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YC hoje longa" conferencia
com o sr. Otavio Narígabei >

r'a, finda a qual o governa
dOr baJano retirou��e sorr iden

As
a

" . t
.

go, a. ultima palavl;"a qu,e se I. .'.

'r,á a "sentença. de morte á .' dç- raio de 'ação, equipado c

,ditadura, que debate-se com '-lima velocidade maxima de
tnsanla para renascer· nas ter apresentada numa recente ex
i-as livres de Piratininga". em Loe-on-Solent, na.Grã Br

I'

o"

dru "Sea Hornet", de 'gran
om, dois motores 'Merlim coni
460 milhas por hOra, q�e foi
ibição aeru-naval' realizada,'
etanha. -. (B.N.S.)

S. Paulo, 7 (Merid.) - Em
sua palestra semanal aO po
vo paúlista ats-avez do ra

dio, o sr. Adernar de Barros
depois de longas neferenciaa

á sua administração, tratou

Ido momento "politico de São
Paulo, dizeI(dol a �e4a al
tura: .. sabemos que tencio
nam reacionarius e demago-

gos da presenre aurora poli-!tica,apoderarem-se dOI pri
meiro lugar do governo de
São Paulo e em seguida o

governo da: nação. Conhece·

óRGÃO DOS DIAR lOS A3S0CIADOS

tJW

Vi,'ctor Gerente ADELINO

ESTA' DIFICILO ABONO
AOS CARIOCAS

feriu-se' á cassação da auto
,

l
nomia 'de varios municipios,
para por fim apresentar a

.

candidaturà do sr. Cirilo Ju

AtI

nao
,

e segr
Moscou, 7 (UI') � Embóra.

O P T
"&'!'

"'o-trara' aDIai- Molotov não tivesse dado I
• - .

.. II ".'!i. 'li' qualquer detalhe sobre a SUa

ahã CODl q_uem estão os ��c�:_ac;i��l de�J;ar���_:r� j
INAUGURAÇÃO DE UMA Itrabalbadores paulistas

.

NOVA LINHA DA

S. Paulo, 7 (Merid.)· .o I varo. que ha muito adio em
PANAIR . I ---.....L-V-«_... F"

.�- --.-- .. -- --

-d
.

sr•.Hugo Bor-ghl falando á São Paulo contra Getulio". Rio, 7 (MeridJ . A 16 do O sr. Iforlno relre recamen a
reportagem. a proposito dos I Depois de dizer que a causa corrente a Panair do. Brasil 1 id � II" J' "

incidentes ocorridos durante j trabalhista não pertence ao inaugurará' uma nova linha O ccndi ato .-,ove I unlor
I ex-d itador, afhmou que o P. semanal transoceanica entre Rio, 7 (Mel�d.) - Esteve r votasse em Novefli Junior pa

os comicios de Getulio Var- ! T. N. mostrará no pleito de o Rio e Stambul, com esca-
na manhã de hoje no Cate- 1 ra a vice-governança bari-.

gas em São Paulo, afirmou:' com;n�o com quem estão os :,as em Recife, Dakar, Lis-
te o senador VItorino Freire deírante, Como se sabe, a de

"os incidentes havidos pro- 'trabalhadores paulistas. boa e R�ma.
_ que conferenciou com o

preSi_1
cisão de ontem do TSE dan

-------

-:---: --o
-

.• " ,
I dente Dut�a. Na saída, abor do pr?vi�ento ao _r€Curs<;, doQUem votar em Clrllo Juruon moetror-ó dado ,pela reportagem da Me s�. Vitor-ino, �onsl�e�ou ln�-

'.

I' ridional, afirmou que o seu x�ste.nte� os dlretor:os mum-

. t
r d . d

.

. crpais dó PST de Sao Paulo
'. que eS'Q em . �esacor o com partido, o PST, não cOl\cor� que. registaram elementoscO--

d reria ás eleições paulistas, mumstas em suas chapas, pa
as diretrizes o governo mas recomendava ao povo ra. o pieito mu::icipaI de de

paulista 'anti-com.unisia que pors de amanha.

.Getullo Vargas elD, ---,--.___,...-�------'-'��
...

Ha bomba atomica não é : romperam imediatamente. em
miais um segredo", altas per formidavel e estrondosa ova

sonalidades sovieticas qup: se ção que durou aliuns minu
fichavam presentes á sessão ! tos COm 'todos os presentes
do Teatro Bolshoí, tornadas em pé, pa�à aclamar o ora

de surpresa T'or' instantes. h.. dor.

var lambem a regra segun
do a q'bal, clizia-�e Gil vr,
daI, a cr-itica deve atingir de
tn-efersnda ao individuo' e
r;ão á classe a que OI indi
viduo pertence, Entre Os ee

xemp los que aquele saudoso
mestre me oferecia estava
precisamente esté i censura-se

o Juiz, não o tribunal.
Ora, c nosso confrade,' em

artigos. anteriores >"3.0 que
�rovocou a ideia de preces
� i � lo, finha criticado- basfan
i._; um :ii�terminado juiz do
Tril:.iunal Superior' Eíeitoral;
mas aéritica só deSpertou

'

reacá� quando generalizada
a classe .... Os advérbios e

"rl.j.,f-;�'I)s,dirãó�er�m dif.eren.
teso Vá que o te-nhami sido'. O
'melindre 'da classe ultra:pas�
5o".tochwia, " dr) individuo.
Isto si\_ó afinal r�3flexões de.

pouca morrta, Os resultados
praticas do processo valem
mais para argumento.

Na ipotese
.

da absolvição
<10 réu. o tribunal haveria per
dido uma cauSa a que- liga':'
rf\ a rlignidade de SUa fun"

çã:"'. Erro -psic�lógico.
.

Na hipotése da condenação

o que foi o co.micio do S!'.

Santos, quando atacou a admfoistra§ão do Ia).Dutr J I SEOL PENITENCIARIO ! NÁO E' NOVIDADE ...

Santos, '1 (Merid.) _ Rea- I nior á Vice-governança d� I plataforma. Falou saud�ndo- Rio, 7 CV.I�rid.) - O Dire-
I

Recife, 7 (Merid.) - N()ti-
Iizou-se aqui o ultimo .comi-

I
estade A reun�ão, x:o qUt; diz. o, 0. sr'. Edmu�do r:uelroz, .,. tor das Rendas Int.ernas ex- I da-se que o PSD g3:stou em. I

cio da presente canmpanha respeito á ass1stenc1B:' fOI a I p�es]dente do dlretorio m�m pediu circular aos chefes das I Nazaré. ii vontade, o dinhe!. eleitoral. Cessa hoje, como Sl' major vl"rificada na clda�e: ? i cIpal do PTB. Em. seguld,a repartições subõrdix;adas, re- \ r? pubhc?,. �mpregando ate
sabe, toda campanhà para.;) sr. Getulio Vargas deu IniCIO orou o deputado federal pCS comcndando a maxlma urgen t carros ofIciaIs na campanha
pl�ito de d�mingo. O m;eeting I il� comido, �endll subido ,·á I sedista �ntonio F-.eliciano.De da .na ,!-l'T�cadação do selo f politica do pa�jlido, �lJad(},foI promOVIdo pela colIgação trlhuna sorrIdente e beml es ; pois de serenados os aplau- penItenCIaria. '. com elementos comunlstàS.

. PTB - PSD que apoia e pres coItado, acenando para o po 50S o ex-ditador discursou,
ligia a candidatura Cirilo Ju- Vo e ficando em frente da I tra�ando da situação finan

ct:Íra do .pais, e especialmen
te a politica financeira, lem
brando a pr�posito' o crack
de 1929 e posteriormente a

retenção de 25 milhões de Sd

!!l·SI!!. PO!� 1.!!-!!.� pcleg�t!�� C!H!! !) !!!}!�t; clt!. cidade,B
·0 valor do �elo.· Na íotograf ia vemos uma dessas
nas e modt:lQs de selos. �� (B. N. S.)

Gorou, o abono de.· "Matai
ao funclbnalisDlo ,ederal

Rio, 7 (Mel·id) . Noticia- I sa. Um gi-upo' de deputadOS
:se qúe após varios estudos, I porem Pl'ctendc pleitear o

oS Ui·�mhros da cumissão de pagamento âo àhonQ pelo
fin�nças da Camara chega- Q.1.ellos. aos pequenos servido-
ram a conclusno que -é im - res.

possive� ã �onc;3fão. do �bo- O CHEFE DA NAÇÃO FOI
n� de natr_. '.". u c/��'_hsmo 1 .. CONVIDADO PARA IRft dc.raI .. pr-3 I_ n. T s uro

. . A ANGRA DOS· REIS.NaCional n '. esta el \ ':ondl�
I

'

.., t' H····
.'

. 7 (M' ....:].)-

d
.'. ..

d J_.e!O _U1"lZOnte, et lu • >
cor's e arcar c,-:>r::> fi. . espe-

I' A A
. - C

.

I•

"_.
. ssoclaça'o

. omercla; ,

:niGr, recomtendando-a ao dei
.

------ -�-.------,
de Minas Gerais' convidou· o

torado. Acrescentou; .

qu;e A COLERA NO EGITO Presidente'da Republioa para
. quem votar em Novelli Ju-, I assistir .a solenidade dii. aS31

n�)r dirá sim lá pblitica doO Rio, 7 (Merid.). � O Mi- natma do contrato de trafe-
governo e quem votar cm Ci. nisterio do Exterior ·en\riou go

. mutuo entr,e a Rede Mi
rHo Junio!' m05trará. que 05- no Egito ma� de de:.:; mil va- neira de Viação' e o Ló1ds
t.á em de<!acordo com ,l).� di·

I
dnas contra a colera, para Bra.:;iIeil"o. do.mingo:· em Ân-

dat� e 1"&h'iz,ss do goYel"Uo. O 51". auxilio á debelação da epi" gra· do;'! Rei:!. Esf:lti'ão .pre-

maqui-j Nelsc,n Fernando discursou demia da colera morbus que I �entes. Os gov,ernadores ,?e Miencerrando {} comido. 6ra gralõaa' no vale do Nilo. nas e do Esf:-ado do.lho. .

cas de café e a queima do
café. Passou a atacar a ado
ministração Dutra, aludindo
o descredito da palavra ofi
cial pela falta' de financia
mento e o desaparecimento
gradativ� das lavouras. Re�

"��t_

o fato prendia·se a ma�

ne·ira como o·;, no�so confrade
;:...pref.ÚfU os l,abalho:f do Tri
bU�lal, 'carregando nOs advér
blos e principalmént!C nos -ad�
jetivos. Dizia Clemenceau à'
MandeI, quando ,. este ia fazer
ainlla sua estréia. no jorna
lismo: "Escolha um substan
tivo, depois um verbo.Haven
,.do concordancÍa entre u:>
doh" VOCê ·terá· éF.;critohem..

Qua�do precÍlsar ,de um ad� )
,

jet1vo, consulte-roieH•
Eis 'o qlJ,e· h�n:vei3qller.m ..e
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No Rio: Serviços de Imprensa li

der.

.
Ltda•..�. Praça Getulio Var- .....

g�s Edificio Odeon, S/S02 I �mversarla�se em data

Ein'S. Paulo: Ser-viços de Im- 1 d,e. hoje D. sr-a, Da. Mausi

fí'renSa Ltda. - Rua 7

deI
!'""':st, esposa do sr

,
Rodolfo

Abril. 241 Cristo
�-_--r�

________�___:;.
..

- Festeja hoje a SUa data

""'''''''''''''.� i

'lI nat�Hcia o sr. Leopoldo Ja
notí,

;..J���!iJ(_ '"

1
í

Pe,quiza�) sobre o Dlagne··
SIDO terrestre

Londres, (BNS) - Misterío= to" do Comando de Trans�

sas modificações na deríva- , pOuco depois pelo "Mosqui-
ção €��pe�imen'l:adas por porte que bateu o recorde

aviões da RAF e comerciais de velocidade até a' Cidade

nas rotas imperiais, serão in- i do Caho, ambos os aparelhos
vestigadas mOr .dm grumQ de' experirnenttaram inespieradas
peritos da Escola de Nave-; mudanças ná.

.

derivaçãoJ até

Bat�lhão de Caro? ':o1'e5, e}"ll gaçãoAeik"ea do Imper�o:, .que i 10 graus.

. Bh'menau, 3 Je Novemhro- de partiu no dia �O de outubro li O equipamento a s�.r US3.-

1.947. ' mira a Ausiralla e Nova. Ze-'i do para as' novas pesquizas
MoacÍl' Corr('a lamlia, n", -quadrimotür uLin�; incluem, doze bussolas magne

2." Ten. i. Ex. Almpxarife e coiu" Aries IlH. As pesqni-j ticas, u�'l. magnom�tru (para

Àprovls20nador. 7.;>'1 .kvac1�s a efeito pela Es, pedir a força do campo ma-

cóla de Navegação Acrea I frnetic{} terrestre) e u.m nOVi> t
dh I1"11)cr'io sobre o I) ma- I t'oo .-le bussola elet1'lca que t

Q'n("E�;;;�O terrestre já, de:,,:m . nbo depe�de d�l magnetismo lI
grandes l'esultad(}s c!enhfI- I nara a dlrrfaçao, mas con-

�IY"_
• ., tem um controle eletr�mico. .

O vôoa do Arlesl" sobre 'I' Espera-se aue a analIse das I

'j','
Polo Nort�, há dois �nos,. I o:beirvac�;e: feita.s, durante o I'atras, sevlu �ara confIrm�r I 'Vo� torn�ra POi;slv:eI: desco-

os c�lculos feItos pelo Obs�rr I
tmx a ��usa d,:s �udanças .1

vatorIO Real sobre a local! -

, cme T't)oem prejudIcar
.

a na·!
sação do polo norte magneti l "legação aérea. I
co e ....sseguram grande expe- 1___ - '

U1':'XP.ANS�ii.O' ECONOM!CAU . .

d !.i:. -� 1'$ riencia pratica sobre a can U

to de bus�ola magnetico e as MISSÃO COMERCIAL BR!
Nessa época· de .depressão: segul"ám !Zrande experÍencia! ' TANICA IRA' A AR

comercial � qUe mais se deve \

nratica s�bre a cond'1ta de ! GENTiNA
anunciar, divul\gar, etc..

'

:l)'il�sola magnet�:.a qua�do I Londres. (BNS) - Anuncia

IQuem ma i,; anuncia é quenl sobrevoa as reg10es pulares. se autoriz�da�ente' que em

mais negócios fáZ. Faça seus As mudanças na derivação' principios de novembl'o pa17-
ànuncios e puiJiiddades na' Que serão agora investigadas tirá de Lcndres para a Ar- .

"E
- E A'" f h d I i I;,

xpansao .C?nOmlca,. 1':-1 oram o serva as pe a pr -

gentina uma' missão comer-

'..,sla de CuritIba,' que dlstrl- Meira vez quando o "Air�s elal b:ritanica. ,

bue mais de oito mil exempla- II" voava 'para a Africa do Apesar de não ter ficado Ires pOr mês. Sul, em ahril deste ano, e ;esolvido definitivamente co

mo será. composta a delega
çãc, sabe-se que a :t;tesroa
com,.istirá eI""i grande parte,
tl� fimcionarios do Ministe

l"Ío do Cmne1"c�o e do Minis
teri" dos Bastecimentos.
Sir Re"lC Leeper, emba'ixa

,101". da Gr';;-Br.�tanhh na Ar·

,...�nti ..."t p.stá, �rcse-r:.tem:n�e. IdIscutIndo a sltuaçao finan-

ceira co.n representantes do

II�<"r,-rno argentinu '(1 é. prova- Londres, (BNS) -

A.conhe·.r mundo
a se sair bem <le ;se- porte Hermes V,

,�::-l m:(�r 3. missão �ritanic� ; c�da fabrica de aVião D� Ha melhantes experiencias. Tambem foi devidamente
"'''!'cuhr'' <) aspecto industrIal I vIIland acaba de anunc_lar \)

I
'Dois deSl!\�S motor.es cOm aprovad.a um nOvo modelo

das D,:,�bl�ma"'. ei:.tudan?o as !1,lançamen� de tre!_novos tia. as nOvas hclices da De Havil. de helices "de freio", cujas
n",-pss,d .. .-{es rla .AI";enbnl\.. pos _.- naO de" aVlOes, como jland foram montados num pas podem girar, em sentido

. S"''':'m�� tJ·<1o md;ca: o'�Ml- I e.ra de' se eSperar,mas de' he
I bo�ha�deiro-Lincoln p�ra .ex. contrario, de mane:il'� a

.

possi .

!uster10 do ComerCIO fara ! hces.' :"" ,� 1 per!!enClaS - As cxperlent1as b�lilar! a aterrisa�:m numa I. tnr" rJ"da)"qcão a esse respei- I
í I tecnicas da firma m,ostràram puta menor e faclhtar' as ma

t ... �l"ntl'n d� uoucOs dias. I O' primeiro tipo, o maior; qu,� aO helices para os moto· nohras de aterrissagem e

S ..aúnôo inféll"ma o cOl'res-; é uma 'heIice pa1"a motor'fes I'res de 'turbina a heI'ice po� amerríssag,em. I
pçnrlsntp 'do "Finadal Ti- ! a tur:'bina". de q�atro" pés e

j
dero ser �uito mais leves que � tercc:ira hel!ce. parn I"""",� ". t' Buenos Aires. os' cir- ;' (',r,peclalmentl' � construldas opa 1 as que VInha 'msendo usadas aVIões. cUJa's exper!enclas de

,....--!��. ��""''''msaveis da capi- : 1"é" o molo!" (�Theseu'� da· Bris : 1 l'am os mais 5.:ltisfatorios re.

�-, -'--:r-n.tirra c�� srttisfaçã., tól, que rec'8nf:emente com,· I até ha pOUCo e. nesse senti. I sultados concorrendo para I
.•��",hcl":>""" a >'lotjclà ela proxi- ple�óll uma éx.periencí� d�· í rf-. vf'm, m"'ntendo a produ- I melhorar a performance. eco
__ ,��,,";...1,,' da misi1ão comer cem hei ...i:ts sendo o prllnell"'o ção dl"heliel's para os moto�! !'l('"""isar combustivpl e demi·

ciill I>i'ib.l1ic:l. metol' de SéU tipo :em·todo:'o 1'f'5 "Thes('u"'e aviâode triins ..nuir.o.·desgaste�do:mptol:'.

EXPEDIENTE

"A Nação"
Propriedade da

..

S.' A� .':A NAÇÃO"
i)iretor-Geren�tl:

.

.

ADELINO CUNHA

-

.'f:'.

-��
:J7Loiciej pa/u: f�j
:JiT.o.W-<h4 ��I

;Jr&t.n.C4 7!lah.J;.;.m�

}\Iioisterio da
Gu�rra

5". Região Militar e 5". Divi

são de Infantaria
32". Batalhã.o de Caçadores

ALMOXARIFADO
AVISO

(de EDITAL. DE CONCUR
REMCIA A;)MINISTRA

TIVA)
De· ordem, ti_:: Sr. Tenente

Coronel IRAPUAN E[YSEU
XAViER LEAL, Agente Di
r.dor do 32'0. Batalhão de Ca
çadores, faç", saber.a quem in'
t�ressal'" .possa,· que na Edi
(;ão deste jornal, do día 5 d'�
Novembro do corrente ano, a·

�ha -Se puhlicado na integra o

EDITAL DE CONCURREN
elA ADMINIS-TRATIVA, pa-
'rà o forneciIr'�nto

.

80S arti
;:;ÓS' dos grupos nele5 discri
minàdo5 DRlh o an... de 1948.

.

ALMOXARIFADO' do 32".,

Afinal entre as noticias do!" vital l' não tnda que a

pressagas dos ultimas' dias. morte sobrevenha.

Com o nascimento de
---... ensombradas pelas perspecti-

f:ua filhinha Walmiria, ocor- .

'. ..'

" vas de uma nova guerra. apa

r-ldo no dia 27 de outubro IP
.' reieu uma consoladora.

�:"�r��s;a�: �::�:�d� ;�: �
.

rog'ressos Rdir()-me ao dr. Jtilien Be

crIturario do Car+or'io Nobre- l' .' '. sarrçorr, ilustre isfico frances

va, e de SUl! exma esposa Da que acaba de publicar um ii

\Valdemira KI.opfeld. .

!

d'" 1
vra, em que sustenta que a

I ..'.

t
· AI media da vida humana de'

FALECIMENTOS
.

\
.

a' e. eVlsao veria :n,'rmalmen�'e atingir
.

um século ,e meio. .h.� receita nupCIRS.

, _._ Faleceu ante-ontem nesl' li para ati.nE'ir esse explendida
_ Estéve nesta cidade, já I t,,: ri ..Iade, a exma sa-a. Viu� I . le>ng('vlrtade, é apenas Uma: Ma" o que impressiona nos

renlo retornado a 'Florianopo-! '\'J. Mancl'!h' Fei;cirl:tde de . Londres, (BNS) - Com o au 1 O cortejo real? a cuja fren I ViVI'l'! Paara chegar aos cen prec s itos do dr. Julien é o

liso o sr, Jo-ão Alfredo

Me-, Azevedo Machàdo,v genitcr.r xilio da equipagem ambulan I te iam os Farnosos Windsor lo I' cincoenta anos, c gran- ,l,·",. .. ';...iito r...., CI"� h'lYl toda.s

deiros Vieira, representante' do fi!". Genta J\'Iachado, <"sti- te de td.evisão. utilisada. pela Greys pode ser ,.��.. perfei I' de problema. afirma c cien- as antigas fórmulas de higie
do jornal "O, Estado", ao mado volante profissional BBC mUItos mllhar.es de

peso,
Larnente. quando ainda se en tisia e filósofo, sem. ncrrlruma ru- e exer-cicios Fis.icos, a que

d_u.<!l integra a parte l"eda�o- ii nest"l pl";\Ca. Seu sepulbmp,� j soas' na Grã�Bretanha podem conrravam a um qtrilornetro I raIiriada, é apenas vive.' até sernpr-e se atribuiu a gloria
rlaL �: . ,." fe>i cftp ... �i ... orrter= tis 1 7 I d�sfrutar o espctaculo ofe�e I da camara. lá,

'«
de uma longa existencia.

I h('Va5 n ... Cemite ...io Munici- cido pel�.s gra,?des aconte�l- !
.1 Porque por viver entende

'

� _ t tenr!o grande acompa-
menfOs espOrtIvos s�m sair Atualmente, existem em o dr. Julien o amor e o in- Que b·eba vinho, e café,

nham-::nto. de casa. I funcionamento cerCa de ,." t'.õresst' pela vida. Emquanto que fume e seja carn,voro,
Já foram transmitidos. pe- 30.000 éloarelhos reci"otores o, homem cOnserVa a flama lla.da disso contribuirá para a

O PRECEITO DO DIA la televisão varios encontros de televisão no _Reino Unido, qt.?P IJ,,,, nasce principahnen- d.iminuição da vida" contan-

e festividades esportivas, in-
I
(',..los i"les estacionados no te. da firma determinação de elu que' o homem; tenha sem

dusive as corridas �e cava- sul da Inglaterra. i n:alizar os seus ideais. todo pre um ativo lnteress·e de vi-
los de Ascot, em que foi dis Em bl'eve será inaugurada I o <'organismo 'JSofre as influ-, ver.
putada a Taça de Ouro. I uma f,egl''-\,ia Fl;tal;ão trans 1 Eneias desse imperioso co- II,

Foi eS5; �
.

ponto mais di<i' missora em Bir,'mllngham e I mando do espírito. .,tarite do Palado Alexa:r"h'e nOl-lrC a pouCo irão sendo ins!' ,

de LondrE's já transmitidos talados outras estacões trans I Os preguiçosos, os que nãQ
r:-la t.pf.,visão_ poÍs Ascot r",issp"'",i; em todas

�

as gran I' teem de si nenhum escopo a

fica 45 kIr!. de Londres. des cidades industriais. atingir, perdetn 10'go 0\ lar- I
!

I

-SE
em estabelecimento

que tenha ;�l'''atica.
deste jc.rnJ'l1 dirigida.s

ANIVERSARIOS 1
- Aniveraariou-se Ontem � I

sra. Da. Geraldina Rebelo, �

Itsposa do sr. Belirió Rebelo.l
- Transcoere hoje

-

a data I
natalícia do sr. Hans Schnei-

esposa Da. Wanda Sehreíber,
rrcúdent;Es em -Massarnziduba,
com o' nascimento ocorrido
dia 4, de u.ma galante m.e-!
nina, que na pia hatismal rc-!
cebei-á o nornje de Ursula. ;
Ao distinto ca�1a.l e garoti-!

nhà as nossas felicitações.
''C

I

VIAJANTES

CASAMENTOS

- Com a srta. pilomen;;l.
Bachmmaph, filha do sr"

Bn.-nardo Bachmann, casa-se
I

hoje n<'!sta cidade o sr. Hen i Aos curados da TuherculosP
rique Onu,

'

) O individuo curado da tu-

.

- Realisa-se hoje .nest� ci-: ctdC'se não precisa viv:er fu
�ade (' �nlace -rnat .... lmonl�I : Q:indu das co..-rentes de ar, I.li.,. gruta srta. Isa Wachoh, : ;;cmnre a�asalhado. sem tra,

filha cJo sr. Auausto Wachoh 'halhl:lr e l�varido vida ociosa.

caril o sr. Alf;edo Gustav i!\ cura não significa_ sóme':'l

Hclzwarth, funcionario da
'

r". '" ('p",,.acíio da doença.
firma· Carlos Hoepcke, filial. mas t��bem, � r�integração I

.

de Blumenau. nos habitos proprlOS das pes_
.

soas sadias e nos deveres so.

NASCIMENTOS Cl�liS ..

Preceda como pessoa que

:;em.pre foi sadia,' evitando,
pm·ew.. os excessos físicos

e montais. � SNES.

Acha-se :engalanado o

.lar do sr. farrnaceutico Jo
h'annes Schreiber e de sua

PARALISIA
o Vitalisador Elétrico VVorms restaurando a energia elé.

trica humana, põe todos 05 orgãos em perfeito funciona

mente - Encorn. l'i) Rio: INSTITUTO VITALI5ADOR

17 RUA ALCINO GUANABARA - SALA

606 - 6", andar - RIO

Paulo: Demonstrações a domidlio ���>

, ,

Ráciogrofi". dentóric�

RUA BRUSQUE, - Fone 1203 �

li'oram apres.entados varios I jerseys .do Marajá de Ca-
'

tecidos de cores bem atrevi- chemÍ:i-a e do jockey Whitney
'dast 'cerno asul marinho com que foram: colocados ao la�
riscos amarelos. I elo d-e uma tunica do Club

O va lor- dos artigos de lã; . Criket e Marylebone' usada
niJ Call1po dos esportes inter ..

nacionais ficou pabenteiado nas ultimas partidas jogadas
pela exposição'de brilhantes naAustralia.

V I V E I�!
Austregeaile, de Athayde

O escritor cita uma inf irri
dade d.e exemrolos te l'on�é·
ves. cuja vitalidade resultou
do dinamismot· da ação fisi�
ca (� espiritual permanente e

entre eles Atila· que celehrml
os seus cento l' oitenta anos,

quando cometeu a imprudcn
c ia de; casar-se novamente.
tendo morrido na noite de

�--

I

Vem da alma í� não' doO

"orpo o milagre de Matusa
lemo Que sigam o sahio COn

s"':160' aqueles au� ainda a

cham este (I melhor dos mun

d:,;>s e cons:1clerh.m que vale
11. pen:t. na incerteza da ou

tra vicJ<t. auegar-se tanto tem

130 ás ilusões desta.

•

A POLICIA PRENDEU DE.
� SORDEIROS, APREENd
DENDO TAFBEM FAR
TO MATERIAL OB
CENO'

. Rio, 4 (Merid.) � A poli
da urendeu mais de 100 de
sord:eiros desocupados. Tam
bém apreendeu em diversas
livrarias da cidade farta
quantídade de material obce�
nn, como livros. filmes e al
huns de fotográfias. Todos Os

Hvre'ro� qUe vendiam o ma

terial foram presos, inclusi-
I Ve uma mulher.
, .. - ._--_._-,

O SR. ADROALDO MES
QUITA JA' SABIA

Rio. 6 (Merid.) - Infórma
Se· que o sr. Adroaldo Mes
quita já estava ha c:'as con

vidado para o cargo de Minis
tro d"t Justiça. Tinha ido ao

Rio Brande do .Sul para, con
sultar o sr. Walter Johim e

ante'ontem quando o sr. Pe
reira Lira fui recehe-Io no ac

. ropor�o, já e�a &;l;:nistro.

I �ic�';iAÇÕES-COMER
I CIAIS

'I Londes. (BNS) - Os esfor-

çosços da Grã.Bretanha para.
.ampliar o comercio COm! os

paises de além mar foram
descritcs pelo Ministerio do.
Comercio.
Harold Wilson, em discusOl

pro�unciado em Liverpool.
.

Tem haVIdo consideraveis
mal entendidos sohre as ne

gociações comerciais bilate
rais, da Grã-Bretanha - sa

lientou Wilson, acrescentan'
do: "Somos criticados ás ve

zes porque não desenvolve
mos nosso com,ercio mais COmi
um determinado pais do que
com outro.

Algumas vezes somos acu·

sados de não termos levado
em consideração um'certo
pais e de· não termos expan
dido cem ele nosso comercio
bilateral.
Naverdade, nos seis m);;ses

.

{'ir'; que me encontro no Mi·
ni�tcrio do ComercÍo. é dífim
,..iI se encontrar um pais cu�

io comercio apresente vanta

.gens para nós sem que mau
te'nhamos com ele alguma for
ma de conservação comer·

cÍais. • ii
.

'Além dá Russia, temos

mantido . ne�'Ociaçõ,...s q,uasó
constante com a França, e

acordos comerciais de, umia
outra especie (muitas 'vezes
abranf'!endo acordó financeÍ"
,_ ...-) fora,", firmados· com a:

Fdonia, R:!lg�ca, Holanda,
HUllí;ria, Sueda, Finlandia ('

lll.uitfl;; ltutros paisesH. _.HI.., ,

garantirá o S�GeSS6
de seu�/h8 I

SAUDE-é o que seu filho

precisa, para vencer nos

estudos: Dê-lhe, pois,
Nutril-o tônico gigante.
Nutril·"':a formula cienti-

.
ficamente perfeita-con-
tém os principais ele

mentos reconstituintes

do organismo: fosfatos

orgânicos, sais de cálció

e vitaminas assimiláveis,

Nutri! abre o apetite
e facilita

digestão.

- E UM PRODUTO DO'

'l.ABORAT6RIO- LICOR IH CACAU ,XAVIER ,S,'A.

I cs
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na Itoupava
travada a. -sensaciorí;al illatalhá pebolistica

',.

EIRAS

o futeból em Floriallopolís.
Prosseguirâ sabado e. do- i

mingo no Estadioda FCD em

Florianopolis, '0 campeomtto !dá divisão '<lt' amadores. Ama.
11.hã á. tarde pe.Iejarâo Avai e'
Bocaiúva, emquanto no domin
go o Figueirense enfrentará

.

í. Paula Ramos.
Após a ultima rodada, é a

seguinte a colocação dos clu
bes concur+e.ntee.e
'·1" lugar Ava], com ,i pon .

tos perdidos.
.

.

1. lugar Paula Rarnos, com
4 pontes perdidos.

2 lugal� Caravana do .Ar;.·
'com 11 p. p. ,�:�,

3" lugar Figueirens� com

12 p, p,

A' lugar Atlético,
pun}Qs per-didos .

5", lugar ColegÍal
pontos perdidos.

5". lugar Bocaiuva,

com

com

g '. p..
2c, lugal' Caravana do

com 8 p. p,'
3" lugar Avaf, COm 11 p.p.
4", lugar Atlético com 12

pon.tos perdidos.
5". lugar Bocaiúva, com. 15

pontos perdidos,
. .

6". lugar Paula Ramos, �om
18 p.p.
n ----

EMO

0--........-

O VASCO LIDERA O CERTA s." luga't' São Cristovão, com

l\�E GVANABARINO L,Ú u, p.
•

!
9� lugar B�n.gu, cOm 21 p,

,perdid:;;-s
"

,

10" lugar Bomsucesso, com.
22 p"'ntos 'fIerdidos.

Como- é do d�;.nin!o publico'
o campeonai:o dt' pr-;fissio
nais de Federação Metropo
litana ae FutebóI prossegui-
'rá a�anhã á tarâ.-e com. a l;ea
Jisacão de do�.� encontros:
Bo�;fogo x S. Cristóvão, em

General SEverino e Flamen

R'Q .;. Canto dó l�.io, na Gaves.

Domingo, '." Vasco da Gama
irá á rua Barír1. enhentar ii.

-€quipe "fantasmaH, ou seja
o Olaria. no. principal cote·

jo d�. rodada. 9s clexpais jo
gos serão tr�vado!; entJte·Flu

mÍn€ot e e Bomsuce(3so. n�
ca:mé:; <:Iest·" ultimo e. Madu�
�eira: x Bangu, no 'campo d"
'são Cristóvão.

Daín,,·g .a..�guir
cação . dos cüncu.n-entes e a

corrida dos nrtHhei-:ros:
_

1" lugàn'" \rasco com 1 p;p.
2° l�ar Botafogo, cOm 6 pp .

3�· lugar Plamenzo, cOm, 7

pontos. perdidos,
4D lugar Fhimmense, CQrn.

'poulO,> eprdidos. '.' '.
"1,5° h!gar América, coro>: 11'

pontOs perdidos I6° lu!'!a'r Olaria, cdm 14 p, pt,.
7° lugar Madureira e' C. I

do Rio, com 15 p. p .
I

)nici6
se,

APl"'ILHEIROS

Ufmer laffror.f
fOOItF7"'"
Ruo M:!'�{lrihão n. 2

DR.

Ayres Gonçalv�s
A'DVOGA{\Ô

..

el1tr� OS tortes esquadrões

- versus -

....:._.. _...:..........:._._._.-_._�------------------'--�----- .._--- .---- ----- .�--_._-_.""--- ._ ----,--_._--- _....'.-.�.:......_,. ... ,,.----

FARMACIA
.

CENTRA.L 11ftdestinoerr o.nte dasobrasRua 15 de Novembro 1035 _ Telefone: 1029 rlf .

UMA��:':�f:� P:'O;:;:':.?�A!i,� ���H����?SIÇÃO I
.

de arte durante a guerra
por Álhert Mousset

, ('Copyright do Serviço Fran

I ces de �nformação)
I O Governo Vienense acaha
! de solicitar ás autor idacles ita

I . Iiarras --;'Ui� procurerm uma

I, f mesa P' "ciosa,incl'Ustada de
mO$'\!<;()S florl'ntimo'\, que ha-

:,:'1
"ia sidO presenteada ao con

de 'C:ano na ocasião da con

clusão do Pâcto dt' .\çu Desa
pare ;-ç;u dUl'ant,"! o arm5stÍ-

f) I
cio, do escritório do genro
ctt- �vrussclni ' 'lde fora, coloca
da. Em ti oca. a Aush·ia ofv-

---'---'---:.._---------.,..-.�----- traídas em 1801 aos a:'ouívos

I da Repub lic., clt- V:ônez�
Este, nada mai.s é senão

� Um caso entre -;lm�nl"eS dt' in
.' i ··€5tigaçÕl'S ....ue t'stão sendo,

j
- -<. .

I proc"'ssadp...
s neste momento

lla. Europ;:: pe ra ::;. I ecupvt-atodos os I 'rã� de obrascle ar+e areeba-

·HIGIENE - ·ESMERO PROBIDADE

As REGATAS DO DIA 15
':NA CAPITAL 9(.. iSc
TADO 'aherta -

,I 2.000 metros.

Será levada ii; efeito no l 3° pareo
- Taça "Maxímo

proximo dr....: 15 do corrente, MartinlelIi'�
em Florianópolis, p'1tmcirra-1 Ju;.lOr - out-rigges � 4

,dapela Federação Catarinen- 1.000 metr"o.s
se de De.sportos. a empalgan 4". nareCi - T�ça' "Confeita

I rI'a ChI'quI'nho'"
.

,

te eJ& tr�HIicionaI �competi-
�Çã

..

o.remlst1ca, e,m.· dIsputa ,do

I
Novissimo5 . Canóas 1000 Dó"",ingo ás ? horas

caw;ueonato caiarÍnense rles- metros. Roy Rogers :_. O "Cow�hoy �1 elegs1'\tf', .. e MI'l1"'lorie Rey

.

t.c.....•. �aluta.r '

..I.·:a... m,.o.�: ..de... êspaÍ".te. I
�') parpo . Taça uIt"0r_\'P' noldl5" 'i·1O �nnlp."I\Dte p s""Í\.lÍ�(";I'>., .. l u�ar�vve$tH.

. .

.. Novissim���,-,,���;r:g!,,��,a 41".' _,
.

"�OR;I� HOOD D O OESTE" ;
Oito nareo!";<selão .t-avad\)$, 1.000 metros ..

..

� '"�", -

vtt'i:ante �p;,;11cula' de av�ri" �"l.râs'; tf6m""�ociQnante& lu.... L
dev€11do participar 05 cLlbes 6° pareo ; 'l'aça "Eugenmho tas!

'.

. ",. .'.

1,"MartineIi Riacnuelo e Aldo Muner" Acomp ...CcmpI. Nacional . short amelacano e a Conti-
h_Jz, da capital: .América e r:�';'!>se ah,t'rfa - Íoles a .2 nuaçãoil.a SerÍÉú' .1

Jniranga, de Blumenau e Ca� 1000 ·lnetrl,.,.· "OS DEMONi3 DO CI RCIJLO VERMELHO" Ichcei...a e AtIRntico, de Join 7". nal"t"lo' .. Taça HRem�ng- Platéa
.

3,00 e ::':,00 -' Balc ão 2,.)0 L USO
vile. Damos abaixo o pr0gra fvn" No·dssiw..:)� - ioles a 4

ma de !lta grl'mdiol'-'\ regata:

I'
1. nuo metros. Dhmingo '

ci.s 4,30' pS· lio r1's IP. Parco Tça ';'Para To· . 8° pareo ,- Bronze J;loepke Um' Poema Sóhre a Mocid ade Auaixonada !
r:1os" . rlp.';",.., aherta - out-riggn

,

" I

.' "ANOS DE TERNURA"
Piricipanh'f;. - Ioles 1.000 met.. 2.000 metros,

com Char1e� Coburn _ Tom Drake �

Hl'me Gr6nyn.
Uma obra 'prima,

�

baseada n-o !:nortal romanc.e de A, J.
Cren;" r ANOS .DE TERNUR A. ;. 11m fi"ltnp milravilhoso! , .

UM POEMA QUE JAMAIS '1"':<;(HJErJ;:REJS !

A �EU�lJLA. FEITA CO.M O :CORAÇÁO PARA O
VOSSO CORAÇÃO!
Àcomp. Com'pI, Nacional - Metro Jornal p Short ame

Dimas (V8FCO) �
16

Manéco' (Vasco) f3 -.---------,.

!\ (: _n1i!" ( Fluminense). 11 I
.

Mc--:.cir' (Ban�u) 11 In"rvpl (Madureira) 10.
.1"'1_ (Fl"ltrlenp-:» lO!
Pírilo (Flamengo) 9 I
H€kno (BofaJogo) ° I

'�---'---l
_..............-;.............._.......... .......'..... 1.

Laboratório de Analises Anéxo
Pesquizas tisico - ouimico - h,tológicas para eluci-.

dação de diagnóstico,'
_. SORO - REACÁO DE WASSERMANN
-. Pesquiza m.Í;uéiósa -de hernatozoar-ios (maIa

:r,ia) com. documentação microfotografica.
- Todos os exames de laboratôl':o, qualitativo�,: e

quantitativos.
Responsável técnico: C. H� Me�eiros farmaceutico

cne

Hoje as 4 horas
Ultima l� definitiva exibiç ão da super maxima produ·

ção:
. "fEl DOS REIS"

A obra prima de -Ce dI B. de Mille!
. 2.0.000 figurantes! . O ma ior filme sacro de
temp�s!'

.

Acomp, CompL Naciona 1. € short allleriCano.
t Fil'atéa �,OO e 3,00 - Balc ãó J..aot->: e.2,00
i· AGUARDEM: PE'S INQ UIETOS E ANOS DE
TERNURA,

•

HOJe' Sabad<) ás 8 hp ras,

Ann Sheridan - Ronald R� ;J�f111 - Richard Whorf em:
.

"PE'S 'INQUIE �TOS" .(Da Wa"npr')
Conhece-Ia er,�. Pacil ...

·

Mas como erp Dificil Esque
çe-la Fascinante! Imagem ap ai:x-;�-.i�(h,: dI:" """llJ.lh;cr ideal!
�Qm, que .t()d;"· home:rÍt sonha.. . � dOr&.'i"el quando' ama

-

e pe
riyosa ql.!sndo odei",! Um be 1ll'C"im.o romance ,de amor!

Aéhm'i> ComllI. Nacional - Ro'X .'()Í'n3k(� short amel·ic.
flatéa 4,00 e3,00 - Bal �ão 3,06 '"l 2,00

r1ç .. ..,0,
Platéa 4.00 e 3.00' - Balcã ("l 3.n() � 2.00

.

A" noite: - Platéa num erada Cr$ 5,00

Dr. )efterso'g Mattos
C1RURGIÃO DENTISTA

,,{�ONSULTAS fJIA'RIAS
Consultório e residen !ia: Rua Ceará, 6

-�-�--_ ... _----

pronta,
entrega

('Fita
�tberiCaDa,

Encapados _de 40 á 50 quilos
Bitolas de,3-8" x �,20 mnlS.

�_2)l x'O,20 mms;

de ,aço
es,maltalla pret�

5�8"
.'
e
..
0,30 mms.

".3.�,1" x 0,30 m$s,
'

..

�Sêl.. êle aço c�bread.
Pár ..l. n fita.supra; íÍas bitó,lai5 die:

", ; 31'3" ._ 112)' � 5/8 e, ·.3�4"

Maqllinai
.

.,ira ár,�ea ê
Para fIta de aço de�3/8u - 1-2 e S/ g

OFERECEMOS . GR��PJ:;S: LC?.IE;S �E. lMPORTAÇJ.O.

.A: 'PRE'COS . FoSPE'CIAtS
.

CONSULTEM.NOS
.

COMPANHIA IMP'ORtADORA 'úJotJkASIL"
.

I

Atacadistas 'Importadores
Postal, 208 �..•Têl'egr. ,iJOBRASIL"

132
Caixa

. Fone, 640' _'. Rua A.lê�. Schlew_m,

A COMISSÃO

dacic ii-o moddo no gcnero e es

se acorLtJ instittn uma espé
ele de co-propriedade. as o

bras mantidas nas mãos de
um dcs dois Estados devem
sei cedídas as exposições qUe
Co outro \)rg&�lizar. Uma co·

missão f"j- designada espe
�ia lrnente. para controlar a:

,'�;. :::uç5,. dEste corrverrio,
Fnii·Ptê"'.to, é irrrposta na

maio. _<1 das vez-es a restitui.
r i; t� para I' s imp les, Ou me

l h:'1', 0$ ti at3.dos de paz pre
'/011 a r-eintegracâo de obras
lW;l� �''; cuja alienação foi
r-rrtcr-io.- á gUl'l"'l'a que é ob

jeto de liquidação, E' assim:
(:Uf: o arlido n", 247 do Tra
i?do d.- Ver t.a il íes obrigou a

!\icnanha a devolver á Bél
[�ica as pecas que permitiram
·".':il!2st.uil' duas grandes 0-

1n'a;; de iJ.l"'L: as táhoas do
''"'ptirn de> 'L'Angneau Mys
I :,.,ue", nintado pelos irmãos
Van Eyck e as do tl'iptiC'l ra
"Cénp" dt' Dit'!:ick Bouts que
J ro. ach,é;.va· mno Museu Ie Bel."

/.����;t��iÇ;����!�: �:h�".a Pinacuh'<a d. Mu-

) Pi";\ I ,li"' -\�\;..·��"'�"i' :.-í'ii '2).. O tratado que os Aliados

t����1����i(�ffl��;%,f��/�i���lt���� �E::;:;:���I:;��:
"

I .... """\, - . ,..".,,_ .�.:, 1Ii_ .... (kntr �Uoe '1ar obter a com�"'I' , _.q ..
' '. I -:: -= \...":.-- \-, -,:::- \, - \-1 i;.\- - • <

I
� �, \, \ J ./, J �k,�, ol�servallcia en mesmo.

'(-"':'.' t' ,'�",':::"-f

\.',-=-"" .\'.;..;.,}" ,\ ..,::; c, - #

'�';,.;.. / L:��I 0 \_::- / '\..:t h�"er:i n!·.;_essidade doe fazer
. D· ri!!". 'i.:::.Íi" ·�o "e'" �.:!c:<:mderijo uma:

t�:1 �T!lOt1 tE"!:�:;�;.'nVOo.. '1' ��:S::�:::!:�t::��ã;:i:�
tyl

til
AA j,,_.;J I �

�l.JnDV4 século ao aCI;!SO das dessober

. ['fiO' AlA/ri... "'c .
• I ta" -u heraD,,<as.

(j I \ lYfi I Um caso t1pico de obra de

Q. C' fi"/�//If1 .(�..... ! .:xre f'rrante é o dos célebres'
-

O';,)' IVl'11
I
cavalos que rematam a arca

.,0
�OO [,§'-rOIA nO"';rl:�__.:� '.

ih (h Igreja de São Marcos
I �

r1'(11(/:J _c

II!
'·m Veneza e Que são de

S.. (4.ri 1< t t�:-..!...,· �
..

��
bronz�con'1o geralmente se su

('... nc.€ mas el."! cobre. Pensa-se
r •

d.,...._ � que c::a ohra foi "'xecuta a.
.

� _. --·::Ifi.iA;�J1:J"1 por um artista dt' Chio, 05

• �i I] f:.J:?:tltt.J cavalos t'm qUl's'lão foram,

\\ '\. �. !�:;��or�:;:�+::�ei;:��ia;�
- � ._ -, , ••-' i Teod'.:5sio (l Jovem!� co�oca-

-------_.;.-------" I,;' 1.- ,,;=-�.--- Ir'
;... .. .."'.

I
rt,-� f.nb,·� r, -a':"llarote impt'-

�,;;'; ,;,;�;��:�,:::;'�� /,,1,11;.' 1.1 ..••11 III.,.. I �:;:�t�I����E::t�;,�;;�l;;�
Alcatrão Xa"ier. I • � d elTI 12041;//'>1,'1 i� ,ranie as �ruza as, ,

,fi· L I'!\' r ��O�·��i::��:.::::�:���
'�.7 ,�� _ .�.'.\ II ;:��I(�.�:;rnP:�::��: �l� :�
. ,.� ..... c:... \ .'� /

'nOs, pllrem. Bonapartç fez

·}7f�·�;:;, �1;;< ':... CO'-'l çjU(' I;", fos,.�m"cedidos
.. ...., UE. C' p�lD tratado de Campi"'-For:/,,'\.[C:lffRf- :

> ••
>

.... ·0. M-"urlou col()ca�los no pa
, -=._ --._- iIíl> ! I;" cI.., P'llácÍo das Tui}eries e

II '. .1..:.-.1.'.111.i.. {t...
·--

.•i.;
.. :.·:r.� : �oP�;;';o a�,�' ;:0: �:m;:�::�
, ; ,�!) f":ar;onsl'-d, SetE' -"nos mais

'I f"éx.de. qunuclo o.s. _Aliados
ncU

r�"ar 0('1,,\ �"q;ll .....da vr'7� Pa

� ris, depois dllf: C,em D1a:S,
I um coronel austrlaco vela

tra 7.l'ji' da P'ií't).' do seu impe
!"",dor ;>lo ordE'qt de lh.e ser

,__ �tit'li..ta a quadri.ga que en

, i
I'p", vdtil" p,p"a ..... seu lugar

I' r� l"v"'n;�i]'') .-te São Marcps.
.A,�Ji;;YY'\ tt"�minar ..m as aven

í h- .... "':; ,1cs�('s c' '''-ceÍs errantes.
! •

I r,�,.", i1qstrarn b�m a precarl
! r�:�rl(, ,L sorte das armas e

.

i "'�DT',,€lhpm hs conatllstado·
• !

��.� 'a' .,...,,,;,,,_ ""l1.cl.'nci;..�.':I .. . ,

�: F;,_. 1 q� J � "Off1ce Interna

.:L � . -:r::: 7:? "",L".'/" l;í t;�n... l ,.1-,.. i\l(U�,!;p'sn votava '.1
- f!!Iií(l C7"��� e r.•:esyl'/l3'qf)$f

.

� ..... ;11.. ""'''oIue';:;'' disDondü aue
}''''' --fi

_ I ..,fi frIRlfi "culturas " movetÍs

C 1
·r"''1�(' ..v,. los nas coleções na-

Empreza .'. omerela. ;'.' �;�,:-;" (01''''" ..... rtedRl",�d?s :::9-
I l;pn;ivp;s ,... j.,.exoortav"'IS ln

RIIIGrossenbAnher
.

S� A.I �erpetu"'�". Á, st'O'unda ,;rue!"
- �� I .. ,." rn ..� ...hal velO demo"'stra-

I .

..1

; �".." OU?� r>01.\co Sl' pove es-

I -_... .,.,. iI.,�·,,� .... cornnr,?míssos.
I FJ�." nretr ....�"'m ".onJurar Ou

I 11mit::>Y efeltn" d"'! 'l!uP"'Y'a

11 �O".�1'Stp
.

, r""nl-" .nnr....n cm... ,. ...

I uil�c""·menfe �a supressão da:

gu('rra ('m si.

I <.ti foss� nos:,>:'rel iunt",-l':

(i ' .. '" _ _ _., ...].. .. _" ri" _ .. 1." õ""'''�
l"fr-��'" ..... ("'0 ,.l,p� .....n-vecid.as (l'"

���_. iú""'_"''''\ _- it�l�� ft··iiii,.('�;'q."-��'"'-�4
1 .

I �

,..'" .. ,�nl�"'l ar..�f-.:��,.>-, rol"" ,'.-f"'� • �"''''

tartas f'''S S('us lep'iti�os pro
prietarios "">O"'� cobiça das in
vasOres

.
A

.

França' procura
j-c:;hav<>r' as ob,as dt' arte cu

Ja pilhagem devia (enriquecer

2 _ () (:ogrftt(! de Akalrilu Xavier é (}
.

ÚDico lUi.!lHu'i-fUen!O t�xjstonie com a

dl!llign:.l�:il) diJ CogU<lC ue Alcl\trtio, puro
fluê é o (mko CogU!lC feito li hase de

alcatrão que tf�Ill rÓI'!llllla. lllediciJJ8.L

:: - A efiê&cia ti" Cl,gllac úe .-\ Icaldo

Xfí:,Jer resul1il, poi"!'i, ih1 :-lua lúnl1ula. '1ue
rt"'Ulle \'u'liusus clt�me)1tos medlcimüs:

li) P'oueruauiII nrej'tu]urc8 e forti..

íjpanlc. do!'! pul,uôelt" t_�OJn() u.llll�

CMt.I'ÜU e (t hãhm.Juo (Ie lol{t.

b) (]nl grlu:ule �·alc�ificD.nt.e (!oa.o

u bipnfosfil0 de (�áldo.

ligub. e o ul(!R(;ú..s ..

di ljD� gr.!!!l(!n t'almant. da 106i1tii

("OIDO .0- nlulungÍl ..

4 - O légitim" CugU!l<l... de Alentrão
Xa vier 8Ó é veutlitlo, pOl'ianto em fAr
máelas (l d"(J[;arias, porquê - não II!!

esqueí;!i __, é 1'f?fllfldio tl como tal lfllo
podo SOl' V!HlllJ ,lo em ontros lugares.

I
I

I
I
I
I

eXPORTAÇÃO

Bebidas nacionais e estrangeiraz

IMPOI·nAçAO

a coleção de Goci-ing. A Gré
<.:ia reclama esculturas anti
g.:.-s subtiaid.. s aos museus

de Atenas e ao Acrópole,
Na verdade. todas as guer

ra:: tvrn sido causa dv erpor
tações em massa de ohras
de arte e talvez não haja
('m te _�a' Europa um grande·
museu capaz de g�rantir
qut- l'nin' as suas tvlas ern

exposição não haj:. pelo me

nos uma que não h:nha sido
:'ldouirida pc I" roubo, A ar+:

vão ;- E!TI pr'ática, p( -rém, as

i.:.r{'.duç'" "s sim, As guenas da
!:áli::�, t- .de Tl'°.inta Anos. cau

.. u. "':" ,t
"

'1 arn iil�:.!-rt�>;,_·as !'"vmoçoes,
Ar, c�nlp'anhas napo leorsicas
iguaJ�'t�nt.e.

O., ne;;oc!adój,t·s dos trata

':(,� de pa,' ta!ubem se esfur
("�,... );)ara n'�u�n''''i' pss':s rou i
bos afim de reoo-Ios nos I
seus prir.:rivcs lu�ares. Lo· IIgel "HH)S a del�:('cad:l da Aus

fi-:a-Hull'?"ria, Vi'.:ma e Buda- i
pe:st celebram,um acordo, ver

S�l"'á apresenta'do 'Ullli benl órganizado. '''SHOW''.I
sob a ol"'i�ntacão de Pereira JOl". e Nicádo Scheeffer, haven
do ainda varias surprezas pa ra ns presentés;,

NOTA _ Mesas,. com 4 cadeiras: Cr$ 40,00,
reservadas cOm o Zelador .do Clube,

...

A
.

comissão or'ganisad ;ra E'visa I'\'OS Srs. SóCios dos J .-:"::"��,:",-_--------,-,,,,,;,,-�,,,,;,,�,,,,,,,_"',-:-,,,,,,,.:=."""'�-,.o_,.;-:;,,,,,--
Clubes"u:;� ....los Gomes.e Nau tico A1Y'ê:r1c�_ 'qu� arndà. rtã-ri

tenham 'recéhido os l"€!7epdiv (·5 convitt'� d.evel'ã1). pl'OC'i.1í'31'
n 5111'. Ai'iwMo PUt'Her.

Carnes e Frutas em conserva

. Dislribuido�es dos Fosf�ros "PINHEIRO"

Rádio5 c Lampadas uPHILlPS"

BLUMENAU SANTA CATARINA
gum pcdcria ahrif:"ar.
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... . íf···· ••. . ,.. .....
Eleitor:
Não importa a que parti

do politico pertenças, conce

de-nos um pouca da tua aten

çâo,

Sabemos qU,e tua maior as
piração é contribuir COm o

teu voto para a felicidade
de Blumenau. Muito bem. Um
denodado brasileiro não po-

I

eJln

"Escolher càndid,p_tos' foi nl.1it.o simples para os que
ql).herarn apenas preenche r os claros de uma chapa
e leitcra l. Mas a nOSSa preo cupação foi além. Nós não
ou izernos ao e rras escolher , mas sim e sobretudo, esco

lher bem. E. sentindo o pe So dessa grave responsabi
lidaclp. aliada a o severo co rrrpr-ornjss.o de apr�sentar
candidatos da absoluta con fiança ao povo de Blume-
11"U. candidatos dignos p. d �, reputacão iHbida, candi
datos que fossem garantia irrefutavel de honeatida.de
". h'1nradez, - chegamos a "onvicção que um VITOR

",HERING constitue certeza de Que a honra e a gran-
"

d�za d .. nOl'sa comuna estã '\ nlenamente assegura

,�:\s" (Do discurso que Pl<O nunc1011 '" sr. Presidente
'dó PSD local na st!�são ext '-""ol:"dinária do Partido) ..

o GOVERNO PERNAMBU- I A CARÁBINA DETONOU
CANO NÃO TOMOU

I
" FERINDO O MOTORIS

GONHECIMENTO DA TA
VAfUOLA Rio, 7 (Merid.) - Ocorreu

Rccifl;'j'.' 7 (Merid.) - Irrom na m.:tn:":lã de hoje na sala
]}('u um. surto de variola no da comj�.são militar Brasil
municipio'\ sertanejo de' São ,E:<tado<; Unidos, um lamenta
Jo�é do 'f7-'1"ítQ. Aproposito ú "r I acirlente. Um oficial nOr

Assernble:,à Legislativa rece- i te-americano quando exami
hcu' um tete�rama do deputa' nava uma carabina de caça,
do Cruz Valadares Que se en i {'::ta detonou iIl;esperadamen
contra ali, \informando que o i h'. ferindr a mão direita le

gov�.: no :';.':)! estado n:�hu,ma I ueme.nte, do motorÍ3ta, Jorge Ip�ovld'?nCla ''\temou ate âgora •• Evaristo.

-ia sentir doutro mohó. estar em perfeita união
Entretanto, para qU,e! o 'teu vista com o Govêrno do Ee-

, ito sea realmente prbveitow tado,
_

50 deve ser dádo com inteli- POr conseguinte," eleitor '
,

"

gencia. } amigo, pod� co.mjpre�nder
Pensa bem nesta ved-daele r muito bem -que só o Prefe

há cancrid(�t�s e canid�:latos,. I to leito pelo Partido Social
Não é qualquer cid,adão, Democratico estará capacita

embora so'cÍ,almente digno, do a contar com a amizade
que está �lD perfeitas corrdi - plena dos poderes superiore6.
cões de administrar umj muni: A oposição, que ataca tão

cipi" como Blumenau. duramente os Governos' cons
Além das dotações orça

- tituidos, demonstra que não

mentáril"s; insufi'cientes, pa-" quer nadá com êles, O Pre
rá at�nder ás neceSsidades _ fcito OPosicionista, portanto,
ordinárias, Blumenau necessi- h'á .trabalhar sózinho, contan
ta do, a.uxilio \dos Govê1(nos do .com o� r'ecursos exclusi
dn Estado e da Upião. Haja vos do m;ijnicipio.
vista a contrucão 'da porrte
!<obre o ribeirão Garcia. Quan
do t,eria a municipalidade re
cursos para custear "bra de

taJ""lanh" vulto?
E assim tantos outros pro

blpmas a resolver.
Evirlerite é. pois, Que o fu

turo Prefeltc: db Blumenau,

P"t"l'l que possa fazer uma

administração efidente, de ...e

A estrutura de um Parri- I

do firm��se em seus próprios
E isto nã('> .será um prncipios, eeguros se ccnse-

torno par�· Blumenáu, , cujo guem atravessar os tempos;
fuhtro, merece ser defendido? :c"mbatidos sim, mas -altanei-

SP' é-", pat':-iota, se és ami-, .r-os a d€;\aflar os obstacu-:
�f1 de Bhll1i��au. não deaner- 105, ou bluxoleantes a desfá
iI,ices O' teu voto, :mias vai su zerem-se -em bolas, de: sabão,
f..a.p''\l' ,.'.,,' nomes ele Max .: .ao. arrostarem. as duras
V;ctor Het-iJ1�; e, dOS presti-, ': Iidadie� da vida
.!!ÍOi'o" v�readOrps do ,Partidq .

',Balulrte em �eio da proS ....ci '" I Demócrrvtico, 'cela l>artidai'�ia. a' Carta de

t

1 No inte:resse do, P.OVO
para o bem: do povo

,.- -:.

O Partido Social Dem ,c�ático (P. S . D,.) apresen
ta ao conciente ,e livre Ele tor-ado de Blumenau 01' c_an-�
didatos escolhidos para o >leito de 23 de Novembro

do cornenbe . ...ano, cujo.s no mel> cOIlstituem'
, .g���nt;ia

de felicidade e progresso. p .ra nos�o. Munici:;>io.'
,

Prefeito MUDI�'ip·a'l·
Victor Heriail'

�.'j\ � .I" _'..
,

o'

Vereadores IãOA.rtur Rabe
,I

. '_Cassi« Meõeirüs
Erich Haertel

'

!' 'RiC';. 7 (Merid.) - O

gO-jEruiin Zastrow I ye:r:n,ador . paranaense Moisé�Erwin Manzke
r LUpIQn, que encontra-se aqrn,

Guilh rme Jcnsen

I' fàla,rido á imprensa disse qUe,
.loão ,vurvQI Mueller

a situação de seu, estado é ILeopoldo. Cclin L �óHda e traIiquila,acentU�n- I
,.���pGlJo Ferrari ! do, ainda que o seu governO
Oscar Ruediger Filho. I' eonfinua firme�entc a�oiado;Ricai do Witte" pelos tres par-tidos que o ele i
Teofilo B. Zadrosny ,R:eram._ isto, é-: UDN, PSD e'
WilSOn de Eredas Melro

(PTB.
O sr. Lupion conferen-/Os mandatos outorga dos ·aos candidatos acima i dou com o Presidente Du-

indicados serão exercidos ielmente no intereue d<) tra lógo depois de sua chega '

Pov(' e para u bem d.o Po o. da" hi�otecando-Ihe irrestrit;;t j
,

I-sohdarlepade
em face da SI-

I

Indústria de uRepQrQçõeél,tuáÇ�o P�lí�j:�__�pais'__ i
Adaptações'.' AnUnCmill nesta··e

FOLHA
menta, estão 'atuabn,ente em"

execução reparaçõê� e manu

tenção de grande numero de
aviões de muitos tipos.
Uma iniciativa que dev� in

teressar basta':'te.. os agricul�;
tores é a adaptação de tres

biplanos "sowol'dfish" para,o combate a pragas da La-,
voura.

'

IA capacidad� de' vooa é

peQu.ena velocida�� daquele

,Iavião e torna partIcularmen
te recome�dav;e� ·para essa, Ino""- funcao.,

.

Numericamentê� o, maior IIcontrato da companhia é a,

conversão ·de "Mosquitos" "

,por ex;comenda f�ita' pela "TurqUia. "

'

.'
Já tendo sido fe�tali .as pri- J

meiras entregas. ",.' \
Na fahrica de Riri�af. on jde recentemente 69 bolIlpar- ,

deios "Halifaz" fGram. cOn- I

vertidos em transportes para

a RAF, estão presentemente
send.o �onstruidos .vipes de

treinamento civiL

Londres, "v;. . Um co ..

municado recente da compa�
nhia ae�onautica Rairey cha
mou a atenção par um de
suas atividades que se expan
d.iui (imsid�, a\v\e:lmepte du �

rante os dois ultimas ànos.
isto é, de reparações,manuten
ção, modificação' e revisão.
Alem, dos contratos com ()

Almirantado sobr.e o "Fira
fly'" e sua versãO' de treina-

Retificação de

DispOPlOS de algDoi chassis de
.. ,toneladas COm cabina, ,para
pronta entrela. Equipado5,com
pneus 34x7, mot"r de_I09 BP"

,

capa�idadc bruta 6.350 quilos.
'

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

HA UM

EM SEU FUTURO

L,!t'ogcm e Lubrificasão Especializada � Posto de ServiçoI

-----,---,,-"-'----

r'�eebendD 9 " r�guJàr'
de ,pe§al DODGE"

Estamo.
quantidade

Autorizada
,

-FabrícaçCio de EstGfame'ntG -� O/icina

Rctifcação e Ajusta8'E!m de Motores -

Válvulas - Solda ElétricG: e a Oxipênio

CASA DO AMERICA,NO S A'\
,_o

II
.

_�II.

..

; .'
0'

I O PSD PARAIBANO HIPO·

I
TECA INTEGRAL.

'

APOIO AO GÉNERAL
OUTRA

"

'- JOHN L. FRESHEL _
-

: Fundador -

l?ao. 15 de Novembro N. 487 - B r. U M li NAU

MERCADO DE AUTOMOVEIS

DIVISA
- JML&± ,!!!Ml

S E a v I a,
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