
Sintoma da 8D8roa
qula mental
RIO, 27 (V.A.) - Um

Au'menta para ',O FUnCI·'Ona'IIIIISmO, Irregularidades vcsp...tino ouviu, hoje, o-sr.
Osvaldo Aranha a propósi-

com goias de to da notieia ontem divulga-

mas' sem elevacão do custo de vida 8xporta�ão ��'c����1:.�lei��;r���·!:el:ti�
� ,

da República, a redação de

RIO, 27 (V.A.) - ° dep. legislação do imposto de mil: os exemplos são mão ao preço de dois mil I RIO, 27 (V.A.) _ Foi ou- um decreto de emergencia
lVfário Altino afirmou, ho- consumo,' as injustiças nela muitos. Um tapete feito a cruzeiros, também por me-

; vido pelo delegado de Falsí- para o controle das opera

je, em entrevista ao vesper- existentes". máquina, do preço de du- tro quadrado, estão sujeitos I fieações ele S. Paulo o co- ç�es do cambio não prove

fino "Ultima Hora", que é E o deputado Mál'io AUi- zentos cruzeiros o metro ao mesmo imposto percen- merciante Assad Bítar, que
mentes das exportações do

'Possível canalizar biliões no citou um exemplo entre quadrado e um outro feito a Gontinúa na 6" pág. se encontra envolvido no in-I
país, estando o sr. Horácio

p�aoT900ros�c�rna�.� qu��nqu��p�oBM- ���orn�mN�aYO�l,lainflação. Afirmou textual- ;"'w,�".
co do Brasil a fim de apu- deperrdencía desse decreto

m-ente referindo-se ao au- Pneus para caminhões, ônibus e automóveis
.,.

rar irrezularidades verifica- para ultimar as negociações
manto de vencimentos do das em'"guias de Importa- com o gov�rno e as entida-

- funcíonalismo: ,,-';.";.�''''� ções. Consoante o requeri- des bancarias.

"0 aumento pode ser con- ';,!l mento do Banco do Brasil,
� "E' absolutamente f'al-

-eedido sem a �ajol'ação in- dtS>!:-iI entregue à 'Delegacia de sa essa noticia - contestou

.dist.inta dos impostos. Basta
"

Roubos e Falsificações. As- o embaixador. Ela se fun-

-que se subordine a tributa- sad Bitar conseguiu, em de- da, creio, ·em decreto ídenti-

cão dos impostos de consu- zembro de 1951. duas Iícen- co. que patrocinei em 1934

mo e d€ renda a determina- ças da CEXIM, pal-a a írn- quando ministro da Fazen-

-dos primeiros. Com isso, se- ., portar da Inglaterra duas da. Mas os tempos são 0\1-

.ria posaivel canalizar para g randes partidas de linho' tros e eu agora nada tenho

n 'I'esouro, sem qualquer re- no valor total de 1836 libras a ver com a direção dos ne-

percussão inflacionárja, cer- esterlinas, mas . em abril' gócios economicos e f inau-

-ea de novecentos milhões no -di.F 1-951: aquele comes= �:o' dQ�s--i.I Naàa .",

c iarrte comunicava o ex- cumpre aCl"e.$centar como,

Em 1954 - continuou -

�J _
travio das l ícorrcas, sol íc i- pronunciamento ao' que dís-

::::�:�:ç�� b�ll�:�l�a��� r-
·

� •AE LL' •
4 ���1�:: !�;;e��:��of�� :�: �: t: j�:.���i��tô ��:t��n��=

mara mais. Aponto esta so-
: � .; ": �

,

� municado ao consul brasí- ploração. Trata-se de mais

-�J.ção corno medida imedia- $'::- . }III{
.

leiro na Inglaterra, para o um sintoma' da repercussão,

'ta para tirarmos os f'uncio- '""
.,':

-

cancelamento do "visto" au- em nosso país, da anarquia
... Revendedores PIREI.Ll em todo o 8rasil _. mental ql1e predomina no

nários públicos da situação S•••dar.
. .. .,.,.... torlzando o embarque ; mas ,.... '

�litiva em que se encon-
�. a essa �tura a mereadoria mundo ocident�l�

�ram no momento. Mas te- A -11*a''do para t953 o ccõrdo já se encontrava a bordo. A ....,......y............�...._...............tI'.._•., ..

:nho em preparo vários estu- \.I
,

'

,

.

mercadoria se encontra de-

dos que buscam a justiça C mercíal COlll a Argen-tl-na tida 110 porto de Santos e a 18180188 a Aga-
fiscal já encontrada por ou- O,'

.,
-

polícia procurava consignar
1ros países, como os Estados RIO, 27 (V.A.) - A su- tem para com o Brasil um

1
ção n,

a situação presente só a culpa do comerciante. menooMagalbles
'Unidos, a Suíça e, prínci- cursai da "Fôlha da Manhã" débito de mais de quatro bi- viria aumentar o nosso sal- RECIFE, 27 (V.A.)-
palmente a -Inglaterra. de S. Paulo nesta capital ao. lhões de cruzeiros; também do em Buenos Aires.' Assim � ..,.. __ .

Provocou extranheza a men-
,

O tributo indireto é anti- pu rou, ontem, .que o Brasil não oferecem interesse, os entendimentos que se íní

social. Sua incidencia recaí desistiu das negociações principalmente porque' o ciavam na capital argentina
indistintamente sôbre as

I
com a Argentina e determí- i Itamaratí se' empenha em foram suspensos e só volta

<:lasses pobre 'e rica. Mas os nou a volta dos componentes � obter 'novos mercados e de- rão a ser objeto de cogita

impostos indiretos, pela fa-, da missão economicã que se I vide, também, ao fato de ção em março do próximo
<:ilidade de cobrança e sua> encontra etn Buenos Aires. I que qualquer nova transa-, ano.

<extraordinária p.:odutivid�- Determinou' esse gee!o - l
..

ele de arre�adaçao constl- segundo a m�sma SUCul'�l.all '

tuem.a maIor fonte de ren- - o fato de uao haver tl'lgo C ·d d ""t S P Iria do Tesouro.
'\

·argéntilfo para pronta entre:l. 'OUVI a o a VISI ar • au o RIO, 27 (V.A.) - As a·

Dos males o menor; se o ga e de não interessar o es- gene ias telegráficas infor·

imposto indireto tem de ser tabeleciment? de acôrdo a- O sr. Getúlio' Vargas mam que entre outros che-

.::obrado, que não seja c()mo gora para so recebel'mos o S. PAULO, 27 (V.A.) _ instalará o Congresso dos fes de missão diplomática.
tem sido, de maneira empi-. cereal da safra próxima, da : O governador Lucas Garcez Municipios. havia sido destituido pelo
:.ri�a, mas considerando sua qual o govêrno de Buenos declarou que convidou o O chefe do governo mos-

ditador egípcio Nagtlib o .....A'L...._ ....... ---- ..... - ......

Jl.·�percussão economica. O Aires dest.inou quinhentos! presidente Getúlio Vargas a trou-se interessado por a-
e'rnbaixador no Brasil, sr. órusoDAêiôÂD}� .

imposto indireto, .cobrado mil tonel,adas para o Brasil. I, visitar S. Paulo no próximo quele conclave, prometendo Hussein Shaki .

..com essas preocupações', se Quanto as nossas exporta- dia 2 de outubro, quando se cansiderar o convite. Na manhã de hoje, disse

torna menos anti-social ·e cões para .a Argentina, que, .

à reportagem o l'epresentan-

mais produtivo. ;.,...•••-. _ _-:. ..tI'J"oJf'o t
-."...._ ......,.""_ _......,... _"" --""-"'*� ....."..."...._ te do govêrno do Egito no

jn�r!:Pos���� d�er tr!���� 800 credores de ! Estado' de sítio em Ioda a Ri�Eds�oJua::i;;�eendido pela

•
maior,quanto menos útil ou, 'II t b

noticia que acabo também

,.� �:e:=;ii:' v��:,ae,�:�:�.��: (bt(18't Pd8 _�� .�'
� República do, Salvador,

_, ,�= l::::l��:rua!����ti:::;�
mente, tanto m��or �t�' se a os, SAN SALVADOR, 27 (U. P.) ...,- O presidente Oscar rec�.bi do Ca�ro.
tornar nula' quanto mais RIO, 27 (V4A.) ...::....Seg-un- OSorÍO'·.decretou estado 'de sitio por- trfuta dias; em toda Natural é'que haja modi-

útii' ou necessárÍa a rperca- do 9 noticlário q:le os "cs- a República de :'�l Salvador", :omo precaução contra I fi.ca(}Õé� .na representação

; doria fór. •. ".pertinos vem publicando a ôlS' espqradas atlvldades comuwstas. .
dlplomatlca egipcia, nada

Chamo 8ua atenção para respeito, até à tarde de on- ESf::l. decisão foi tomada d.epois de uma reunião ex- porém posso adiantar, pois,
.o fato de podermos is,entar tem estavam habilitados na ::l'ao!.·diT,ál'�a com ·0 gabingte devendo o decreto ser apro- repito, até agora soube da

mesmo de imposto algumas Décima Quarta Vara Ci,,-e! �':ldo agora pelo'Congresso. Segundo declarou o sr. Oso- minha destituição apenas

·mercadorias. T-emos -de ba�-ts-eis.;entO'1' (:l'reeúres d&, Luiz rio a meàida- 1:Ie justifiea"p.:t.l'a neutralizar a' infiltração -pelo noticiário telegráfico!
:nir, uma vez por todas, da Felipe Albufiuerqve Jl·. 30mu:'lÍsta e úutr.3s atividades ..!squeri!istas� da imprensa".

uvimen o [omUDi� a
•

Dlluarara
Comunista. As manobras ímpedindo-o de solucionar o viado uma turma de agen

politicas que se estão vedo problema social brasileiro e tes seus à Rússia. A última

Iícando no setor da sindica- de cumprir suas promessas foi de 51 militantes ativis

lização em Pôrto Alegre vi- para com o povo, comprome- tas, que vão fazer um curso

sam criar maiores dif'ícul-]' tendo o seu prestigio junto rápido de pollticalízação dos
dades ao 81'. Getúlio Vargas,' às massas. O PCR já tem sindicatos, Dentro de 2 anos

fazendo-o "rolo compres- conhecimento dessas refor- o Brasil estará bolchevisa
sor" das Nações Unidas, mas há meses, havendo en- do, com Prestes no poder.

Brevemente poderemos di

vulgar os nomes desses ele

mentos. O problema do Bra

sil é de fome e nenhuma re

forma política alimentará o

povo. E a republica sindical
anunciada' seria um passo

para, a bolchevisação. Ela

RIO, 27 (Mel'Ídional) -

Os comunistas preparavam
um movimento de grande
-envergadura para se apos
sar dos sindicatos - decla
rou o promotor Lando Ri
beiro Castro, presidente da
Cruzada Brasileira Anti-

DIRETOR

Rubens de
l' Arruda Ramos

GERENTE

Domingos F.
de Aquino

......
_-----------------------------_._------------------------------:--------

Cr$ 1,00EdJçAo de hoje - 8 pago!'!. Florianópolis, Domingo. 28 de Setembro de 1952·
.---------.-----------------------------------------

Teria sido desU'
toldo (o embalxa·
dor do Egito
DO Brasil

•

\

•

I
surgirá no. ambito nacional,
com a figura de Prestes ou

talvez do próprio Stalin.
Sendo o problema economi
co, as soluções politicas não

resolvem. As providencias
devem ser de caráter econo
mico e a primeira delas de

verá ser a de abastecer e

alimentar o povo. E' de sa

lientar que tais manobras
do comunismo no Brasil a
gora reveladas" coincidem
com as alterações efetuadas
no alto comando do extinto
PCR.

sagem do governador solici
tando à Assembléia o crédi
to de Cr$ 800.000,00 para a

construção de um mausoléu
ao sr. Agamenon Magalhães
no cemitério Santo Amaro.
A mensagem não fala em

concorrência pública, de
vendo a obra ser executada

pelo escultor Bibiano Silva.
Os deputados pessedistas fi
<:aram calados diante das
'c:ríticas da oposição.

UDENJLDA - Não serã
nada. Ainda há muita
gaita e a Assembléia
_está aí para abrir c.ré
ditos, apesar do noss�
líder afirmar que n

Ex€:('utivo não precisa
apóio do Legislativo ...
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08fen�8 o Avai li�8rança 8 a inv8nci�ili�a�e
Precedido de duas amar- conjunto do Paula Ramos o Y Avaí, em disputa de mais pelotão das três cores é COl1- celente forma. para conse- Jàir e Nenem; Ar i, Sau1?;;_"

gas' goleadas frente aos es- momento de pisar a liça pa-I tuna rodada do-Campeonato siderado, graças á sua ca- guir mais um triunfo. Brâulío e Paulinho.

quadrões do Bocaíuva e A. ra conseguir a sua deseja- i Citadino da Divisão de Pro- racterística fibra, esqua- Quadros' prováveis : Para referéa. da pdejW!_

tléti�o por 4 a O e 6 a 2 res- da rehabilitação frente ao i f isaionais, drão perigosíssimo, para o Paula- Ramos ,-- Jaime I, mais uma vez o sorteie 1n·-·

pectívamente, aguarda o esquadrão sem derrota do t Não há dúvida que a equ i- líder invicto, Dinarte e Katcipis ; Astro- dica o sr, Norberto- Serrafl- ..

. ! pe paulaina que tão br ilhan- gildo, Valério e Jaime H, ní,
.................""'.....,--------• .,....�__---..·..w__ (t te I t 917' O A

" ,.

it a Níl T 1 ,'t"

I
A 1" t

. , .. "

.

,
.emen e ievan ou em 1 L O' .. vai e o ravori o CiO ,1 son, . e•.mo, Anas ..acre, pre munar' era imcrc-

E I d -, 'b- I bi-campeonato da cidade e 'Clássico da Rivalidade"," Moacir e Jacy. ás 13,30 haras, defrontan-"

�ca a a a ar Itragem para 1 o vic�:campeon�to do Esta- �shmào o .Ol1�� orientado .t}avaí - Brcgnoll i, Be- do-se as equipes de aspíran.,
do, vai mal, muito mal nes- por "mestre' Nizeta em ex- nevaI e

.. Danda; Minela, tes dos mesmos,

OS jogos de Volei e Basquete :S�:d�:�����.�.

e

O Conselho Téníco . da I Cronometrista - lVIaj gé ainda não nos ofereceu ELEMENTOS DO RADIO I Sr, eAWI· ta E. "rara",nguaenseFAC, escalou as autoridades

I
Costa Lino uma atuação convincente, BLUMENAUENSE NO "II

para funcionar durante os Delegado da FAC - Cap. De qualquer maneira o PALCO DO PALMEIRAS

campeonatos a se realiza- Paulo Mendonça Reorganizado em 7 do Recebemos e agradece-, 10 Secretário .- Raul J 0-�

rem nos dias 4 e 5 de outu- 3a rodada ��"'-"_"-"-"--""'''''''''-
corrente quando completou mos o seguiu te ofício: i sê Lummertz

bro próximos: Lance Livre: Juizes seu 90 aniversário, sendo "Araranguá, 15 de setem- 20 Secretário. - Otávk""

la rodada Osvaldo Meira e Gustavo Campeonato que para melhor atender ás hro de 1952 Bertí

Volei Feminino Juizes Selonke. J1'. Amadorista necessidades da população Ilmo. Sra. Diretor Tesouraria --- Do-.

_ Erni Faisca e J Pedro Apontadores Milton da 10calidad€ da Pedra Diretor do Departamento dernar Oliveira

Nunes Lehmkuhl e E'rico Straetz Grande foi improvisado um Esportivo do O ESTADO 10 Tesoureiro - Hel·yeU-,-

Velei Masculino: Juizes J1'. Prosseguirá hoje, 110 pe- palco, vem o Palmeiras Re- Florianópolis no Campos
Gil Nascimento e Agenor 4a rodada ríodo da manhã, tendo por creatívo Esporte Clube sob Temos a grata satisfação 20 Tesoureiro - Antôll:ie'""

Krobe Volei Feminino: Juizes palco o estádio da rua 130- a pres idencia do sr. Fran- de comunicar a V, S. que, S. de Souza

Basketball : Juizes - Os- - A designar caiuva, o Campeonato da cisco dos Santos Cardoso em sessão de Assembléia, Diretor Esportes _- Ph'i···-

valdo Meira e Milton Lehm-. Volei Masculino: Juizes Segunda Divisão (Amado- oumprindo um grande pro-
Geral realizada nésta data, ciclo Zacchi

.

khl A designar res). grama de ação, tanto que
foi "eleita e empossada, a Orador - Dr, Anisio ])u-·

I Apontadores - Paulo' Basketball : Juizes - A Os I jogos programados em suas reuniões artísticas diretoria que regerá os des- tra

Scheídemantel e Nívio An- designar são estes: vem sendo apresentados os
tinos dêste clube, durante o Conselho Ffscal - A1.ami--

drade Apontadores Nívio 'I'reze de Maio x F'lamen- melhores elementos do 1':1- período de setembro 1952, á ro Santos Maciel, Henor-

Cronometrista Cap. Andrade e Paulo

SCheide-1
go, ás 8,30 'horas e Postal dio eatarínense. 1953, ficando assim consti- Wendhausen e Urbano Gre-

Paulo Mendonça rnantel Telegráfico x Hercílio Luz, Quinta-feira, com a séde tuida: ehí,

Delegado da FAC - Maj. Cronometrista da FAC ás 10,30 horas. do alví-rubro repleta; fi- Presidente Afonso Aproveitamos o ens-eJa\,
Costa Lino Ma], Costa Lino Preço único:' 2 cruzeiros. zeram-se ouvir arrancando Ghizzo para apresentar a V. S, O��

2a rodada fartos aplausos, os conheci- 10 Vice-Presidente _- Ela- nossos protestos de elevadas

Volei Feminino: Juizes dos comediantes Tangará e
dio Garcia estima e consideração.

_. Gil Nascimento e Agenor Riachínho .e as cantoras 20 Vice-Presid-ente - Jo- Afonso Ghizzo - Presi-

Krobe Prepara-se Joinville para os .... CaDl� Selva e Marina, da ·P.R.C, sé Campos dente

Volei Masculino: Juizes

l'
Rádio de Blumenau. Diretor, de Secretaria 'Benardino Pacheco

- Da L.A.N.C. DeoDatos de Vole e H-Isque·te' Ao que fomos informados Bernardino. Ra<;<heco Diretor �ecretal'Ía
.

.'

Basketbal}: Juizes - na á -cl"t3;d o

L.A.N.C:
-

Quando da realização da I últimas performances, esta- Departamento Teatral do
..

Apontadores Milton 2a aérie do "Troféú Blu- rem em condições de con- Palmeiras, o que constituirá
Lehmkuhl e Osvaldo Meira menau", sentimos, nas in- duzír, novamente para a, uma realização digna de a

dagações que nos foram fei- "Manchester catarinense, plausos.
tas, da ansiedade com que todos os títulos das jorna- .....................,..�_-""'.

Joinvile desportiva aguarda das de 4 a- 5 de outubro. SOR'rEADA A TABELA Hm-oldo Josç de Simas e sua esposa Nicáeia de S�u=_.
o próximo conclave espor- Cêrca de trinta jogadores PARA O LANCE' LIVRE za Simas, filha adotiva, Vva. Amélia Lima Abraham eon·_·

tivo em nossa capital, onde deverão defender as cores Reunido o Conselho Téc- yidam os parentes e amigos para assistirem a missa emij,

comparece com o prestígio desp.ortivas joinvilenses e nico ,da FAC, entre outros' ação de gi'a'ça-s pela passagem do 50 aniversál'io de eu-·

No programa a ser cum- de quatro campeonatos, seus méritos são dos maio- assuntos sorteou, a ordem sarnento de seu& pais adotivos é Irmão, Corina Vidal dE"

prido por ocasiões dos cam- mantendo as taças de posse res dares sendo que nova- do Lance Livre, com a se-
.Lima e José do Patrocínio Lima, no próximo dia 1° d�",

peonatos de basket e volei, transitória. mente a cidade banhada pe- guinte distribuição: Outubro. às 8· horas, na Catedral Metropolitana.
, deverão as delegações in- A Sociedade Ginástica lo rio Càchoeira brilhará 10 lugar - Caravana do

�
.

corporadas" comparecer ao mantem o titulo de campeã com o feito €sportivo de Ar E. C.
','

Palácio ,do Govêrno, presi� estadual de 51 e suas faça- seus atlétas. 20 'lugar - Representa- 'P,"artl·Cl·pa�,.$1.' .,.Odidas pelo Dr. Osmar
.

C'., nhas a credenciam �omo ção de Blumenau
'

�
aiim de cumprimentar' o Si'. forte 'candidata. a,o cetro 30 lugar _ C. A. kàraí Elias Paladino, e· D. Regina da Silveh'a' Paladinr:;.,..
ll'híeu Bornhausen, gover· máximo dêste ano. 40 lugar _, S. E. Palmei- participam aos parentes e pessoas amigas, o nascimento."
nador do Estadó. O Palmeiras trabalha a- Adão para ras de seu, primogenito JOSÉ, ocorrido em 5 do córrente. nfii,
Nesta oporturi'id�de; em fanosamente para o tetra

O A
"",- Os 4 primeiros jogadores Cidade do Rio de Janeiro, à Rua Barata Ribeiro D. 23,

nome das dele-gl;lçoos o. tire. campeonato e uma legião vai de cada clube farão 10 lan- apto &1 - Copacabana.
sideIite da eclética .sa.udará de seus torcedores deverá ces em cada cesta, devendo
S. Excia., e afirmará a: gra- comparecer ao jÔgO do de,;- Propala-se nas rodas es- o 50 jogador de cada asso- ·O··,···········d··

..

·D··�·······I···I···
••

1.8
•••

1
.... '

tidão da FAC'ipelos,auxífios tacado quinteto. portivas :que o médio Adão, dação" participante, com-
; I·CI-na e IC'IC e a· e '1.,,"'..,'prestados pelo govêrno es-I O Cruzeiro do Sul, com- inscrito pelo Figueirense, pIetar os 20 arremêssos, .:tadual ao' desenvolvimento

I
pletado pelo's célebres jo- requererá transferência pa- fazendo cinco lances por

d rt d d d S- L d d
Acha-se' aparelhada para qualquer serviço em Bi� .. ·

os, espo es ama ores su- ga ores e ao u gero, e- ra o plantel doi Avai, cum· cesta. dc1etas e llicicletas a motor _ Ticíclo _ 'l'lco.Tieo ...,..,. '

periisionados por ela; verá ser a maior atracão prindo. o estágio de três me- Os J'uizes escalados fo-
.

. - I Carrinho - ,Berço, etc.Aproveit.ará o ensejo para nas partidas de volei. ses como mandam as leis ram Osvaldo Meira e Gusta- Pecas' � Acessórios Novos e Usados.declarar a satisfação' de to- Tôda Joinville aguarda esportivas. 'vo' Selonke Jr., fu"n'cl'on';ndo-a Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.dos os participantes em Vel' confiante a atuação dos Um grande reforço ,p,"z'u como apollt,ador - Milton S· Rá'd G 'd EN E
"" - • ervlços .� pIOS e arantI .0, xecut�os por pe&-"S. xeia, pres.ente a abertu- 'Seus representantes. que o' "Leão da Ilha", sem dú-, Lehmkuhl e E'rico Stl'aetz soaI especiaUzados.

ra dos jogOS de 52. demonstraram pelas suas vida alguma. Jr.. _ Kns Padre Roma, 50 __

1902 Bôdas de Ouro-1952
VISI'l'A DAS DELEGA
ÇõES AO EXMO. SR. GO

VERNADOR

, ,
" -o·'T' I ''''0'> &. L'"

, ,', "','''''.. :'''''·.rft
�"

It
.'

h-
, i
.;
"

. _ Lentes Zei'ss e Ray-Ban
ARMAÇOES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS.- ARTIGOS FOTOGRAflCOS

.

UlTIM,.\S NOVIO,ADES PARA PRESENTES
'RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício ADlélia Neto)

•
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,·<·..·········Adt de' hej

. , ..... u-

t1;W ,'" proporcionado pelos moder
.••• • lmf@ � a e oje recorda-nes ; vernador de Minas Gerais

,." .. ,-;' DltSEL É
nos ,rupos que I A tô

.

'

\M� - EL TRICOS _ PIR i#@�:
.

.' . n 01110 de Albuquerque
'��@L .

• PRDlr. EIITREGI Nrwl _

- em 1.532, o ReI D, J0- j Coelho, a fren ts d

_.vw "'4iidIl_' � �:!i��:t:�!':.'in:mA;::: � ;:"i�n:;e,�;���:h��::�::
STORK • 600RPM."· d":' °duza, .co:numcou .a. Janeiro, atacado pelos fran-
100 e 135 KVA. lv�sao O Brasil em CapI-' ceses :

ÁLFA.ROMEO ta'llla'� pa�'a promover. a - em 1.816, os corrlentí-
40-70-90 KVA sua colo�u�ação, doando a nos e guaranis do Coronél

SISMA .600 RPM ele, Martim Afonso, 100 Ie- [Andrés Artígas assalt '

-

80 e 100 KVÂ. guas e a Pero Lopes de SOU_li São Borj .l. a�am_
• za 50'

.. a, senco repelídos
() í v e r sos: ,._"._;,.,.,__ • _. _ .• _ _ _

pelas tropas do Gen eral

10,20,30,40,70,9ÓKVA D. I
�
__ n:_�_:,"", i Ch�gas Santos, das quais

PREÇOS DE FÁBRIC',t
, e ereO(!18 a· faziam parte 90 bravos do

O E .. d
Regimento de Linha da IJ1,la'

« s.a O) de Santa Catarina, 'bs iÍtti:é-
O brilhante e conceituado pidos "barriga verdes"

magazine FLAMâ, a mais
- em 1.840, no Rio' Ca

antiga revista ilustrada nõas, neste Estado; foi re

sautista, dirigida e secreta- pelido um contingente re

r.ada, respectivamente, pe-
volucionário farroupilha,

los c.onhecid{)s jornalistas e com�11dados por Joaquim
escrítores Nicanor Ortiz e

Marian o Aranha, pelo Ca
Gome, dos :Santos Neto o pitão 'I'aborxla, da Guarda.
qual conta com a vali�sa Nacíonal ;

colaboração do conceituado' - em 1.871, foi sanciona
historiador Durval Ferrei- da pela Princeza Izabel a

t'�, Secretário Geral do Ins- �ei que declarava Iivre os

bt�to Histórico daquela' fIl.hos de Mães escravas,
adiantada. cidade paulista, errando um fundo a liberta
transcreveu, em a edição ção dos escravos;

correspondente aos mêses
-

.

em 1.877, foi aberta,
de Julho e Agosto, o artí- no RIO de Janeiro, uma ex

go "Um grande vulto da posição de pintura, constan,
História Catarínense" da do entre outras as tela"
t

.

'

"B h
",

au orla do nosso colabora- atal a do Avahy" de Pe-

�2:!:d_.e!�nso JuvenaJ. dro Américo e "Primeira
_ ......

R'OXY'.w_............. B�ta1ha d,os Cuararapes" de
VItor Meireles ;
- em 1.885, uma segunda

Lei estabeleceu províden
cias para a emancipação dos
eseravos, iniciada na Câma
ra. dos Deputados pelo Ga-
binete Saraiva; .

- em 1.913, foi fundado,
em Florianópolis, o Grupo
Escolar "Silveira de Sou-
,. dza. , sen o governador do

�stado o Coronel VidaI de
"'_'_�____n

.__

Vida Social
-----------------

Às muitas homenagens, as
As bronquites (Asmáti

de O ESTADO. caso Crônicas ou agudas) e
. l as suas manifestações (Tos-

SR. IVO GANDOLFT f ;;es, ��llqnidõe�., Resfriados,Ocorre h
. "

Catari os), assrm como as
, oJe, o anIversa- .: � ,.

rio natalício do sr Iv G<
gripes, sao moléstias que

'" ,. d li'.' . ,.'
o -an- atacam o aparelho respira-

.IC esteja, hoje, sua data 0.1, tuncíonárto da firma tório e devem
'. ,"

'11éi.talícia, a menina Maria I Carlos "Hoepcke S. A. Co- com um di
ser ti atad,af

'1. '1' d fil
. mércio e I dú t'

.

' me ícamento ener
r UXI la ora, I hinha do. sr. I " n us na ,e Presi- gíco que comb t I

.Eriberto Meurer e de sua
dente do Sindicato dos Co- evitando complicaçõe o ma .

" .

. . o s grn-
exma, espora d. Dolores O. merciarros desta Capital. ves. b "Satosin" contendo
JYleul'er. O ESTADO cumprimenta- elementos ant.isséticos e pejo
A galante aniversariante o. torais. é o .remédio indica-

of'erecerá, na residência dos
do" Procure .·l1oje o seu,'vi·

seus pais, u'a festinha às
SRTA. MARIA ESTELA dro de "Satosín" nas bôas

�:U:JS amiguinhas.' BASTOS farmáe ias e drogarjas.
O ESTADO cumprimen- Festeja hoje; o seu àni..

'ter-a, versário, natalício, a genti-
."- Srta. Zenita Cardoso

líssima senhorinha Maria de Souza, filha do sr, Ten.

SR DOMINGOS C. AMO- Estela Bastos, filha do sr.
,João Cardoso de Souza, da

RIM drs. ,José Rocha Ferreira Polícia Militar.

Completa hpj.e 81 anos de Bastos, membro do Tribu- NASCIMENTOS

�o_Sr.JJQln.in�.� CO'-
nal de' Justiça do Estado. Está de parallens o lar

. ;'ela de AmOrIm, serventua- element'o de reãlce da-s;crê-' s1:p� lil'· C.np. �rruda Ç,âma-
rio de Justiça aposentado, d d 1 1

.

t
sua exma. esposa, com o nas-

'd t T" d
a e oca, os cumpnmen os . M'd d

Tf;Sl en e e:n lJucas, 011 e.
de O ESTADO.

cImento na aterlll a e

�q(}sa de estIma geral. I
"Dr, Carlos Corrêa", de Iin-

Ao ensejo ,de tão auspic.io- , FAZEM ANOS, HOJE:
da menina que recebeu o

sa data,. tera o Sr. AmorIm \ -Srta. Inês Hermes, fi-
nome de GEORGINA Emi-

,oportullldade de rec�ber �s lha da sra. Maria Hermes
lia.

�:na.nifestacões de slmpa,tIa IS' C l' R l'm f
,

..

"1
-. r, e 10 o I , un-

i! amlsade de quantos o .cionário pÚ'blico
.[..:onhec�m. _ Sr. Lucio Freitas da lar do sr. Oscar Pereira e

SerVIdor q':1e prestou lon-
• Silva

de sua digníssima espôsa

g.� .fc�ha de ser�iços a eole-
_ Sra. Cacilda' Pereira, d. Myria Pereira, com o I1aS'

HVldade pOl; maIS de .3� 1011-
eSDosa do sr, Vereador An- cimento de sua filha Eliane

.!OS .anos, c?�O Escr,IVao do tô�io de Pádua Pereira, al- Mar,ia, dia 26 do corrente'

hql�roCIV�das�e � �fMcioo�iodaPmUR- na Ma�r�����C� -------------------------------------�
romarca de Tijucas, mere- ciária do Estado

los Corr-êa":
(óeu sempre por"parte das

_ Sr. João Horn, funcio- VIAJANTE:
�wtoridades superio'res, e10- nário do Banco Irico CARLOS PASSONI JU-

giosas i.'eferEíncias pela sua, NIOR

"conduta exemplar e honesta. FAZEM ANOS, AMANHÃ: Seguirá amanhã para

O aniversariante descen- - Sr. Osvaldo Lentz, fun- Curitiba, por um dos aviões

<ie de tradicional família cionário do Departamento do Lóide Aéreo, o jovem
Regional dos Correios e CARLOS PASSONI JU

Telégra�os NIOR, que vai em visita a
.

_ Sr. Japy Fernandes, re- seus familiares, apl'oveitan
presentante comercial do as férias concedidas pe

Menino Luiz-Carlos, la Caixa Econômica, da

quem apl;eset��1!l,os a.s. n08- filho do sr. Silvio Macha- qual é dedicado funcionário.

,f,as felicitações. do, funcionário da Federa- Ao Passoni Júnior, ex-

ção do Comércio dêste Es- colaborador dêste orgão,
.

e

!iIAJOR 'DUARTE PEDRA tado atual Diretor do Jornal Es-

PIRES - Menina Aurea Maria, tudantil "O Acadêmico", os

A data de hoje assinala filha do sr, Otávio Ferrari nossos votos de bôa viajem

\:ú aniversário natalício do Sr. Mário V. da Sil· e feliz estada na capital

nossO prezado contenâneo va
' .paranaense,

sr. Major Duarte Pedra Pi- \

ns, oficial dos mais cultos AVENTURASda Polícia Militar..
Além de o.':cial dos' mais �

briosos e de fé ·de-ofício das Imais brilhantes, o ilush'e a

::miversariante é formado
em ciências jurídicas e so

ciais, tendo exercido co

l�issões das nrâs honrosas
na vida pública de Santa Ca
tarina, entre as quais a de
Chefe da Casa Militar no

Goyêrno do
mos àa Silva.
Culto, estudioso e elemeri- I

..ANIVERSÁRIOS:
,

_"'}n�NINA MARIA AUXI-
LIADORA

-tijuquense e é pai dos nos

."os amigos Sr3. Egídio e Hu

go Amorim, altos funcioná
:rios da administração esta

-dual, por intermédio de

•

to benquisto na sociedade
ocal, o :;:1'. Major Duarte
.'edl'H PIres, na data de
hoje, que lhes assinala. o

miversário na ta lício, há-de
ler alvo, sem dúvida, ,das
mais expressivas home'rl8-
g�n,s ,dos· seus amigos, ad
miradores e colegas.

O ES'RADO, nessd opor
tún idade, cumprlmenta-o
dese:jand��'�he felicidade, ,e�- !
tensivas a çe"ma. família.

.

DR, ABIBI:'ARDO LUZ
No Rio de Janeiro, ond;

exerce alta função MI Se

cr�tal'ia de Segurança PÚ
blica, vê transcorrer, hoje a

'ma data natalícia, o nosso

distinto conterrâneo e pro
veto advogado, dr. Abelar-
:i L .

.

•.0 . LlZ, descendente de tra-
dicional família barl'iga-'
verde, Cine-Diari1J

Às 2hs.
VINGANDO O IRMÃO
MEXERIQUEIROS'
A MULER TIGRE
Preços: 5,00 _' 3,20
Imp até 10 anos.

ODEON
Às 2hs.

AREIAS ARDENTES
VINGANDO O IRMÃO
Preços: 5,00 - 3,20
t

�s-zng:--
MEXERIQUEIROS

TRATE DAS VIAS
'RESPlRATóRIAS

Peçam Ima
demonstração
sem compro-

mIsso.
Revendedores
exclusiV08:
Pereira Olivelrd . & Cia.

Rua Conselheiro Mafra, 6

TEL. 1358 - - FLORIANOPOL�S

RITZ
A.s 2 - 4 - 6,30 - 8,45hs�

IMPERIAL
. Às 7,45hs.

VENDE CARO O TEU
AMOR

Precos : 6,20 - 3,20
Imp. até 18 anos .

ROXY
Às 7,45hs.

VINGADOR IMPIEDOSO
REDENÇÃO SANGRENTA
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 18 anos,

ODEON
As 7,45hs,

REDENÇÃO SANGRENTA
!\REIAS ARDENTES

.

Preços: 6,20 - 3,20
Imp. até 18 anos.

IMPERIAL
As 2hs .

VIN.i'killO,B IMPIEDOSO
Tmp. attí 1'Z.r".mms. �

IMPERIO

-0-

Às 7,45hs.
AREIAS ARDENTES
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 18 anos.

ODEON
As lOhs.
MATINADA

Desenhos Shortes Comé
rias
Preços: 3,20 - 2,0.
Censura Livre. ,

A MULHER TIGRE ' ',�, ' ,n!.

\
Preços:' 5,00 - 3,20 ,"-;1"

•

/ Imp até 10 anos.
�.......,.. ... til .......w-'bII-......

-
w ..........-. ....._;..,,_L-�.,;iIIta."'II".L....,_......�

Participa,ção
\ Oscar Pereira e Myrian Veiga P.ereira, participam
aos parentes e pessoas amigas, o nascimento de sua fi-

lha ELIANE-MARIA, ocorrido dia 26 na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa" .

Encontra-se em festa o

"

,\
.
I

--------------------------------------------------------
DO ZE-MUTRETA • • •
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Conselhos
de Beleza

Sá ia estampada com aplicações na barra da sáia.
Blusa branca com vaporosos babados.

(TRANSWORLD)

Experimentem Hoje
. CROQVETES DE

.

fa, e para isto, basta que a

GALINHA' massa crua, seja batida bem
Não jogue fora as sobras por igual, por bastante tem.

da -ga.linha do almoço. Apro- po.
veite-as, para preparar um· A receita de hoje é de sa�

prato muito comum, más de- bor delicioso e diferente.
lidoso, como são os craque. Separe os seguintes ingre-
tas.· I dientes:

.

.

: Ingredientes:. 1/3 de xi-
.

'120 gramas de açúcar :;_
'cara de maionese; 1 xícara. 100 gramas de farinha .de
de miolo de pão, 2 xícaras trigo -'50 gramas de amên
de carne da galinha desfia- doas descascadas e moidas
da; duas colheres de sôpa - 30 gramas de cacau em
de cebola picadinha, uma pó -- 50 gramas de cidra �
pitada de sal, pimenta, se 6 OV03 - 2 colheres de chá
gostar, e, farinha de rosca. de ferment� 'em pó - Açu-
Maneira de fazer: Místu- cal' de baunilha e marmela

re a maionese, os temperos, da à gosto.
e o miolo de pão' e amasse Bata o açucar com as ge
ben; com um !Sarfo. Junte a mas bem batidas, o cacau,
gahn�a �esf13Jda (passada as amen doas, e junte, pouco
l:.a maqultla, de moer car�e a pouco, a cidra 'picadinha,
!lCR melhor). ;rorne a nus- o açúcar, à baunilha, a fari
turar tudo muito bem. For- nha, 'peneirada com o fer
me os croquetes no feitio mente e as claras batidas
que quízer., passe na fari- em ponto de neve.
nha de rosca, ai-rume num' Abra a massa com um ro
taboleíro forrado com papel lo de.madeira. Forre com ela
impermeável, e leve para urna fôrma de torta untada
assar em forno quente cer- com manteiga. Leve paraca de 20 minutos ou até que assar em fôrno quente atéfiquem bem cosidos. 'ficar ligeiramente tostada.Complete o 'cardápio com Depois de fria, 'corte essa
um gostoso prato de arroz

. ma,�sa em duas porções pas�e ervilhas com molho bran- se em uma delas a rnarmela-
co. (APLA). Flora da, '�massada com vinho,

cubra com a outra porcão eTORTA ARABE enfeite com glacê de choco-
.

O segredo para se obter late e com frutas em comuma bo� massa de torta é pota ou cristalizadas.
eonsegUll" que ela fique fô- j (APLA). Flora

(Colaboração especial pa
ra "O Estado").

PRECAUÇõES ANTES DO
USO DE UMA TIN1'URA

PARA OS C�<\BELOS

Dr. Pires

Para combater os cabelos
brancos num individuo jo
vem convem procurar e tra
tar a existência de uma cau

sa, quasl sempre de ordem
moral. Em relação aos cabe
los que se tornaram brancos
em individuos de certa ida
de o único recurso existente

para dissimulá-los é o em

prego de tinturas.
Existem muitas tinturas

para os cabelos mas, muitas
delas contêm na sua COnllXJ

f, sição corpos químicos que
� podem ser prejudiciais ao

� organismo. Afim de evitar
ti esses riscos é convenientelo;
r. seguir 08 dois éonselhos a-
,.�

baixo, preconizados por Sa-
bouraud, um dos mestres da

dermatologia da França e

que servirão para diminuir,
de muito, o perigo em face
de uma pessôa que tenha ne

(;e�sidade imperiosa de tín
gIr os cabelos.

1°) - Prova da sensibili
dade cutaneà: - Antes do
uso da tintura, fazer o se-

guinte teste: aplícâ-Ia, pri
,meiramente em pequeno lo
cal da pele da perna, por
exemplo, ou da axila. Depois
de dois dias se não houver
nada de anormal então, sim,
usá-la no couro cabeludo, ou
na barba. Se, pelo contrário,
aparecer inflamação, cocei
ra, etc., evitar o uso da tin
tura.

20) - Prova de saúde
perfeita: - Só devem usar

tinturas as pessoas que Se

encon trem" em'perfei.U),esta-.
do de saúde. Os individuos
que sofrem dos rins, princi
palmente, são os que devem
evitar, por completo, o uso

das tinturas. Em algumas
pessoas que apresentem, em
bora periodicamente, casos
de urticaria, eczemas, asma,
nesses individuos, convem

frisar 'bem,' 'é-absólutamente
contra-indicado o uso de
tinturas.
Pelas razões expostas, an

tes do uso de qualquer tín
tura para cabelos, qualquer
que seja �, formula que as

mesmas . paresentem, é ne

cessarro uma observação
cuidadosa e todo sintoma de
"írrttação, mesmo de leve de
ve ser seguido do abandono
completo da tintura.

Nota: - Os nossos leito
res poderão solicitar qual
quer conselho sôbre o tra
tamento da pele e cabelos ao

médico especialista Dr. Pi
res, à rua México, 31 - Rio
de Janeiro, bastando enviar
o presente artigo dêste jor
nal e o endereço completo
para a resposta.

Vestido em tecido de al godão - grande moda - com listras de diversas c�
res. c.onreccronaoo em dum! ,,;a3 <.:O"j corpete justo, ,-,cill este torna-se interes-
sante modêlo com hombros nús. Creação de Simlicity. (TRANSWORLD)

,.�,.wJ\a�..
-................".,..·....""...-..·_�....,.._-......"._....·.-_••y.....-_"..·........·�-!"-.._....._._,._-�WJ!'t,l: ".,.,,_v_-.v..

ftJ/�. !�����li�
. '.' I 1 dem�s ?airno"desalento e�(Jt

pessrmismo porque em nos""

.sem excepção, há sempre
. 1\ • um pouco de mãe.

De cada uma de nós, de-
•.�- ."

pendem um ou dez seres jo
vens, que crêm na vida, que
esperam muito da vida •. _

E nós, mães, irmãs, ou tias,
som-os' 0- -espeleo- onde- .. 'e!-eso·
refletem suas alegr-ias e

suas esperanças; quando
nos miram, no fundo dos
olhos, nos vêm tristes, suas
ilusões ficam emurchecídas,
maculada; em troca, se vêm
em nós a alegria, a bos dis
posição, a satisfa:ção,' seus
entusiamos crecem e multi
plicam-se suas esperanças .._'
Devemos ter a alma dana

alegre sorridente, .. em nos

sos lares não deve existir ai.

tristeza ... porque os males
e as infelicidades não vêm
só: a vida os traz como nu

vens que se interpõem entre
.) sul e a juventude.
E' torpe aquela que amar

gura a vida de seus familia
r-es ... pois se existe um de
ver é exatamente o de dar a.

todos alegria e otimismo. •

��n ()' cJJUl ;' I
�r-,k,M1,u.::tz

�1tI'V�
.

nó nôvd BANGO AGRteoLA
A eo"OperAtivõ.. de e,.é�ito n! 1, do BRA�IL!

SEOE PROPRIA

�éf�t1:1b
fLOIlIRliOPOllS - srn CRTRRIftR
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Simplifica�ão
. ,DE PI'nGRILU .'

I

ao SEU ALCANCE NA. ALTA FIDELIDADE

DE UMA RÁDIOmVICTROLA

Você encontrará um prazer indescritível
nas audições musicais proporcionadas
pela Há.dio-víetrota BV-5!1, uma feliz su

gestão para a maior alegria do seu lar,
Êste lindo modêlo de mesa é dotado de um

rádio de ondas curtas. médias e longas, tl'O,I1S
formador -uníversal. e regulador automático
de volume, e toca-discos automático para
doze discos de dez polegadas ou dez de doze

polegadas, com reprodutor de cerâmica, que
não está sujeito a desgaste nem a mudança
de tempo. A linda caixa de madeira, de acaba-

mente perteíto, . .adol!nará -qualquer-amoíente, _<o " .,
••• -;/.�.... -,.",....",.':

. ,( .

(Especial para "O ESTADO").
BUENOS AlRES - (APL\) - Sr. Karl Mueller,

"Viena; Temos o prazer de comunicar-lhe que as merca-'

"darias encomendadas por V. S. pelo telegrama datado
-de ... do corrente, foram despachadas pelo trem núme
I"rJ •.• e foram segurados, por sua conta, de acôrdo com

,,1) combinado, na Companhia Seguradora do Danúbio.
Sr, Karl JI./luellcr, Viena: Para 11on80 grande 'pesar, I

,".) carregamento de rum da Jamaica, que lhe devia ser

'Itemet.idr" por causa de uma avaria nas máquinas do na

vio "Nabuehodonoaor", sofrerá um atrasá de vários. dias.
;'Comunicamos-Ihe a notícia do' inconveniente a simples tí-
rtulo de informação, voltando a confirmar-lhe que, de a,

-côrdo com nossa combinação prévia, declinamos de quais-
-quer responaabil idades. Atenciosamente.

81'. Karl Mueller, Viena: Em resposta a sua estima
-da carta, comunicamos que, por causa da geada que caiu

:na.península balcânica, a essência de rosas da Bulgar ia I
'sofreu um aumento de preço de 35%, e lhe aconselhamos I

)):,i:!speitosamente, �j. confirmar suas ordens anteriores, an� 1
.tes . que, escasseando na _ praça -as reservas do ano pas
-sado, o preço sOÍ1'a um novo aumento. Respentosamente.

Sr . Kar] Muel ler, Viena.
Sr. Karl Mueller, Viena.
A fôrça de ler durante anos e mais ano" escolares.

",'em cada página do manual doe correspondência, o nome
,-no inexistente senhor Karl Mueller, que comprava. qua-

o -"iros dos primitivos italianos e vendia peças sobressalen-
, --tes para aspiradores de pé, criava pombos-correio e tra
--:ficava C0111 metralhadoras, uma professora solitária, 50-

.nhadora e romantica, dele se enamorou, e todas as -serna

.• 1:13.;-0. lhe escrevia cartas de amor, marcava o envelope com
um selo vermelho de lacre, e o atirava ao fogo, contem
.!Jlando as chamas azuis que transformavam em cinzas
-:as suas palavras de amor. Que alegria substituir aquele
-t'ri" final "atenciosas saudações" e aquele "Sr. Muel'ler"
;[."01" um "Queridíssimo Karl" e por um "com todo o meu

�,-!lmOl'''.
Um sábado, .]leIa manhã, esqueceu a carta num livro.

Uma aluna a encontro-u e, convencida de que a agradava,
_pregoll.-lhe um sêlo e a levou-ao correio. Há em Viena mi
'Ihares de Mueller. Entre milhares de Múeller não 'é dif'i
,"til encontrar um Karl. O correio escolheu por acaso um

_'Kad Mueller, o mais célebre de Viena, o teve boa mão,
'pois o célebre industrial e.-comerciarite 'lhe respõndeu,

.

' dela F.e enamorou, e a conduziu ao altar. Hoje, pi�va'(el"'
=meute, estará rodeada" de' filhos e viverá feliz até, uma
-jdade avançada. Perrault teria feito uma fábula' mais
.

;;cla do que a Gata Borralheira. Fez-se um filme que não
" fi melhor do que os outros.

-

A história desta professora que se enamora .de um

personagem imaginário, acrescentando dia após dia uma

_i·1.Ql·, um adjetivo, um gesto, uma mentira, uma fantasia
::'lim. ornato do processo construtivo e unilateral do amor.

::lI::�xistem pessoas que jámais se teriam enarnorado i--; diz
La Rochefoucauld - se não tivessem ouvido nunca falar
::h, amor, e somente nos enamoramos - diz Leonardí _

· ';J:uanrlo queremos. Por ter querido, enamorou-se de Síl
',vla," Aspasia e Nerína, três pequenas e descoloridas cria-I
-<::aras, que não mereciam o amor de um poeta. O eterno C-'-A-S-E-l\-I-IR-A-S-.-T-R-O-P-I-C-A-I-S-E-L-I-N-n-ÓS"NACIONAIS
- amol',. como dizê-lo, profissional de D. Juan, é o processo

eGn�trutiv(l e elaborativo da imaginação. Se é certo que'
-os tzD9s de mulher são 20 (assim diz Stendhal), é preci
.sodedúz ir que as 1.003.conquistas de D. Juan se teriam

· :tle�ido n.f�,,:prim�h�M se a imagin,ação . não lhe tive.ase,
hora apos hora, conquista após conquista, oxigenado o

'>'2"Jltl1siasroo até alcançar a quota 1.003. Mil e três menos

·vln;...e são 983. Novecentos e oitenta e três repetições que
zerram obstruido fastidiosamente sua colheita sentirnen,
':a1, se ele, como aquela professora, não tivesse trabalha
do, abundantemente com a fantasia.

Vlerr:RI
.
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Firmino Vieira - Rua Conselheiro Mafra. 9

E

Em Barras e Granulada. Tear de Pureza: 99,98%

Qualquer quantidade, para. Pronta Entrega.
PLUMBUM S. A.

.Pelo sistema de Reembolso Postal Dírétamente
das fábricas ao consurnidor por' preços excepcionais. Re-
metemos amostras GRATIS.

.

Aceitam?� agentes .em_ todos os Estados do Brasil, e

1oferecemos ótimas cormssoes,
. -

'l,EÃO DAS CASEM1RAS -:- RUA BUENOS AIRES,
N. 139 - RIO.

A maravilhosa. beleza da música, a
maestria dos Intérpretes tamosos, a
perfeição harmonIosa das grandes -

orquestras, você -terá em sua pró
pria casa- com a Rádio-VlctrolaReA
Victor modêlo 13V-84, que oferece a

melhor reprodução sonora que se pode
desejar. Icádio de. "Micro-sintonia", que

. seleciona e capta as estacões com abso
luta clareza de som, e toca-dlscos auto
mático de duas velocidades: 78 e 33 1/3
liPM =Long-Play'', Mével elegantíssimo
de linhas modernas, numa variedade de
acabementcs finíssím(js. à sua escolha.

Além da uma variedade
d. rádio.y;efrolas, aRCA
Victor ln. oferece também
.os '.115 famo�. toca·discos
d. oltCl fidelidade, adap.
_ais • qualquer rádiO.

PBAIA
.. ,. ,

.

Avenida Ípiranga, 674 - 2°. - São Paulo
34-9644 - 'l'enegl'. ''Plumbum -.- São Paulo".Recentemente, outra professora, uma professora de sua sensibilidade e sua inteligência. Uma. pergunta mais,

uma escola de Denver - lêse num jornal americano - um "por quqe?" a mais te teria feito deslizar 110 pântano
· confiscou de um aluno a seguinte carta: "Querida Herbi, ao mais nauseabundo romantismo, se tua cultura literá
_-"tu me: amas? (Sim .•. ) (Não ... )· Marque, com uma 'cruz ria se debteve em Delly e Guy de Chantepleure, no mais
':n:ma. das resposta. Teddy". �

.

inacessível "pelo en pecho" se foi até Proust; a não sei

"
Isto se chama falar claro. Não ter tempo' a perder. que terminologia de auxiliar de sala anatomica se hou-

'Repetir com Verlaine que "tudo o mais é literatura". Sim vesse alcançado Sartre e Camus. Se a "querida Herbí"
·Íiil.l não. Imagino a indignação dessa professora ante se- [âmaís recebeu a côrte de um homem e te responde "sim",
":::l.1elhante brutalidade, ante um cinismo' tão Ultrajante.,

3.S razões desse "sim" seriam tua desmesurada e despro
De minha parte, gostaria de conhecer esse jovem para porcíonada apologia. Se a "querida Herbi" te responde
dizer-lhe: "' "não;', e tem quatro jovens, mais ou menos intelectuais,

Teddy, permita-me dar-lhe o mais norte-amerícano rue lhe fazem a côrte, neste caso toda uma coreografia
óes "sbakehands", Com teu esquálido questionário, elí- de megalomana, as frases desdenhossa de uma "pr incesse

.

minaste as mesuras das falsas causas" dos cornos artifj; outrágée", as complicações psicológicas e as contradi

'dais. O sim com s,+a série de porquês pode talvez res;., ç.ões v01'bais te atirariam ao labrinto do Luna Park de

.tm:nder ao verdadeiro, porém o não com sua série de� sua artificial sensibilidade.

l;eorquês (a menos que diga porque amo a meu marido... :Mas, tu, Teddy, ao. a]' viciado do labirinto preferes
mas este não é (> teu caso) é sempre voluntariamente al"- o vento do estádio e a faixa asfaltada das au'tüpistas e

�ificia1 e literário. eheias de soL
.

Tedqy, eu lhe diria, tu não desejas saber em que A única cousa que te censuro, Tecldy, é ter recorri-

l'nomeuto começou a amar-te nem em que momento co-, do ao formulário burocrático que não admite matizes ill�

meçou a não amar-te mais. Tens tazão. E' muito dificil te:cmediários. E' a esterilidade de tua esqnematização o

-.econstituil' o renomeno, determinar a hora e o minuto. que conduz aos casamentos de ida e volta ao tribunal de
termometro :do amor tem uma numeração incerta. divórcios do Reno. E's um jovem inteligente e estás fa�

T€ddy, aceitando friamente a eventualidade de um dado a fazer fortuna nos frigol'ificos de Chicago, porém
l!!.i\o, (j'u1ze1lte conservar uma grata record.ação da peque- jámais compreenderás cousa alguma da psicologia de

sal\:ar 'a' opinião que tinhas formulado a respeito de ,uma mulher.

ESTRANGEIROS

�'O"'''_ .u. c.laer� i
tlU""_', PAOSE.RAS PAU'" �

I�����I:
�

Agem directa;méllte 'sôbre
o aparelhri' dj�stivo,,,e:v,iian':: �

Y(li). a., prisão, de \'e'ntr'é. ',PI:O-- �pm-cionam bem estar geral,

� fllcilHam a digestão, descon-
gestionam o FIGADO, regu
larí;:am as funções digesti

� vas, e fazem desaparecer as

� enfermidades do ESTOMA�

"; GO. FIGAno e INTESTI-
:� NOS.
�'_""---"''''''-,,",-''

Fone:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r Florianópolis, Domingo, 28 de Setembro de 1952 __tP'o.O' "',-f" "O ESTADO"

CORlrária aIs iRlerêsses Aumento para INoticias do Estreito fábrica de.llot.-
di Brasil � Funciona- MIORCADlNHO PA,RA o voa pU"U a �,�ugn,'a,'o,�? erells sda pC(a'o·a1ol),

serva r, em primeiro lugar, Já fomos exportadores de Ilsmo "CANTO" ll1�gesto�0 Cine Gl�l'la.'
•

O suficiente à contrapartida d
Sabemos ser pensamento que sera, enquanto nao fi-

\ RIO, 27 (V.A.) - O jor-
u arroz, e carne, de açucar,

das suas indispensáveis im-, e hoje, práticamente, não' tual de seis por cento, se de ou cogitações do Govêrno cal' pronto o moderno "Cine nalista Castelo Branco, COl'-

portações de juta indiana e b t produção nacional, e de no- Municipal, dotar o Canto do São José", da Capital, o responden te de "O Globo"

-. nos as 'amos. I '1'

àe maquinária européia, a11- Voltando ao trigo, já as-
ve porcento 'se de origem Estreito, que é o lugar mais maior, o mais belo e conter- na. ta la, remeteu, prece-

tes de pensar no mercado sentando que não podemos estrangeira, quando o

Pl'i-I
populoso do Sub-Distrito de tável cinema de F'lor iauópo- dente de Turim, hoje, o se

brasileiro, que não lhe for- contar, ao menos durante. meil'� poderia ser tl'Íbl!t�- um' �Ior.cadinho. para venda li". guinte despacho para o seu.

uece utilidades tão essen- alguns anos, com forneci- do, digamos, apenas em dOIS ao público de verduras, fru- ,f) povo do Estreito está, jornal:

c iais. mentes argerrtíncs substan- por cento e o segundo em I tas, pescado e outros gene- pois, de parnbene. Deve sen- "No trem em que viaja-

Mesmo sem a íntercorren- ciais, nem arcar com o for- pelo menos vinte por cento. ros de primeira necesaida- tir-sc orgulhoso do seu c i .. mos de Roma.para Paris en

da de uma péssima safra, I midável dispêndio de moe-
Com isso, o imposto ind i- de, que estão sendo vendi- nama e satisfeito de não centramos o sr. V, Valleta,

corno a de 1951-52, a

prOdU-I: das fortes (quase igual ao
reto perderia o caráter anti- dos em pequenos taboleiros precisar mais' ir � Capital, presidente da Fábrica de

(fã,o ti-iticola a:'gen.tina :ra do petróleo c c�erivados),
social, pois sua incidencia I ou no chão da esquina da com o f irn exclusivo de as.. Automóveis "F'iat", que se

decadente e vmha decres- .para obtermos trigo de ou-
não recairia indistintamen- rua Tereza Cristina, tO;:I18.n- aiatir bom filme em cinema dirigia para esta cidade -

c cndo acentuadamente.E pa-
.

tras procedências, infere-se
te sôbre o pobre ou o' rico, do intransitável aquele 10- confortável, pois o "Cinema Turim - onde se encontram

r:\ isso não se conseguiu re- que só nos resta, como im. mas na razão direta da CH- cal, e emporcalhando .. o de Glória" além de ser
'

uma os grandes ostabelecímentos

médio. perativo de salvação nacio- pacidade economica do con- cascas de frutas, folhas _ de casa de diversões modema, da importante indústria au-

A Argentina alcançou o nal, lançar as bases e exe-
tribuinte. Além disso, au�, hortaliças e detritos de to- e do primeira ordem, exibi .. I

tomob il istica italiana. O S1'.,

seu objetivo de emancipa- cutar à risca um plano que
mentariamos sobremodo as da especie. rá os mesmos filmes que! Valleta mostrou-se entt.lsias-,

'ião econômica, com referên- nos liberte das importações possibilidades, A venda de verduras e fOl'em exibido>' nos cinemas! mado com �) d,esen.vo!vlmen-
da ao Brasfl, pois se tornou de tr-igo.

Mas não é só. frutas naquele local ímpro- de Florianópolis. ( to do Braaíl 110S últimos a-

produtora ou garantiu a a- AUTO-SUFICIENCI}\
Resta ver a injustiça ela- visado, é procedida apenas Sabemos já ter embarca-I nos, e declarou que a "Fiat"

quisição em outros países, Creio que demonstrei, mante que vai pelo Brasil nos dias de bom tempo. do para o :Brasil, o potente
I
já está tomando as provi-

em troca de produtos argen- ao justificar o meu projeto em matéria de cobrança do I Em dias chuvosos, o po- e mednrriíssirno aparelho du- dencias necessárias para &

zmos exportáveis, de todas estabelecendo as bases em imposto de renda. Da ma- vo se vê privado de os ad- p10, de projeção da Fábrica montagem de uma fábrica.

as mercadorias que era 0- que o governo deve organi- ncíra que temos nossa Ieg is- qurrir a inexistencia de Oannout, a ser instalado de motores em S. Paulo, a

hr igada a levar daqui, zar o plano de emancipação lacão, sstamos ensejan do o abrigo para resguardar da no "Cin e Gloria". aparelho qual espera esteja em fUI1-

A NOSSA IMPREVI. tr-iticola, que
I poderemos enr-iquecimento desmedido chuva e da lama tais produ- ígual uó recém instalado no

ciorrasaento dentro de dois.

:OENCIA chegar à auto-suficiência, de meia duzia de famiJlas. tos da lavoura e

re;;;pect,i-,
Cin e Ritz, cujo preço vai ou três anos".

Já no Brasil não se teve com o estabelecimento de O imposto .de renda é p�eu- vos vendedores e comprado- além de 300 mil cr;lzeil'os.

-essa prudência. A crise tri- uma taxa móvel, incidindo damen�e direto 110 Bi'asll.

l1'e3, ,

,
A, inauguração do "Cine .,)��o'_"o

__

(�,
t icola argentina, perceptivel sonre a farinha e o grão P�'ecISa1l10S grav�r ?s. lu- E' bem. po�si.vel adquira Gloria" dar-se-á a 15 de !'J B r'
.-le há muito, nos surpreen- importados, de modo a igua- cros das pessoas jur'idica s I o Poder Municipal, para o Novembro. Será um dia. de I::Dr-.. arroso, �,�
..Ieu inermes. E hoje somos, lar o seu ao preço e�tabele- que transladam aos consu- aludido fim, uma área de gr.andes festas num o Sub-

'.

obrigados a 'despender, �la cido para o trigo Ilacional. midores' as tarifas pejas terreno no bairro de Na sa distrito, visto �1a1'Cal' um
-

ADVOGADO
�

<escala astronômica de 200 Essa taxa, além de €limi- mercadorias fabricada>! ou de FátimR, a poucos metros dos grandes acon I:ec.imentos I t
milhões de dólares por ano, nar a eoncorrêl1cia do pro- vendidas" assim eomo deve- do "Can.to", nêle edificando, em a sua vida social. I�

:)

divisas que não nos pode duto esh�lngeiro ao indige- ,.mps ..gravaI: os, rendimentos pequenQS pavilhões., A' acreditada firma, Daux
_

eX. Post81-175 t
�arantir a nossa tão one1'a- na, fornecerá meios subs- dos proprietários das ações Oxalá ial aconteça, pois S. A. que não tem poupado �.

da exportação, para, obter- ,tanciais ao governo para
ao portador. taLpl'{)vi<lêncii� não sórnente sacrifíCios por dotar ao Es- i l'IJ'S S C I

mos trigo nas áreas de moe- amparar eficientemente, o Chegou a hora de rasgar.. virá beneficiar ao povo do tl'eito de um dOfi mais be- � D -. •
�

{1a forte. E isso continuará, estabelecimento da grande' mos o quisto que adoece o Canto. do Estreito e suas los e confortáveis Cinema8 i t
-

a semos a
'

•

E'
'

h
.

'.:J d
'

....()._.\)_()�>4IIl1I>-,)_

.a nao ser que ps, triticultm:a brasileira. pms,'," o camm
,

° para c�n- ��'OXll,_n�u,a ':s, ,como remove- cltrEstado e aos cOl1ceitua,- i '

lwoduzir trigo em quantida- O Bmsll atualmente sub- cedo o aumento aos funclO-lla o ..n{;onvel1lente do la- dos e competentes engenheI-
1

de considerável, 'sidia o trigo produzido no
nários públicos, sem elevar I mentável espetaCldo que 1'e- 1'013 lv.!oellamm e Ran que

1$ 'f'Com dólares de Cr$ 18,72, estrangeiro e pO,!' n,ÓS_imp.or-
o ����o de ,vid�. E. m,aifl: é Pl'�sel1.�a ,�ara quem ví.s�ta o pro!etaram tão 'bela obra e a

'

��OT'RJlmD :

à custa da ,exportação, qual- tado: outra COIsa nao e o
o U.llCO melO ae ddI ao go- SUD-Dl;,;tlltO, pela manha, ao estao executando com a LJ lDIJlI '

t'1uer 'produto estrangeiro' ,fornecimento de dólares que
vérno os recursos suficien- deparar espalhados pelo, capacidade e critério 'que·

•

('hega ao Brasil por preço valem, pelo menos, "......
tes para os empreendimen- chão, nem sempre limpo, todos bem lhe rec.onhecem, ,

inferior ao simile brasilei- Cr$ 30,00, a Cr$ 18,72, aos tos de base que a nação re- tantos genel'OS necessários antecipamos nossas felicita- j

1'0, mesmo que êste tenha importadores do precioso "ma". à alimentação do povo: ções. t
um custo de produção mo-' grão. E êsse verdadeiro sub-

'------:--- CINE GLORIA

derado, porque tal custo é sidio, de aproximadamente Criacão de uma Ultimam-se os preparati.. Correspondente I,
pa.go com cruzeiros à razão Cr$ 12,00 em cada dólar, é

,•••••••r _•••• iI••••••"""••�

Ide Cr$' 34,00 por dólar, - d d
.

t Junta de Von
. ��!!"�� ���:�i::uiait!:� �;aró�:::;���!��:.i��:�� ClilllÇãR

..

Washington pessimista em face da;

�:;:�:��;::�'f��:1:ç:�� �o�!Obi��:·��i:�n�e:':::sP:: !��':n!� ;;�oci�;;::re d�n� N��P�R�' 2��»!�e��I-b!ap��!!��as ec0-1·
ano. maior parte dos dissidios. nôm�.:;us éb E�'usi; estilo piorando progressivamente, es-I
A CONCORR�NCIA trabalhistas, como já foi di- creve a revista "Business Week", desta semana. Acres-

E tudo isso para que êsse to, não serem ajuizados em centa a publicação que a dívida comercial dos atrasados

por ma,l's
trigo venha concorrer com face da demora de pronun- do Brasil 'em relação aos Estados Unidos é avaliada en-

Não podemos,
,

I N- .

o congenere naClOna . ao cIamento do juiz de direito, tre 500 e 700 milhões de dólares e que a inflacão é mui-

vemos por que não se taxar aliás, justificável em face to forte. Segundo esta publicação, WaShington' prevê a

o trigo importado, tão fávo- do grande acumulo de se1'- desval�rizaçã,o com a criação do mercado cambial livre

recido pela,' nossa política viço, quer civel, criminal' ou para a transferência de capital.
'

cambial, para, com o produ- eleitoral, que assoberba Sua G d
'

t d
'

'

'ran c pa,r e as exportações brasileirás ide pro-
to da taxa, edificar a nossa Excia. dutos a preços elevados poderia passar pelo novo merC8-

triticultura e eliminar uma Enl f c d t"
'

a e o expos o, Opl- do cambial livre, o que equivaleria à desvalorização.
concoI,'rência tão nociva à no pela criaç- d J t d 'U'

. ao a uu 'a e
.

,lashington mostra-se pessimista quanto às probabi-
sua evolução. E não se diga Conciliação e Julgamento de hdades de compensar rápida e facilmente o déficit.

que da taxa,ção do grão lm- Joinville, visto tratar-se de _. -- --,

portado, para igualar o seu I um imperativo inadiável.'
preço ao do nacional, resul-I Aproveito a oportunidade
t?rá o aumento do c.usto do para apresentar a V. Excia.

pão. A vida e o progresso protestos de elevada 'consi.
dos pequenos moinhos das deração e apreço.

regiões triticoIas, que moem (As.) Jorge Surreaux
só trigo nacional a preço-es-, Juiz Presidente do Tribu�
timulo e vem vender a sur" nal Regional do Trabalho.

os que mais nos convém. farinha em S. Paulo e no," ---�---------

Não pode, porém, ser des- Rio ao preço do mercado, I'DIDAB, "UJIA�l I
curada a produção agrícola, mqstrafill que os grandes • .ue...

' llJ'al'J'le.u :
lJara qUe não se chegue a moinhos, muito melhor apa..; 1J1,'xlr'de"Nouu"'e"lrauma situação como a que a relhados, poderiam pagar <> li ': ,I FI

.

6 r
atualmente atravessa a Jn� grão estrangeiro pelo m .: ......... ."Iu •• tr..:,

orlan po 18

d.
. , t'

es

Ia, CUJos empres 11nos ex-
I Íllo preço, sem encarecer a

....... ii••WUt

tei'nos, para atender ao seu' 'farinha.' ,

plan� quinquenal, são dis- Em resumo, a conjuntura
1------------

'PendIdos em grande parte é esta:' o Brasil nã d
.

t
-

I 1·
o po e ções para a área do dólú.

na Impor açao (e a )mentos, ficar sem pão. ' .

'

1 f 1 d
unlCa capaz de fornecer o

ces a can o as disponibili- A Argentina nã t t ,._
I d

. .

o em 11 - trigo e petróleo de que ne-

,( a �s necessanas ao desen- go para nos fornec,er à ba- cessitamos, não comportam
,'olvImento das suas indú&" se da compra dos Pl:od, ,t
.... d b

u os 'a sangria 'que acarretarão
"rias e ase, brasileiros de que

•

t· d'
T

.,

e Ia 1- as nossas compras dessas

_,

emo� Ja um �xemplo fri- cional consumidora. E con- duas utilidades essenciáis".
,..ante dISSO, em certos as- c1ui o sr. Leoberto Leal

t
. (Da "Tl"ibuna da Imp�'eu-

pec os da nossa produção, _ HAS nossas."1 export;:t- I sa").

que nos preocupamos com

petróleo, com indústria pe

sada ou com indústrias me-

I."f.,"

pra".
O EXEMPLO DOS

OUTROS

nos essencíais, esquecer o

exemplo que nos dão certas

nações industrializadas ou

em vias de industrialização
intensiva, que alcançam
grande 'produção industrial

e se veem obrigadas a im�

portar os alimen tos mais es-'

sendais, por terem descura"

do a produção agrícola.
Os investimentos destina-

'O Centro d� -lrradiaçáB '

Mental "Amor e·Luz"'realiía'
sessões Esotéricas, tOdas as se

gundas feiras, às 20,30 à rUa!
Conselheiro Mafra, 33 - 201
andar. '

ENTRADA FRANCA
'

dos à industrialização, pa
ra as atividades de base,
tstão evidentemente entre

Expresso São Jorge
de OSMAR MEIRA i

,"!

VIAGENS Ji)IA{(IAS DE
LIMOUSINES

" '

Ital41
Cr$

�7Q,OO

BJume.tàll
Cr$

l06.().O
Saída
8,�()

Horário
Chegada

20,00

ITAJAI
Chega IO,3D 17.00 Cr$

"

Saí 11,00 17,3D 70,00

Chegada �aída Cr$'
12,00 16,00 " 100.00

Cr$

40,00

BIumenau
Cr$

40,00

Agência em Florianópolis
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Schmidt, 53 -

TAl. 1.449

Agel!te Itaiaí
MARIO MACHADO

Rtla Hercílio Luz, 3S
Tel. 383

.... .

... ".,

.�. Agêitda em'Blumenau
HOTEL HOLETZ

Tel. 1.065
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IPrêso DO Rio a �()4I!!D..o...()GIJIIO{)�)...()ofII!8o{)4II!II!Oo().....o.-,.(>.-.o....-<)....o.-.�)....()-('
/pedldo do gOlêr- J Caldeiras emotores Q vapor i
{DO portouoês � VENDEM-SE.' i
I RIO, 27 (V. A.) - Em 6 Uma caldeira alemã, BRACKWEDE WES'l'FALEN, de 100m3, e 2 caldei- ti

março deste ano, o govêrno ,f .,
I

reira s inglêsas, BABCKOQUE, de 81m3., 2 motores á vapor verticais ode alta e
de Portugal solicitou ao d

Brasil a extradição de Jor- baixa pressão, sendo um de 180 HP e outro de 150 HP, fabricação holandeza. I
ge Gomes que em outubro ) li. LI a Dr, Cesar, 416, com Antônio - SÃO PAULO. �,
de 1951, fugira daquele país ; '.

*

e, depois de ligeira passa-
I

·(JoGIf3()41�)""O""()""<)'_'()""(�()""'()"'()""(�O�()""()4IIIIIIIII>().'_'(Ô
.

gem por Funchal, viera es-

tabelecer-se no Rio de Ja
neiro.
Mas quando as' autorida

des cariocas se movimenta
ram, Jorge Gomes desapare-

A TElHA' flBRO·ASFALTlCA MiNERALIZADA

ONDAIIT
poro

o joro .. Roberto Marinho na �",o::,o,o,.o_.oo,o.oo"J/��",.,y",o,,,�,v1
Delfgação do Brasil à ONU, )i:::":;,:·:,,J:�;o":"'o<, o:o:�:}'''' ,/

RIO, 27 (v , A.) - Cau- ma inteligencia que estarão, '\',.')0 .o".J ".",y:
sou excelente repercussão 'naa:,merivsl.SçãoOdqoueBsI'�osl_l?l,el,Co01mlfaial'S'

"""0"

o ,,�;OO:Ofj"�O''Aors,�o"nos meios jornalistícos e :,' "'. ""

sociais a escolha do sr. Ro- f'arrloso Conselho Internaclo-
.

o

o

,o�J"r.o o

{��!rff;r;�li��:;�� i. ::�:!o':�:::'a��� d�e;��e.,�!:X1NA:lalismo bra.sileiro, o s-:. R�. ! v.ê�no, ql�e vem assim p:'e�- ::"i�;fi',� \..
,

berto Marmho, na direção tigurr a: nnprensa brasflei- : '''�/'o ,

d'''O Globo", tem dado pro- " ra em um dos seus mais des- A irtitação intoleróvel e os arderas
vas duma capacidade e du- 'tacados elementos. produzjdos peJos distúrbios do bexigo,

- .-----.-"-.. ,.- devem ser combatidos, logo de inicio.

t'Iu' radeC·I'menlo e M-Issa :bs��n�ia�e;���a� �'�í7.�OP;':z��i��ed�:
II rins sepcrorn do sangue, sofre-se dores

cruciQr-;�es qu�ndo esse delicado oroôo

EduardO �1·1va' as+ó ir.fla:r\od<J, d�vido co contocto ;o:n
. � leis substóncios, O e,ogerocto desejo

A família de Eduardo Silva apresenta seu comovido de alivior o bexiga, os ardores e os

agradecimento a todos que, de qualquer forma, manifes- irritaçõss das vios urinarias devem wr

taram seu pesar pelo falecimento de seu querido e 'sau- cornbotidos, tomondo, ainda hoie, ':JS

Pilcios de Wift pcro os Rins e o Bexigoo
doso Chefe, 1,0 mesmo tempo que convida os parentes e c -, . Iouo oçco co!mcrtte 9 antisé·;·jCo, OZ-:5t)

amigos para nssiatirem à missa de sétimo dia que será ser,ti, I:.go no bexiga, nos rins e em

celebrada em intenção à sua alma, na Catedral Metro� todas os vias urinórios.

politana, às 7 horas de segunda-feira, dia 29, o que tam- As Pilu!os De' Witt s
ô

o rabri.

bém, de antemão, agradece.
\

�
cades, especialmente po r o !JS

doenças dos Rins e do Bexiga.

,I" O��DAI.IT S/A ceu.

Caixa Postal 3398 São Paulo
Os motivos que levaram

o govêrno português ao pren
der :forge Gomes foram va

rios.
Dentre eles, há dois da

maior relevância. Jorge,
quando presidente do Sindi
cato do Comércio Atacadis
ta de Lisbôa, teria promovi
do a rebelião da classe con

tra o regime. Lograra em

polgar os sindicatos rneno-

,

res. Depois, conforme se ale
ga, apossou-se do dinheiro
reservado ao Fundo Sindical
do País. Jorge Gomes está
preso na Polícia Política,
que o vai recambiar para
Portugal.

ECITAL.
JUIZO DE' DIREITO DA

QUARTA VARA DA CO
:MARCA DE FLORIANó-

POLIS

Pílulas

DEWITT

•
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Junta dH Conciliaçao e Julgamento em Joinvi
Vargas determinou fosse ou-

.

Assim, pois, em face do posta ao oficio de Vossa gamento na cidade de 11lUt_ .

vido, a respeito, o Presiden- pronunciamento do chefe da. Excelência, de 11. 1513'1/52, vile. Na cidade, são ínlÍl!l<:-.
te do Tribunal Regional do ilação, o dr. Jorge Surrcaux, de 11 de agôsto de 1952, te- ras as neelamações traba_.
T'rabalho da 4a. regrao a ontem, exarou, no processo, nho a honra de informar lhístas lá existentes e Itlu.i

quem está subordinada a

jU_j'
o' seguinte despacho: que, efetivamente, procede to maior o número das llles__

risd. ição trabalhista daquele "A Sua Excia. o sr, Mi- o pedido de cr�a_çã� de. uma mas se fossem resolvid�
Estado. nistro da Justiça. Em res- Junta de, Concillaçâo e Jul- com a celeridade 'Peeuliar-

CõDíiáiíãaôslííleifsSêsToTrisli=-üífã ;:�::���:E��:����
a POli-laica Econo"m-Iea nrgent-IDa �:��::i�S d!r��)�����e�re�a:

, A, que,',evidentemente, dificul
� "A política econômica ou displicente, permanece Argentina, que importava ta ec�na,JUaiot· parte das Ve

da Argen tina se vem estru- de bracos cruzados", - de- algodão .hrasilelro, passou a zes, .írnpede, o reconft

I
turando num sentido C011- clarou -�m entrevísta ii 'l'RI- plantá-lo. transformando-se mentodas justas reivin

____________________...;'--__ ta-ár io aos interesses do BUNA DA IMPRENSA () de freguês em concorrentes, ções dos empregados.
Florianópolis, Domingo, 28 de Setembro de Hl52

Brasil, que, por desatento deputado Leoberto Leal. "A exportando até algodão .em A cidade de Joinvile é
,------------------------

i ectf r ama. T e 11 dos i d o sencialmente industriar

Prof. Barreiros Filho
.

Dizem Sr. Jaime ��;jk:�f�f!;ir:�������, :�::;:�b::t:�:::::::�
Barreiros Fllho, expressão de cultura e talen- Línhares 1(_ que, na reumao da crificios, _logran( o, graças recebido maior número .d

toso intelectual catarmense, que todos conhecemos, .

COAP, ôntem, à tarde, A sociedade .cat:irinense ao protecionismo à sua er- recursos provenientes d
admiramos e respeitamos, faz anos, na data de ..

dmuitos dos seus mem- foi surpreendida, na manhã va, que é mais cara e e sa- Jomville, do que de qu
amanhã. bros ficaram caJados"_1 de. ôn.tem., �o.m a infa.usta bor menos apreciado do que quer outra cidade de S
-:Filólogo dos mais autorizados, mestre dos mais emí-

.

1 d
.

b 'Ih que, ao ser' anunciada a
notícia do súbito f'aleeímen- a' nossa, bastar-se e traris- Catarina, inclusive Flori

n�5, jorna ista os mais rr antes, o S1". f t d
Prof. Barreiros Filho, na vida pública de Santa Ca- questão da carne, cujo t� do nosso �l"esado. conter- orrnar-se em expor a ora nópolis, onde já existe u

tarina, além do magistérlo que soube exercer com prê ...o está em vésperas raneo sr, J'aime Ll.nha.res, do produto. . (Continua �a sa P�
." d h t d Assinou convênios com a

honra e dignidade, teve atuação decisiva na pulítí- de subir. um dos ilustres espacnan e a uanerro jun-
.

-

to à firma Carlos Hoepcke Suécia, Finlândia e todos os
ca e na administração pública. membro o s consolou se.

,
S A C

..

I dú t' países madeireiros da Euro-
. Como mestre, formando gerações catarínenses, com um aparte ao pre-

. " omercio e n us na
,

e pessôa muito benquista pa Oriental, para forneci-
com o seu saber e o seu exemplo de homem honra- sídente da COAP, af'ir- menta .de madeiras moles,
do e probo, soube ser expoente; como filólogo, eru- mando (IUe nem só . de nesta Capital.

além de se transformar em
ditas lições saíram da sua intelizência privifigia- não vive o homem O extínto descendia de

dora exclusi<�
•
c: • 1. • •

.

_ compra ora exc USIva -

da; como jornalista, a imprensa foi enr íquecida Das massas, também. "
tradicional familia catarí-

das madeiras duras do Pa-
ealidade de Marabá Esta

com a: sua pena de prosador e de poéta. Gomo ho- nense e era .filho do saudoso do Pará, faleceu Teresa
P feít raguai".

mem público, representou a sua terra na Assembléia que a re er ura man- conterrâneo sr, :l\'Iajor Lau- €o·sta, enchendo-se a sua ea-

de 34 oportunidade em que soube servi-Ia como 20
dou consertar a ponte TO Línhares. Na sociedade O FUMO E AS FRUTAS sa. de gente para fazei:' o v

Secretário da Mêsa. Mais tarde, o Governador Ader- do Pantanal, após a re- local desfrutava de vasto - "Com o fumo ocorreu lório. Lá pelas tantas,
bal Ramos da Silva o chamou para servir como Se- portagem de O ESTA. circulo de relações, e, pelo coisa semelhante. A Argen- presentes entregaram-se
cretário do Govêrno, posto que dignificou e honrou, DO, horas despois de

seu grande coração e lhane-
.

tina já não depende das ím- copiosas libações alcoóliear
drcular...

('
1 dcom o seu saber e com o seu grande coração. 7.U de trato, era pessêa res- portações no Brasil", acres:" aegenran o-se em consta

Diretor de O ESTADO, aqui deixou o exemplo que será inaugurada peitável, Além das ativida-' centa o sr. Leoberto Leal. tes ameaças. Um desentendi

de um verdadeiro profissional de 'imprensa, glorl- solenemente, mais uma des que, com probidade e' - "Estabeleceu, a inda, um i mento entre dois individuo

ficando a carreira com o seu amôr à verdade e às realização do Prefeito honradês, exercia, há anos, programa para plantação justamente os que mais

causas justas, tornando-se, por isso, respeitado e· Paulo Fontes: ti'
ê

s na tradicional firma Carlos de laranjas e bananas. Fra- 'aproximavam do cadave

acatado. ruas que cortam o Jar- Hoepcke S. A. Comércio e, cassou. lVIas a intenção fi- levou-os a um duelo de f

Hoje, o mestre e amigo está usufruindo aposen-
dim Oliveira BeBo .. - Indústria, o sr. Jaime Li-.I con manifesta. ção ali mesmo. Ambos fie

tadoria,: depois de servir a Santa Catarina, como que a nomeação do Tte. nhares ocupou a p,residên-I' No terreno dá indústria, ram bastante feridos ·e

professor dos mais eméritos e cidadãos que de si tu- Spalding para delega- cia do Clube Doze de Agôs- outra coisa não tem feito a libações prosseguiram até

do soube dar em benefício da sua gente. O transcur- do de Araranguá vai to e, no momento, desempe-l Argentina do que se apal'e- hora: do enterro. Sepultada
so do seu aniversário natalício, no dia de amanhã, ser eng-ulida pelo sr. nhava as funções de Pre- lhar para não comprar te- Teresa, o grupo resolveu a

será motivo para as homenagen!'l_ de que faz júz, pe- Governador, em virtu- sidente do Conselho Con- cidos, co:rr.pensados de ma- poderar-se de seus bens,
las suas qualidades de espírito e de coração. de de a D.D.N. sulina sultivo daquela centenária deil'a, ál'tefatos de borra- vez que ela náo havia dei-

E, nessa data, quantos aqui mourejam, seguin- vetá·la... sociedade. cha, etc. xado herdeiros. Mas os bensc

do-Ihe o exeinplo de trabalho honrado, levam ao sr. que, na próxima sema. Deixa o saudoso catado La.nça ainda a$ ba.ses pa- de T61'esa eram apenas al-

Prof. Francisco Barreiros Filho, 9 seu cordial, sin- na, haverá, na Prefei- nense VIUva a exma. sra. l'a um grande programa sÍ- gumas galinhas e um perú.
c�ro e respeitoso abraço de felicitações, com os me- tura, um "b i 1 h e t e d. Edith Dentice Linhares derúrgico".

.

Os desordeiros matarúrn to-

lhores votos a Deus pela sua saúde. azul". . . e filhos o srs. Cap. Ivan lo TRIGO das as aves e improvisaram
Dentice Linhares, do 14 Ba.

]

Dos pequel10s exc_eden��s I
um banquete no quintal d�

talhão de Caçadores, Dr. ete, sua atua). �'odu?ao tntI- defunta, �ul'ante o qu�l u
Lauro l;uiz Linhares Pro- COla, ela tena e tel'a que 1'e- dos- convIdados, Dommg
curador Seccional do 1'esou- {CGnt1ntía na 6" pág.} I bourenço,' foi assassinado.

1'0 Nacional. nêste Estado e � "" "-.,,.:-, te4 .

l) sr. .Jauro Dentice l.. inha
res, funcionário da Cia. Na�
cional de Navegação Hoep-'
cke. Era irmão da exma.

sra. d. Zulma Linhares D' .

Avila, casada com o sr. Fer-'nando Pacheco d'Avila, alto
--...----� funcionário aposentado do

IRMANDADE DO SENHOR Depa�amento.Regional �os.
.

, CorreIOS e Telegrafos, exma.
JESUS DOS PASSOS .

sra. d. Cora Linhares Blan
. des, casada com o sr. J.

O movimento de assistên- Blandes, alto funcionário
cia aos indigentes durante da Cia. Antártica Paulista,..
os mêses de julho e agôsto exma. sra. d. Almira Linha
do corrente ano, foi o se- res 'Mourão, espôsa do sr.

guinte: Consultas, 3.084; CeI. Olímpico Mourão Fi�
Operações, 281; Formulas, lho, residente no Rio de Ja-
3.658; Exames laboratório, neiro, Dr. João Linhares,
299; Raios X, 304; Ondas engenheiro civil" residente
Curtas, 223; Raios 1nf1'a- , em Vitória, Estado do Espi
Verm�lho, 93; Raios VioJe- I rito Santo e o sr. Ildefonso
tas, 25; Corrente elétrica Unhares, alto funcionário
10; Metabolismo Basal, 9; dos Correios e Telégrafos.
Eletrocul'<J,iograma, 19; Ra-: Os funerais se realizaram
dium, 5; Broncoscopia, 1;' às 17 horas de ôntém, saindo
Tubagem duodenal, 1; Ra- i da sua residência à rua Te
dioterapia, 167; Ionisações, i nente Silveira, para o Ce-
38;

.

Oxigenoterapia, 6-; A-: mitério' do' Senhor Jesús
nestesia p/gazes, 19; Ele-" dos Passos, com grande a

trocoagulação, 35; Tl'ans- i companhamento.fusão de Sangue, 12; Cura·. O ESTADO apresenta à
tivos, 2.879 e Tújeções, ... í exma. "fáinHía enlutada 081
5.9!H. 32-:43 sinceros pêsames.

.�e umaCriaçao
Hã dois meses, aproxima- rnadamente), em memorial

damente, o Sindicato dos dirigido ao Presidente da
'I'rabalhadores nas Indús- República solicitou a cria
trias Gráficas de Joinvile, ção de uma Junta de Concí
Estado de Santa Catarina, Ilação e Julgamento para a

diante do acúmulo de pro- quela comarca catar inense.
eeRSOS trabalhistas no fôro Em despacho, com o Minis
daquela cidade (400 aproxi- tro da Justiça, o sr. Getúlio
.................� ..

RIO, 27 (V.A.) _;__ Na I

Crime após
o enterro...

1:.

A reportagem de O ESTADO" que sempre tem pro
eurado atender aos que, em qualquer parte, tenham rei.
vindicações � merecer o apóio da imprensa, realizará,
amanhã, um inquérito na Ilha de Santa Catarina, pro.
curando ouvir os humildes pescadores que, nos �ias pre·
sentes, se vêm a braços com as mais sérias dificuldades.

, lllsse trabalho� que será um a mais ,na já considerá.
vêl fólha de serviços prestada pelo jornalismo à gente
'pobre da ilha, será comentado, em reportagem que da
..emos a publicidade na edição da próxima terça-feira,
após ouvir aquêles que, em Santo Ani'Ônio, em Canas
vieiras, em Inglêses, em Rio Vermelho, na Lagôa, em
Pântano do Sul, em Ribeirão e em Armação, tenham os
seus problem)ls a serem estudados pelas autoridades.

Entre ês",es, () que- o momento af1ig� aos,· nossos

homens-do-mar, é, sem dú".fõ.a; o da. falta de assistên
cia dos poderes públicos, assístência �

essa que 8e rela
ciona .com o fornecimento de material moderno, afim-de
(!ue possam melhor se lançar aos mares, em busca do

,

-que êles podem oferecer à espécie humana.
Assim, com êsse inquérito que s�á efetuad�, ama

"Ilhá, pelo jomalista com ClS pescadores do litoral da
ilha, que atravessam dias de aflição, teremos desperta.
da a atenção pública para maÍé! uma questão que a todos
interessa, porq!mnto se relaciona com aquisição de ele
mentos com que lutamos todos. ql1� é o da obtenção do
pescado e outras lltiJidaoefo1 essenciais à ""'b"';"'ê�da.

De volta de Blumenau, eneont.ro nPA
tIe ôntem um refrechando, do l'evmo. sr. H. Santos.:

Bomba de t.empo, atrasada, essa: que ainda
cima não sintoniza com a gramática ...

Em tódo o caso, gostaria que o sr. H. Santos DI'"

trouxes.se, sôbr,e aquele assunt.o já pa�sado. a opio
nião, por exemplo. do eminen:te ·Frei ml,.le.

Dá-lhe n�le, Frei! lo

"Iaquérilo com os, Pescadores da Ilha

Amanhã, a J!Qortagem de O. ESTADO ouvirá êS18&
humildes homeDs-do-mar, sObre DS Dro

blemas que os efligelD.

.'7"

•
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