 (V. A.)
o povo, nos dias presen

tes, mesmo com os órgãos
controladores de prêços dos

gêneros de primeira neces

sidade, está atravessando
'dias dos mais cruéis e dos
mais duros.
Já não bastam as difícul-

•

ta, que esteve recentemente dades com que se debate an.

não falar nos restaurantes i
com o ministro da Fazenda, te a carestia que por aí vai

de Cr$ 5,00; em .que se ser-
a entrevista por êste conce- ganhando terreno. Não che

vem os nossos operários e
dida à imprensa parece uma gam os difíceis momentos

colonos. Sessenta mil cru- prestação de contas de quem .que passa para conseguir,

zeiros, será aproximadamen- se prepara puxa 'deixar

Ll.l1l I
no trabalho honesto, quanto

te, a renda do prédio, que cargo. ° que êle visou com de necessário para a sua suo

i;rará confusões, concorrên- essas declarações, adiant� o bsistência.

elas.• enfim, uma situacão informante, foi acentuar pe- O leite, que nos' postos

desastrosa. Que poderá fa. rante a opimao pública .que de venda obriga aos f'reguê

ler () pobre comerciante, se
a situação não é tão grave ses às filas, amolantes e,

não entregar-se às novas quanto se diz, nem justif í- muitas vêzes, de sacrificio

exigêncías. ca o abandono da linha de infrut.ífero, por não terem

Poderiam dei
. conduta que o govêrno vem quantidades necessácias ao

etxar o pre-
!:1io? De início, nos parece

pondo em .pratica no que consumo, más que, infeliz- Sinto-me bem, respirando nesta atmos-fera de fTa--

esta, a melhor decisão. diz respeito à matéria fie mente, sobram nos cafés, ternidade e boa vontade, em trazer-vcs na mensagem da ,

Mas, para onde levariam nanceira. nas vitrines até das boti- solidariedade do Rotary Cluhe de Cano inhas.

suas mercadorias?,. Como .

. cas, co�o têmos denunciado, Na jovem cidade do noroeste Catarinense um punhado-

vendê-Ias? E', parece Que a
� "''''''''''''''- ._ _ per.manece problema dos de abnegados, na mesma. comunhão de quereres unidos;

úuica saída é a porta- do.1D· ..

mais angustiantes para a se empenha, com a vossa ajuda, em' servil":aos seus seme

aumento .. E, sujeitos como IZem I população, -
lhantes e solucionar problemas sociais, tornando os 11'0-'-·

estão, as garr�s da Prefei.l. ,. • • � �arne, que pagamos mens Jmais h��anos em .busca da sua própria, f€lici�adé.:.
tura, nada mars poderão fa-

- que o sr, Irmeu Bor- mais caro do que em outra I. .

No congresso de Lajes; em nome de Canoinhas-focav.

zer senão aumentar, tam- nhausen está muito preocu- qualquer parte do Brasil, a Iizamos o flagelo da tuberculose, seu alastramento de":

bem, as mercadorias que pado com a sorte dos Bar- começar pelo Rio Grande do ,empós guerra, sua incidência nas' classes menos favor€--·

vendem. nabés, porisso que reunirá Sul, além de custar os olhos: cidas, o alto custo do tratamento, a exiguidade dos sana-.

E assim, a batata, o ar-
o seu Secretariado para pro-

da cara, como se diz comu- .tórios, ambulatórios e colónias para o tratamento dos;

roz, o feijão e outros adi. pôr o estudo de fórmula que mente, é de péssima qualí-
! índigentes , fazendo conferências visitando outros Clubes .

gos, terão o preço majorado os favoreça... Para dôr dade para aquêles que, re- a fim de pugnar pela obrigatoriedade do B. C. G_.

para .que o operário e fun- de cabeça. sidentes nos morros, não Entramos em contato com o 'Dr, Arlindo de Assis a�

cionái-io do mumcrpio, o
Se é Bayer .. , alimenta ... têm as bôas falas, com os maior autoridade das Américas neste assunto, tivemos,

mesmo que, há dois minutos,
- que muitas novidades poten.ta�os magarefes. . . dêste sábio, os melhores incentivow-e-Iouvores pela opor-·

ao lêr o título do artigo ti: vêm surgindo por aí, sem � e nesse ponto que aqui tuna iniciativa; pusemo-nos a disposição -de quantos de..>·

vera dez segundos de ale. que o Covêrno possa saber regI.stamos uma das muitas sejassem esclarecimentos sôbre as vantagens, aplicaçãoo

gría, venha a receber um
a sua procedência,.. queixas, que nos trouxe Ma- tnos recem-nascidos da vacina anti-tuberculosa f(}Fneeen-·

aumento, porém, nos preços,
-' que o diretor do Ins- noel Agostinho de Quadros, l.�-a gratuitamente, e, mercê ele Deus vamos colhendo de

ou seja, um IMPOSTO IN- tituto de Educação vae: re- residente no bairro Pedra sejado fruto; a vacinação se produz ganhando, a pouco-

DIRETO. ceber um prêmio _ foi o
Grande. e pouco, a confiança do povo.

ERMY JANNIS primeiro a pôr abaixo o
A sua queixa é a mesma

ponto de um colega.,. Pu- que muitos levam ao conhe·

............................................. dêra, de cima é que se ve cimento dos homens de·im. ..•.-. ..,..

t prá baixo .. ,

.

prensa, diàriamente. E ara-

Tudo acontecé nesta lI'ha

-- Voltam a correr com in-
sistencia notícias, nos meios

políticos, segundo as quais
o sr, Getúlio Vargas promo
verá em setembro a refor
ma ministerial.
Segundo a "Falha da Ma-

.L' JOrianópo!is, Donungo, 31 de Agosto de l:;v�

Aumento da
.

Prefeitura nhã", um líder situacion is-

Pelo título do artigo, I)

pobre operário GU funcio
nário da Prefeitura logo co

meça a traçar seus planos.
H.i. solta gostosas gargalha
das, sem esperar pelo des
f'�dlO paradoxal do assunto.

bim, com mais alguns cru

zeiros, estariam mais guar
necidos, contra as já famo
sas aEHS dos gêneros ali
mentícios. Mas, como sem-

IH'{·,. <) aumento marcha con

tra êles, contra o' povo.
Isto, para não fugir à. ro

tina. Bom, mas. vamos ao

que interêssa.
O Mercado Públicô, feito

em todos os lugares para o

benefício da coletividade,
deve receber o apôio da Pré
feitura. Não obstante, quer
a nossa, transformá-lo numa

fonte fabulosa de lucros.
Sim, deseja um preço

exorbitante pelos alugueis.
Qualquer portinha, Cr$".
2.500,00 ou Cr$ 3.000,00.
Ora, isto não é possível.

08 nossos atacadistas de
sêcos e molhados, por exem
plo, sacrificados pelos pesa
dos ::impostos, pelas cerra

das fiscalizaçóes.e mesmo

pela margem limitada de
lucros que lhes da a mero

cadoria, não poderão supor
tar êste aumento. Isto, para

- que nem sempre as
zão sempre a mesma - em·

fontes, embóra plácidas e
bora pagando o prêço escoro

!ímpidias, permitem o cre- chante da tabela, 12 cruzei-

Parece ... realmente, lnacI'editável. Aqui está, bem
cimento de certas flôres. ·ros o quilo, não recebem, no

sob os nossos olhos, um cartão encimado pehis armas da
Há casos, até, que o excesso entanto, a carne que ames·

República e com os seguintes dizeres impressos: Prefei-
de água é prejudicial. , .

ma tabela manda que s�ja
tum Municipal de Florianópolis, Diretoria de Assisten-

- que o substituto do vendida, 1]01' tanto dinheiro,

cia. Gabinente elo Diretor. Se,cretário Geral da Pre- ao consumidor, , ,

... ,A seguir. isto datilografadO"
feItura, para tapar a boca I Há' l-

A
". de que tanto fala I' no caso, a exp oraçao

_ senhora M, p, R: com 56 anos, VlUva, está diabé" rellt
< va em pa- t do açougueiro' que para a

tica, tendo feito -
.

A' tA
. esco, será cunhado do .

,- ,. .

-

exa�e aqUJ, n_a. SSlS enCIa, com 2,90% Prefeito... ; tender aos que pagam me-

J,OOO de glicose no sangue, SolrcIto o favor de ser fome- i lho!', escondem para êsses,
cido alguns tubos de Insulina, afim de poder

socorre1'1
' ................._. - __ -. _ _ _ _ _ _ o melhor pedaço. Em um I

:::a :Oj::::;::�a, :::'Oa::�a:,o e�:�:t:: :8:::,::1<::: Darra��- d�
-

;�-.-I ��,::��ç:�:E.:m:�;�:�
fel:ma num� das ,ruas, à procura de meios para COl1se- nus fAlsos pedientes. tão próprios aos

gUlr o medlCa�ento que a Assfstência (mas é, hein?)
". U magnatas, aos exploradores

mand�r� arranjar. Le,voula a um conhecido local onde do povo, sujeitos com� tal

o�remedlO de pronto lh� foi fornecido. E ficou eom o caro RIO, 30 (U. P,) _. Pros- às leis em vigor d� e�nomi�
tao, para �t.estar q�€; nes�a ilha de. casos raros, a prefei-I ��g._�e

o leva�fal11ento d.os t popular, êsse triste f�t_g' se
tura MUlllCJpal esta mclUlda entre os falsos mendigos, .. tIt.U.0S l:€gOClados na Bolsa repete, dia a dia. Vende aos

,
para a ll1denização dos Bo- pobres, pOl'que o são social-

••••••••••••••••••.••••••••••••If!fl......... IH;S de Guerra falssificados mente falando, mas que pa-
alI, gam com o mesmo dinheiro

!<'jm informação prestada e na mesma quantidade de
á Câmara Sindi.cal da Bolsa niqueis pelo preço tabelado,
o pl'esidell te José Willem- carne de terceira por 12
sens declarou: cruzeiros, Como se tivéssem

, .-: .:'0 derrame de bonus entregando ao consuntidOl' I)

f�lslfIeados, pelas informa- mesmo peso de primeira .. ,

Mandada celr>.hl'ar pP,)o nes Vieira presidente d' ���: i�e IPossuo; atinge a Ora, essa denúncia,.'Rlere�

Govêmo do Estado, foi .re- 1 Assembléi� Legislativa' � t:m� o
I�U os, que r�pr:s�n- 'Ce as atenções dos ilustres

zada óntem, na Catedral Me ! Des.' Guilherme Abl'Y pre- 82-
.valor d: 11 mllhoes e membros da COAP, à cuja

tl'opolitana, missa de 70 sídente do' Tribunal d'· J' _ � mIL:cruzell'OS. .

frente está o sereníssimo sr..

dia pelo descanso eterno da tica do sr Pl'efe't l\Ke .tt� o R,o de J�l1ell'O fo- dr. Apolônio Bouret, tão se-

I
'. .'

. . 1 o J.uUl1lCI- ram negociados B 1 h dI' d -

a ma do emmente govel'ua- paI e da exma. sra. Marieta pOl'. d
.

"

na o �a, n or ,8. sua e eva a funçao.
dor Agamenon Magalhães Konder Bornhaus' n C·

.

.

_. Ol� conetoles cano� .Cabe a COAP o caso, por*

j. 'd'
, e, oman- cas 1 OuO desses t't I

.

t
'

.

.ídecl o no Recife, no dia dantes e COi'PÓS d f' o" f< I'
-.

_

1 li os quan o o açougueIrO está

24 de julho �ItirilO, Foi ofi- de todas as gUal:nl'ceo-eO ll:p.l�IS aE�·�ts. e, em Sao �aulo, 1315. usando de expediente de má
. p

, s, le- " a "cndo feito 1 f"
.

b
.

Clallte o .revmo, e. Bel'tol- sidentes dos partidos polí- tamellt(
�

1 '.,'
o ev�n- e para com os pu res mora�

do ·Braum, S. J. A esse ato ticos desembargado
.

I
. )B{ �s t}tulo� llegoCla.- dores dos m(}r�U8,. vendendo-

,

t"
.

' res e! c os lU! Olsa a fJm de lhe d t
.

1
ass!s .:u s. ex�. ·l'evma. I? juízes, .deputados e verea.da- : ber-se uai' . �. sa- � c�rne e

-

el'Ce_Ira pe o

JoaqUIm Domll1gues de Oh,' res de todas b 1 ,.
_ ,q s desta faslflca-I meslno, preço do que,a tabe-

, , .'
_. as ancac as çao foram negocio d ., . I· f'" .

veu'a, ArcebIspo Metropoh- chefes de l'epartico-e f d' 1'.. '.t S'
.

a os 1

egu-!
a (} ICIal deternuna para o

t d
.

>
'.3 ef e-. Mmel, ,e o estes se b pes d '.

l"
a.no, o trono al'queplsco- rais, estaduais e munici'Ja'� ! f' ..�:' .� .

d
.

_.

ene-
.

o e prImell·a· qua._ldade!

pnl, ladeado pelos revm(ts. pessoas gradas exruas
t .L., I lClat 1ao1 t�e ll1� enlsaçao,. por! E exploraçã.o, que não póde

...Ir 1 F
.

' . I ,. sra8. par e c o governo atrav'" fica .

d 'd
IOLonsen 101' 'redenc.o Ho- e representantes d' .. d _.,

< . e1:\ I' 1: sem o eVJ o pronun•.

bold e Pe, Alfredo Rhol'. Es- sa.·
a U11pren- a ope�'açao que o ministro' ciamento clatluela Comissão

tiveram presentes, ah�m dos No adro da Catedral . a da:aazt�,d� .estuda. �

de d?ut;os representantes do

81'S, Gcrverl1.udo-r Irineu Bol'- banda da Polícia M'l';.� • t b( e"OHer do mes de COllH!1'"elO,. da indústria. da

....11--' "" ",., ) Y' •• e, i· I:J t-
. llwaI .se em ro es:peramos "'ue tn_ im-e-sa .

e d ••

... _ �.,,,,,�., C�·;)l.:.•.á(lO 1'0 (lge- ,executou trechos fúneb "d ',,,
'1 .. ..,.... • • os proprlos

. rev. o se aclarara . consumidores!

Levando êste fato ao co

nhecimento público, aguar
damos as providências que.

por certo, se farão reais ·pe.
los ilustres membros da
COAP, na certêsa de que os

que infringem as leis de
economia popular ,os que

não cumprem as tabelas oU

CHUS, sejam chamados à

responsabilidade, permite as ,

autoridades competentes e; ,

se acabe com a exploração
contra aquêles que vivem d�

exploração' à magna büls;ao:)'!
do consumídér;

No (onfiresso Rotario ;

{(I Mateloidade sento Jeito e a cri�
anca sem lar»-o tema social qoe �
dr. Oswaldo Oliveira desenvolve0.

Contínúa na ja pág.

Nós, latinos, temos sensibilidades que cei·to",:,
usos modernos al'repiam, em náuseas. ° ep.isódio do$.
fornos crematórios, instituidos por lei pela Câmara-,
do Distrito Federal, é típico. A repulsa é geral con··
tra a decisão dos edís c-ariocas, E o prefeito João.',
Carlos Vital, que não quer ser cremado vivo; vetou:
o famigerado decreto, No Senado, agora, a comissãO?>'
competente; opinando sôbre o veto, resolveu aprová
lo contra apenas três votos, entre os quais o dê,,·
nosso eminente conterrâWlo, senador Carlos Gome,,-:
de Oliveira, Desconhecemos. as razões filosóficas,
religiosas ou jUl'ldicas que sustentaram o seu voto_

Mag, por antro lado, pensamos que, em que pesem:'

motivÇ1s dessa ordem, todos respeitáveis, seria mais::'
consentâneo' a um líder trabalhista propugnar ao·

multiplicação de fomos outros, que não os cremató
rios. " Fol'llúS comuns, por exemplo, para assarem,,'

o pão n·osso de cada dia e torná-lo mais acessível às,
bolsas bal'l1abézicas.'-. Se, entretanto, o ilustre' se-'
nador deseja ser queimado, não há n€cessi'dade çe/
legislar a _êsse respeito. Os mandatos, no Brasil, nã0.'
sã.o vitaJií�ic!ls .. ,. E o Código Eleitóral é lei.,.

.

x

�

Sou" cml tra. os fornos crematórios. No Bl'ilSiY
exagera-se e c'Jsvrrtua�se tudo; A panificação huma-

na, invenção desse féroz p-ad:eÍro que f6h Hitler,..
ainda uoo enche, a todOs-, (ie· indignação. Instituiçlos,.
aqui, os fornos, não seri'a' de extr:mha.i' ,um escânda
l-o assim: Funcionários dâ cremação, na cidade tal�.,
vêndiam saboroslJs assad'os aos· restaUrantes locájs�.
Aberto rigoroso. inquérito!

.., '

x

Não faq" muito, um vaso de ..guerl·a japol'l-ês) veitt"
ao Rral'il trazer os restos mol"i;ais de ilustre bi':'i-s\-'
,leiJ'o, falecido no' Impéi'ió dó Sol Nal'\cente','No Ritt, '.

para receber esses restos, foi' oi'ganizada a, soleili-'
dade de estUo. No cáis formou uma tropa '

.. militar,.'

para as GOl'ltinên-ciás protocolàres, Um' carro mnitar"
foi ali postad{j para conduzil' a una fúriebl'e. À ho

l'a mal'cadfl" tudo :pronto; da-casa' de 'comando d.o vu:'
&0 nipôniCo; surgiü um miriusculó' ofiêlal 'com w.Jt-:
en-velope �a mão. , .

Se o senador Càrlos Gomes assistisse a essa ce':"

n.a, por certo o s-eu voto seria ()uü·o. Eiri todo o c-a-so,"

de' gustiBus· non· di8pütandúl' i-o •

GUILHERM,f"F�t;t
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