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t VEr";ll::lA, 4 -_ Anr.eont.em r. = -ío Paraná e dos eabocunhos d",

I ""-1"de,. f'omos pSifar a vi"iLa que t Johna, falou da sua família br-a

no� f12:.er:1 Ednh1e de la Roche- I
sueu-a {'OUl urna. nota de s znstrn

ft1ücaUld e couumícar-sa a 11.11- lidade. que eu quisera qu� �le:3

1Hissibilirlade de aceitar o jan- víesssra a. Paris p�ra constatar

tar qUê. Ela. havía preps.:rndü, ::l Id,IrJ!Lr':itiarle qH8 a r�("rltor2.

�_��.",."..,.....;
finl t1e J1{jJ_l!-í.-:.n�gi"ri.l· OS ··DL1rin� não ces.sa de razer das pecuüa-

I' d dO"

{
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t· ?_�:[H�iado:."� l�n SPli hor«l à pra- zldades brasüeíras que ine mos-
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.e . A • e fldnil�
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_

fina Sfi,o Paulot 26ft N 40
ca ]�f;13rlos Urridos. :..Jü3S!l carn cr:ti�jQS em sua víagem ai) Bra-

_

ITOUPAVA SÉC1\.
... t

I u.mig;:t,
fL amiga dos vaque íros da -ii.. � .h91'5 da sa!d1t, entrou pa .
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;
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- t.l'eteve-se conosco o acadêuliC"n
tI"L,!Cê.o, que. provoca.do pelo re

(JGl"IJBl", Iogo se anressou em ex

j]lkar :J. Jayme de Ba.rros a" dl-.
[H'iddft.1es para fa2.E:r h!ll H ..ao

':(1(,1'2: fi Bracil, ('01110 ;;t: rstÉ.
Ele 12::�5.ria dre-

ehru; inístro'
.H,ffiANDIR. FERREm ii NETTO
�

,. t"'""4:.s:si:cA::í3:

ln .ii

ano

lu�
li':; ." ;;. e'::,"'I"€."e:r-.

T ::na.--. fi;,:, j.rrna..is dê Pa..ris P;i-
11:-ê,.jG qhP o s "Diari0� Assocta

a.l'1.uiri?&n1. paJ:"a o L"iuS2i:'
;:o .-� rff de ,::r_._v Fali1;), um Cnur....
h i l], ....... n,..'ir.l€ Ãl:.lUTC.1s nos corit.cu

i.llZ- fi na ;:3,.'i2íl,"1C5. a propostto .

1,. a: i \ idadi'5 ptctórlcas do ar·"
iS! a in:_;!lé:::\ em· Vancluse, o ano

'indo . .11 li t.arn hem Ceza.nne ntn
nu niv ír.as das ::-UaR telas,

-

ar

.�;1r:C3.nt�O do sul da li'ranr:a aque
:'1 I Dna'irta,li"' iHlitia, aquel> "In
:h1 -:;.-:.-,t, lhu:h do ,'G1'Ji'ltio qUE- �§.0
lh:;h jâ1Iall"':TicaltltJ;nlF seus.

i :;1' iq t 'hnr�hil1 a� est.radas rie

!l projétr de transre rencia da V;111('1u�r� no f:.fn i fi1pf' r 1&.1 Rolls

��de do r:t,nicipio para GIi.�lr;í.. ROyf'e, rl1T110 dos strtos que ia fi-

l.finffi, de cuja aprovação qua-
vendo-o paRf,ar o povo do

si não h:. duvida. �I cp:����;.�jrav3,: ··I1 ef�t Cezar

Entret.ac (l. triste se torna a 1iq.á etar-o que pintor espnrá-
dizer, as possibilidades d2SS3. 'ile,l, solir-ll ado na j<l\'rnlude "

reincorporação a BlumenaJ, sf:o oe: rnzH(J da. rnallrrirlal1f' pria.
mínimas. O mnni<'ipio ':1 rOl �c; ninL"lra<;dil " os rl('h<:i.{'·.� po

instalado e não se tem �nt.icms ,

lid[,fi�, 0hil:rdlil! 11&'0 pôde f=::r

de UH1 rei rocesso enl ('afiO� dessa: enroo Cf:71nnPI ��li" ndn�fii� Fi- aj-

n 1'" 11 -. i te comn n �211th1n tfitH..l üa sua.
naturez,i. A pOpll aç'lO de

.'ia"-l ,,;cistenriaqaranduba pode s� .l;ar por b_as _� \irll !nlf'i1�n d--. ('h1H'f'�Ii1i:
tante f€11z se o PI DJ.-tO ,'nl ('1,1'- 1,'" �,-, .. En') ri,) lnr18Tf1enlo. é

80 na .�ssemhl(1i!l for rr-R'i?-itado�
�

;;; T)íll.�n-Jl(>8. 1-l';n 10jf'J'g tlfljP, não
-

1
tG�2r_iJU ontern, t;pü1 n�\n{�;, o pe-
r.f' 1 r10 test P'ffi1iTil132. h,;Jfl f' o pro
i l-;Cinisla elp :{:. fi ;7a10 J" ('onlha-

1.:"1, Cj_iH� ?�tá f"0TI11yr;:. n3. ar-r-n:"

T·l�'i1Iô'1 :1. fl.nf!'i"inr :.l. h-da. fJ�a.nt.fI
iin Pf-ll púh1iro tt::rl'P:'t :·P. SET!U
nilaF:o.", Nf'he1l1i:l� p 0[>0, encon

trar un1 grnnde lHHl1Pnl. L�ni ln

r·:.:;r dpr,s(' (lllf'Ont r.3.�1.():; l1nt clpll
piORO gra.ntIe houhDn1n-if'. l 'I?{"'�n

ROMA, 14 lU PI -- Of; ser- tinha mii.os (lê ,,(',la (' '<01'1';";(1 d�

",eludo, instnlndo d"ldl'<1 elo PPt!

�'uarda-ch\l\'a. "olm';,ln. fi Dan,,,
til. na mão, pintando del,aÍx(l do
!':4ul m�lR t"el('.�u-! \1\ít."), un1 ··Elo

r ious dtlY" ]}oflel'hl dar no durF!.
<1o de J':::"nt. S.'duzido ]lph >'''3.

!flrriyel 1entnJ"':;n i"lole ·.""1" . ..1 ..,-..-1- ..."

'(CilUl'lll! na' S�í.,'liIlll:t P!lj'{'.)

fíiii>3
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d
rrega

naueu

e

lamaçõês
o aumento do professorado �aquí como em outros lugares a

!nu.nicipal constitui uma neceSSi-j.3Ót'te
lhe,_; rem, sido adversa,

dade tao evídonte, que ninguem Prova isso .o projéto- que o pre
se atravo a combatê-lo. Ganham feito munícípàl -enviou à. Câma
os professoref; btumenauenses ra em maio último de aumento
um salário irrisório, tendo em do� professores do'Grupo Esco
conta o elevado padrão da, vida lar "Machado de Assís", com

local, que só encontra paralelo mais de três anos de exercício
nos dois maiores centros do Br-a- naquele estabelecitnento de ensí
si!: São Paulo e Rio de Jan·úro. no. Razoavelmente, diversos edis

E' \'erdade que, de um módo se manife::ta.ram favoráveis a

geral, os e.ducadores, no Bra.�i1. que se est3ndesse o aumento a

recebem. em matéria de ordel;la- todo o prof:::'3sorado municipaL
do, uma ri\trihuição mníio pe- Mas não aprovaram o projéto,
qll!\na aos relp.va.ntes· :ser'viços ficando decidido' a formação de

que prestam. O encD.rgo que lima comisf.ii.o para estudar o

teem é dos mais ardl10s e niio ê CfiSO e !l,presen�ar dentro do roe

difícil ima.ginar a almega:çíi.o UDr prazo. possível relatório
com que o desempenham, consi- .� re"'p·'i'Lo.
derando-se a falta. de reconheci- . ----.....;.------------------�-----....----

memo dos Todos
lamentam a

1umenau soFrer· novo retalh·amento
!Desalentadoras p:er:s p etiva s

Ip ii r ii o S massarandubenses
r

Entretanto. até agora, essa co

missão não Lê reuniu, muíto em

bora tivesse sido organizada no

mesmo dia em que o projéto roí
recusado, E como não se reuniu,
nâo apvesmrou o relatório que
serviria de base para o aumen

to. Dal as reclamações que sur-"
gem, constantemente. l1lgumas
das quai", nos ·�io dirigidas.
Pm,ltivo.mente, o inters�se em

torno da justa pretensão do pro
fessorado blmnenauense é bas
'tante reduzido. E não g.� pode
at.ribuir éssc de�'. terei':se à po
llt!ca., poi!" na referida comissão
figUrn.m membros de iodos os

Ip:,"rtirlOF: locais com repce"enta
çao' na namara.

Depois da pubucacao, õntem.

da entrevista que nos concedê

ra, palestramos novamente com

o sr .. Emilio .Iitrk, que julgou
oportuno aduzir mais algumas
informaçõ€'s aos esclarecim:on

tos que fizéra.
Disse-no:, aquele' verendor

ba SI'. José Borges Cordeiro da

Silva. nomeado para exercer o

cargo até a realizaçií.o das elei

ções, infolmara-Ihe sôbre a pos
sibilidade da formação de outro

município, COIU séde na vila ele

Itoupava, naturalmente CGnl n

desmembramento dêf'se distrito
blumenauense. QUCl' dizer, se �L

idéia vingar, Blumena.u sofrerá
um 110YO desfalo1!f' em ;;Pt! n'1·

tri:nonio territorial.
•

Na!nralHlente. nad3 hn ,h 1')0

sitjyCl l1e�se sentido. T\ld� não
passa de uma simples idéia.
Mils. !lO caso õe ·Massar:ll1dnh3
e Gllar{l-Mirlm, a coisa surgiu
3s�in1? t.3'1: 'y .. :.n.. ln?t ..t·Hnen�A.

r 1 é quo: 181 t0111anu..; ft)rn!.l �

.'( abou )":s',o que todo' esUio
,clldo: nun'l verdut1e·.j en:Ll',!-

;lr-nda, q:"�e J_cdera f'� ,ult�: t'}11

; i. c-renca d,ls 111ais i?"!."t)c.;s� ....

E
da morosidade
viços d .. construção e arquitetu

.

"a na Italia. ficaram paraliza-
10s ôntem, deVido a continua-
pão da gréve da :morosidade'
dos consÜ'utores convof'aclos pe
,t Confedera<)ão Ge1'31 do') Tra

balho.

I Adiantou o sr. Emilio .Tu!'k

_ !lle tOdt1 o desejo i� 1C; n13s�a

i�andllbcHS,l , volLnr !�i ::�ilHn·"50

.u-.tiga, isto G. perteru .. ·f r! I.:ihl

',é'l:au. E f''J'JraJTI r:;z, .' 1':11'3 FflANCFOH'f. H (DP) -

pe-l'
Jnilita.r nort.e-nmeri(·ana. E e�l{a

to menos cem mil f'oldados na- i arue, o comboio nortc"a.nwrica

zistas da. antig3. '\Verruacl1t de .. 1:0 chegou a. Berlin1 :-·en1. ql' -. os

Hitler fazenl parto d3 exercitos I russos te:r:t::ssem sÍfltwr impor

es.trangeiros, i.nfOrmaI,'UJl1
hoje

l'tIDa
restnçao.

oficia.is do exl.into exérciio na.- ,_"-�_� �

.Zl!lta. Os referidos solcadc-,: C01n- I
'tíatF'tlt'i"rfí wm�,* 'j1UT.,te>; do n",,�1i"
do, incln8Ívf! na Grecí�l, Indol1i'·

"Üi, Al'iit,ia, Egito. AfrJ('" Fl'nn

cêsa do Nort.e e lrnião SO\Tifli['!"\.

MilhaI'Pl'l dele" j:i pa.rlit'ipnr:li11
de sangrentas ha.talhft� nli. Indo

China, por exemplo, f' mUíl()� de

les já pereceram.
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"011J
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�
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Santo oti�io .. B�w
medida do Vati�aoo

I 'rentes, atualmente unidos dia.n- I der no Conselho da nepíllJdcil

I e do perigo de guerra que

aroca-!'
cios CrLltàos Pl'ogl'essistú.s. Olga-

;a a todos por igual". nização filiada ao ),10"0 conlll-
Qualificou, ·tarobem. a medida lista, d:;dal'Gu qlte o decreto pão excomunhão do,; comunistas, foi

10 VD.iicano de ato .llolíHco des· Ltingia. O" ;;eus COI'lYJivlonarw<:- C E S S' O U O reproduzida em todo,; os jornai�.

ina.do a ferir os fiÉis (!lP cola- "As rnedid[t� de excomnnhãú 00' circula;' católicos aCl·edit'.ffi

borarenl com os comuni..tas. se baixadas Jlelo Va.T.lCluIO niío nü� Jj E Q U-- E N- O qU3 [) deCI'elO do ::;anlu Oii,.io

hem que o Vaticano jamais fe- atingem, P!1r(Jll11Tlill m:o ;cor I(} .- tE nha sido elIJ <'oni'l"1]u '11('i1 das

., "ondenado a ,'olahOl'<1<;:tO COTl1unistn.s. .

B L O Q U E--::: I 0=
pc·rs('f';ai<;ôc:s l'eligio""" I;LO dUI'A-

com os nazistas, fa"cistas e fr!\.n- lO�·. n'lcnte numCl"JiO'lS por dei]'a.z da

quistas". A rea,�ão "eol'LÍna de fumuça". Essa res-

O general Parti, ;;enador e li- I a..-l como clG�; ,'a!ó!i .. 0·; n�'l FTRn ABERTO O PONTO DE pO!lta dlL Igreja fui aprovada

, ;_�-__....;...:.,;._;_..;..._-'---------..,..---�------:'------- I
., "P n(,df' definir '"c.mo d.. CONTROLE RUSSO' 1<;1\1 ,manimôm0nle JleJos nêl" 1)21.,:"", apl·",ims\':.c II t'omhoio de ."i'·"�en-

fi d Q
pectatiV'j" - HELMSTED - ,.,,. fI1'ais, por <)"tro lado, não UI. f'aminhi)ps norl�-n.meric"",,�

sta"iill'o recou-
-

�n O' OS 'u 12.rem/.ilst.:ils·!
.. , ,..

BEHLTM, 10( (UP) - A Comi,,- "-f·}·f'.Jiram nO!': !w"grpf1sislas. -
PRNÜla,!,," p"1' (['('Ipa!': ela Dolid:l

U c;.. Q .
CHICES'l'RH.. Illg-laÍ"lrra, são Economica Germanica, da .��--�- ,--�-

(UP) - A qupstão da Iuw f·nti'e ".la <l.o oCllp:H;iio Rúviética.., de-

/-Nereu Ramos e Agámenon Magalhães teriam O:q {'1�r��v�;lt�����:;\1�;. (;,t;;o�:�' l��::e:��:�;U:��l�f'a�.t):��::a<;õ�: astra-se a greve
.

�.

t rerenCla. í1f1 t �ün�lllO .r,fitudla] as;;.;. )"'llr':_:'H:�ül di'l ('onfo.n.nidade f'Onl
iiE1'

coiaboradO dSls(urso (on'tra O gen.eral Outra· fgrpjas. o dr. ,Joseph Kl'omn.d"", ampla na:"", lOgo qlie pos"lh'('J - v:tEFOn.ÇADOS OS eONTI GENTES J\HLI'1'ARES N.\_

no I � unico delegado tcheco prcsr>nte cieLHLron aqui o sr. Fritz Shelh-
LONDRES 14 (U PJ - CeI' Isão pa:ra o envio de novos ('Oll-

declarou.: -- "A luta do;. eatóli- nallTI, vic,=-presidente da C'Dmis-'
.

ter- I ral. O incidente hão passou de . ca de 4.500 homens do Exército tigentes das forças foi tomada

f co!" romanos com O"

conlunistn..",:",-I�
ião em n.pre�o._.'

lIDl ma.l-entendido. Cada um tem c

_. .

e da Marinha chegaram ésta pela Comisão nas docas, de a-

o direito de interpretar ao seu

�
,J HELI...lSTED. (Alemanha I, 14 manhã à área do porto de Lon- ct.rdo, com os disposit.ivoS da

modo o discürso do snr.. Toão .IJ I dres, para reforçarem os conti- lei de emerg·encia.

Neves da Fontoura, mas só o
• ,UP)

-- Ca.minhÕes a caminho

'iii Ile Berlim, procedente:,; da" zo- gentes militares empenhados LONDRES, 14 lU PJ _. A

próprio orador poderá dar uma � nas ocidentaí", estavam atraves- nos serviços de carga e descar- dei'peito das medidas qUe ,em

interpretação autentica e defi- 'ôando hoje o ponto de contraI:: ga dos navios paralizados nas mondo tomadas pelo governo, de

nitiv8.. O resultado da reunião

Jj:; í/-:rl�?!I:r.JOC" .

"llS�O d� Helmsted, na. propoI'<:1io docas, em consequencia da gré- acordo com a lei de emE'rgen-

foi satisfatório porque deLermi- J�VI . de um por minuto. Um comboio ve dos portuários britânicos cia, novos grupo�.je portlla-
nou ó prosseguimento dos en- .- n f.: militar norte-americano, com- elevando para oito mil homens rios britânicos num total de

tendlmentps inte,r-partidários, CC.a,() - V...t.eC pósto de sessenta yeiculos, gnia- o total dos membros daas força 240 homens abandonaram hoje

alem de reafirmar o seu apoio
Y

ttt!�:mB dos por soldados negro", passa-I armadas britanicas destacados o trabalho nas docas. elecando

d� Gal. Dutra.»
A$ll

r:ml através do ponto de contrô-j n.umero será aumentados ainda assim para 14 mil o total (los

1('. Durante a noite as autorida- 1 para fOerviços nas docas. Esse trabalh'ldn"p" em greve no por·

des Bovi.';ticas pel'witirnTI1 n l'ns.! mai". norquanto 2.700 homens to de Londres. l\!!'�'ii"
sagí'lll d.g apenas qll:ltrn no mes- I {Ia Real Força Aérea serão t.am LONDRRS, 11 (U P) - O

1<10 p?l'iodn de 1l'll1flO. Os f',Wli- 'lf'm pnviarlns para o porto. pro- gO\'f'l'no rlüplif'on (l númc-!'o d2

l1hfH':� n�t.o ffi·l'rdll p:'{f1tuin:H1o! '::, �'ph11Ff1tfi nindn hojc\ i\ ct8f'i� :-�f,ltladn;J t� marinheil'ô=3 (Onlpre
i'1!H'[íHl(i B h'lünh!l, ::-,1'lulu {pt-' Rd

�Jle11! f' íj� 1):l.PC'Ís {'iftn1 \i(.·rifi(,�l

dc.',. Muito,", Il'OIOJ'ic;ta:; r'sUvel'un1

t esppra. da par.-sagenl dUl·ante
. írf,.s hora.s. Um llOl'ta-voz mili

t:3..1' brit.ank,:o nf:lv e�:tnva. ainda

iéltisfeito, porque lodos os ou

�ros cruzamentOS inLf'rn:H'ionui�
�ftav:i.nl ninà:-I fechnr!os. O jor
nHl f'ovié1.icn "'l':Jcg1iche H.unds

chalt", n�gou boje li t}xi"t;;n('ia

BT�lJXELAS. H {DP. -- A de-

BERLIM, 14 (rplB11�t'len<'Il�, com proje.ções
lum;n()8l1S ellLCíd.a.Hml..s.

..t 1Jalrgtrn, "m apreço NI

UI "Ando agul1.n'ladn. com.

1''''fJ intnre.'MB n.M/ cír()lI,lo.�

SfJn;aiR c ,'1/.111Irai.� b121.m�;'

naUl:'l'h�C.�, sendo de prever

que alca.ncn o mais comple
to ."''l{,�f'.�.�O.

ronOll-S'o em pa.ne o pequeno l,to

qUl-'i(_1 :::::n�.ti{tico P.P.1 B2�·1i!'n em

consf:quencÍa da. pressão exerd

da pelas autoridades di: ocupa

<;ão ang·lo-nol'tr-amel'icanc.. Os

rI1f>'';o� lr\ynn1.:1l'aUl :hoie �l1[l� rp�

1I'h;ões ao tr:úego atrav[� da

estrada de Helmsted, quando se

nã(1

na

o

Viajará dia vinte e cinco

ia Embaixada Estudantil
Consta do programa uma visita
ii escritora Raquel de Queiroz

ção.
o 'Primeiro li. ser abordado pe

Ja reportar:-em foi o 'Senador
Euclides Vieira, do p, S. D., de

Sâo Pa1llo que nos declarou:

,A minha in1.pressão de

Santa Catarina. é de ótima aco

'ias.de tradições gloriosas - g'D

'llí(ln, Estado de gl'andes
vernado inteligentemenl.e

t
I

desde a semana passada. os

guardas russos no posto de

Helmste<;i mudaram noje Ue

atitude. R�solveram despach�n'
um caminhão por minuto.

CANTA0, 14 (U PJ - A via

gem de Chiang Kai Shélr á ca

pital foi mantida em segredo:
a.penas quatro pesl'loas estava.m

no a.éroporto para recehe-Io.

Mas e.IIl seguida; o genera1íssi
(Csõclni 'r.!i Begti.J"liia 1'ag.)

nossoS l,omen::; q\lC, estão de fI\\aisqupt' r""lrídi(·� ['ru lf .. 1

ta dus seus dos! inos no mom·:"l- mSLnd, tpnélo qnalifiendo [!'< pon

t�o. E� un1 Estado pt'onlissoi' e te aérea con10 ·'Sllp�rrluuH.
" P

de g'r'andes pOSSibilidades,'. uniea razão dis}o _ frizou __ i Já se acha fixada a iata r]e i ze membros da embaixada

na-!O 'lnr. DeputadO Federal Das- o !!;rande lucro ,,!le eBLIi} t "'}fl, 2::; do corrente. para >l. Dartida
I quela

cidade, onde permanec[!rá

T 1 PSD
.

.

I "'1 embaixada estudalléi que dez di?5 aproxilnadaluente, vol-
tOR avares. (O , H!l"UYI n·18 ,'as "mIlrezaS part1culme� ang- (1

nos f:110\1: i.a.merkana;;."
visitará, a Capital Federal, 01'- tando depois à Capital paulista

.

1
g''lnizada pelo Centro Esrud?ntil onde tambern pretende demorar·

. -:-
li. irnj)l'essãü ��, Santa. ?�: cn..,rrnirN ill\fFNTF 1\ 'fi'�i": Blumenauense. I se cerca de dois a três dias.

!anna
.. pe!o .que VI �m m�tel':'� CIFIC .... fi-'\O Pfrr i'}....rCi\. Solipitanclo o anlo"ílio c1ú go- .\ h"111 d� mosb'ar o elevado

de. aSS1,Stt'!lClfL medICo-socIal ê;! _ Dm Mrf' íJ. � _. __

'

\'CI'IlO Estadual. êste não só ."!;> gTl111 de eultul'a do povo bIllme-

lanm1l1(j,11':J .. O que Santft C,n:·t- BELO HORIZONTE. 1'1 (Me- nrestoll aos estudantes o SH! l1a1-len"", <'amo tambem da. jll-
"in'! ·i:í. rert1izoll nesse sel:zti(io

ll'idiOnal)
_ Os mineiro�� estflO auxílio monetário, como ll1mbém ventnd(' de nossa terra. sabe·

Do?ed. servil' de exemylo e P:1- 'Projetando fe>::tejar a p[l.citl,�:t- os fará portad0res de uma ea!'- -se que os estudantes pretendem
<1rao para a recuperá(iao do h�- C'i'í.o politica Jl0 esiadd com 11m la dirigida [la Vice-Pres'rt211re

•
fazc'· Im1a visita à redação dn.

roem desaJus�ad? du pel''''!nall- �anquete monstro. de c-enterllS in. Rc'}úbhe3.. Dr. l'J.'1(,·1l F:,> í'po_nularíssima revista (,O Cm

dade e. de.'Cassl!Jhdo, .que fIgura i�e talheres, com a. pJ!·t;c�PllÇd.O mos. o que sem dúvida alguma. zelro:', como também à escrito
no selO da comllTIldade corr.r)' e todos os diretorias "",tldl�ais, fa(',litilrá aos membro, da en1' 1'3. Raquel de Queiróz.
elemento negativo. Relativamen-'l dos Os paTtidos PC'l'oW J>1. pI... • J.:lix!!d·1" ° objetivo pnnclpal de

.

Como vemos. é ma'gnànima a

te ao problema do caryH.o ra· k1entes dos ",iretonos eSL:H1U- ";UH visit:l. ou seja. cultll!'r.l e ;niciativa do Centro Estudantil

puto ser um problema nacion:'l-l
•

is, presidentes dos dil'ct5rio3 i'�f,trl1tiva. Blumenauense. que deve contar
e a.inda que tenhltl110s ql1e pa- . nniciua.is. �;:.n3dores e depuw- .Tá foi l'l1caminhada um,l cur- com o apôio de todo bom bln-
1"ar mais caro, jnstificl't-se fi. de" os federais,e estadUili!1,

preSi-1
ta ao ilnstre Deputado Fndcl'sI.

d
" menauense, pois agora, maip. :1(', Ifl'Sl1 o mC-S!TIO pOl' Sí'r llTIl ffi- entes' das ('-'lnla1'as 11"'I"lieil"'ai�, ::'nr. Hoberto Gl'Ossenb!H'her, S()-

t· ,que nlll1P:l, de\'elTIOS fazeI' co·

iol' 'k progr.f's-.o, lUl'r""'''indiv(>1 refeitos e secretáriof'j (:':l E'st.t- jj('itfiJlr'10 11 interfcl'1incia do mpp. t.< •

nhN'f'1' nOR C'stados vÜlinhog, a

,,;:: nOBsas ati;,'idades economi- 0, devendo presidll' v âe:a'"'' o Capltal, para ti estadia dos {lo- d
_. t gmn_.eza do nosso munícipio, 13

Cr.Si'.

for'�rl:ladOr
:;.omtvl1. Campos. >:ip BP'BPíI"d!<l!,i.mH 'll o':rl.ln� 0"'"' a Cllltu:ra dos se·tis habitantes. _

de dUâ� Sem,Uj3S
as negoclaçõe�
'\YASHINGTON, li (UF)

Fontes oficiais I·t'velar�m que o

goyerno norte-a.meriesno já rea

liza os preparaliVOft1 técnicos "ge-
cessários para. por eH1 vl[_!nr O

plano de cooperat�hO a que f'�

cOmprom8tf'raln oe fiI·p��j_dE'ntf 5

'rrumnn e Dl.! h.':-t, fi \ j ;-lf2 ," 'UH

de Jnaio últilno, qll8!uiO (�'t -.Ti. 1-

ta do presid5nte h!'a-,:,ileirn ao�

Esrndos UnirIas. Af'r2sC'cnta!"an1

qltC� as npgD('i!1.';�5f'C::: entrfl fi -':11a

sil B lii: E�Ta.tiO<: ITnict.fJ�

Inglaterra
gadas na. d0Sf'[lrga d09 navios

para.lizados pela greve. Seu nú

mero já sobe agora a perto de

cinco mil, enquanto o total de

greviRta� foi a mfti� de quator
ze mil, ('0111 [1 ;.ctf'são dos t.ripu

chalas.

.::1

Prepare
«) futuro de
seu filho

IO��OSUAL

ó famoso
lôrdc@

Ilervlno 6

nW.\lcül�H



SEGUNDA l'AGr.N'A:

1----------
�--'"

IAssocia;ç�o Profissional dos
1�O!!!!J!!��!�xt�)1!rn!�8�1
I' para :e':��:;bl��:��ErI� ���;����i���� q'�í: :�;;O:e:i::'��'t�: :

nor.sa s';.ie ser-Ial, à rua 15 de NOVi'!mJH'o n. IliO, no próximo dia i
�5 (lo corrente. às 20 horas, com R. �eP.1jintf: or-dem do dia: n

V:scnlha fie três delega.rIo;:=; qne r]pg3rão. opnr-tunamen- i'
te, o tgrço a. renovar do C'nnselho Regional de C'nnr.ahí- I:
Hdarle- L

Blurnenau, !i di' julho fiE> 1().i[)
A DIRETORIACOm

luz elétdcâ
ou COm, l�mp�iô!

A lui firme de uma lãmj;�da nas ui"

d ...ães, ou luz turva de um liirupefili
nos lugarejos mais remotos, " "Diá.'i..

ile g, Paulo" é sempre benvíndo, sem

prê Udo eom ínteresse. Eie se 1<1<,..

lifiC(Hi
.
com Oi nossos jli'vblemiill e

1lÓil;;a�(l"�it', assím, {I "110n� j'}l'll ... i".

Praeure ldiIdlt hoje o _rente dô

-Pi:áriv de S.P:oulo" nesta cidade.

"<\SSINATURi\S .NA ADl\IDtIS'l'RAÇAO DESTE
JOUNAJ, COM O AGENTE SR. A:r.;TONIO llL�Rf40S

CR$ ISO,OO AY ilAL

Portado�de
IM. PREFEITUR,A DE rorsvur..E

Vende-se um lote até Cr$ 200.000,00 ao pre-:,o {{{", sO-,
mente 80% do valor nominal. dando ótima rr-nrla..

Interessados queiram dlrigír-se a JUECHERT
"

Rua 15 de Novembro, 50il - 1." and.., Tele{one 1149 r
. I

! § 111111111111 ii III 11111nnn iunn 111111�

� Ulmér Latlron\ �
'1IIIIIIIIillilllUllillllUlllllUllllmI

RAIO
deCORRETOS Doenças

X

Senhora-
Rua rtfara;'hão. n. 2 � ·Partos

resídencíur
t=
j=
!? .11111111'11111111111111111111111111111111 i:

Oper-ação
Consnltõrto

.

Rua Bom Retiro, 21

··visto·. pelos brusque
Manifestam�se os jogadores do Atletico Reneux e

Paisandfi em torno do dessko
.

de domingo

6 encontrará permanentemente em lU"

pt&inas UIli mundo de eonbeelmenioa

úteis e de informacõêill oporiun&:Il.

Prucure aiud.. hoje ti llõ,ente 4...

"j)i!ÍJ'h� Ó" §. Paulo" nest.. cifi�"õl.

es

Vende-se uma casa
para mora.dia, de materta í. com 12 mnrges de

para qualquer tndustrra. I1\/li'ORMAÇÕES com VIUVá ROCR

B. rua S. Pa.llÍO n.· 117, nesta cídade.

. J �SEp
í
':
i'
i, UM TcORNEIRO COM BÔA PRATICA

1IIIIIIIIlUllmmUlllllllllllllillllllllt
Fone 1.25&

:;: DR. AYRES GONCALVES - (em frente ao Hospital Ca-

.

:::: Advogado
- -

MUco Santa Isabél)

i-o"'��'p-,--o-wÃ,--·------t-d_a'"
-

-

CONSTTT"'AS, Residência e Escritõrio u ...... �

_ das 9,30 ás 12 e

BLUlUENAU

i -

das 17. ás 18,30 hOl'a2

,: Rua Brusque SIN. ª1II1111111H1I1I11HlIIlIlIlillIlHlIIlIUII

I TRANSPORTES RODOVL'\.RIOS t ��������::;:::-::<;""=�

DE c.WGAS 'E ENCOlUENDAS t
í

f
•."tJ���;ld:

p

;;��;;IBA:I �'"E"llllalgoraf""''''IIIÜ''''r�lülUlllf�boõir�
, (Li�a adquirida da Transp. Blumenauense Ltda) t ª ªi� Mtl,trlZ em Blumenau;_ R. São Paulo, 101- ex. Pos- II ==

A' QUEM PODEMOS CO�IAR ..

O' .C()NCERTO '!

tal, 402 - Fone 143;) - End. Telegr. «RAPIDO" ,! §
Á J
- NATURALME.L�TE 80' A' OFICINA «RAI)IO FUNJm» 3

I'
Informações em Curitiba: f ê ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS:=

, «Expresso Transporte Iguaçú}} 4 . :: EUROPEUS
...

Av. Vise. de Guarapuava n. 1321 _ Tel 3134 "::
E AMERICANOS ª

REDESPACHOS EM CURITIBA PARA QUAL- ! II:: EstabelecidO� desde 1982 nesta ·prar_.3 :;

I QUER LOCALIDADE DO ES'f. DO PARANA' '= Rua "1 de Set.embro, n9, 18'� B L TI llfENAU :1'

li
"

. Intormaeões:
!;

INnUSTnIA E COj.fERCIO uE l\'fADEIRA LTnA. I;

JARAOUA' DO SUL

SINUSITE
o Vira.liaado r E!étr,ico Wo rms, r'esta.urundo a energia elétrica

humana, ��e todos os orgãos em perfeito, funcionamento. - En

cot�. no ).10 - INSTITUTO VITALfZADOn WORMS � 17 llna
,<\.IcmdrJ Úuana,har:i .- Sn ln soe.

s
.

,

-
-

1=-
.:

ª 'iliIiUíii 1111111 iii 11111mi runn t! II!HUi ,lljm IIlli IlIIinu IlHnumm JI, Il! I :
-

-

E.
. K,' JI R M II N N : :
CIRUltGIÃO Dli3N'J'YRTA ::

- Raios
.

X' .:::-:;;=ª§.Especíalidacte' .

R -l:'
'

:::
em : adiografía dentária para qualquer ª
--- exame médico ::

,

Rua. Brusque .'
- Telefone, 12.03 ª =

•.UlllllltIllllllllllllllrili,lllllllIIIIIIIIIIHllllllfllll11111UlllllllllllítlIIIJlIIIII,�
-
-

=-

,--- "_- Em �ào Paulo: Demonat I-�
..

t(:ões ú domícrlío

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

EmprJSã .. Lima & Moreira
LINUA DE ONlBUS DIARIA A' PRAIA DE

--'___;'CAMBORIu ---
Partida. da A,gência BIá-Blú às 7 'horas da manhã

. wllta da Praia às 13 horas.
Aos domingos c feriados, da PRAIA, as partidas serão

,dtt tarde
.

Cr$ 30,flí} IDA e VOI,TI", '--, TEI__.EFONE N, 1266

li

II

:i

:I
I.·

=1l\lllmmnllllilfilllliiIIIIlIHlllllilllllillllllllikmliiHiliiUliílHiimmimt
E. .�4 (

-

ª
�. \

-
-
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-

-

-

-

-

péicdca INTE�NA 'fIONAI.
d� dos C:��.5

cápacjd�

o. �iiliiihiLi"!l �fiatlon.cl
__ lol � �j®'" Õ1

� .,., ,eqi�(jdw ,éôtlt o 1iia'l'9 �
.

�I
...

��. V.,.lIt.lI�ô" ••fêt'�êiit ii liii�j�

l!IíIo4I c.ondFU�a" � ., 1flfi'�Mo ".Hí.flJ.,q CEM f()�
aNTO CAMiNHA0 qlf. '-I.gltft"írü� 1II �.
....Maior 1!lÚmero de h,teflliá-

'

� 'pesados do qv., • -

� ;t)fjtra marco.
. ª

_ "�16M .iJj�.fM<iI Ç''IIiII� ... ::

...
�m,...�.

CONCESSIONARIOS: Iii �

==
.

Bre,tkept Irmãill �
FABRICAÇ..:tO i!e ca TO

.

=E!
� ,r ssenas cQmpiu�as para caminhO

_===_'inclusive pintura.
OFTCINA de solda oxigenia e elé�rka, l\ÍIecal'l1ca

::
Tolda e 1;stUfamento de autorn6vei.s =

iZ
. . .

Rua llUna& Geral!!, !l.4t � m...uM:i!rMAU .
ª.

111m II 1I1U11tI1l Iii iiiim i i j ii ii ii IIm iI j i im;t11 1'1 i i " '1-1-1- j- -'-'-1-11'1-'- '1'
--�-'�._--�-----'--�
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Outra gra nue prf>OCllpR"ão do
:lr. Cemlio, segundo vim a sa

be r à no ít.e, no dor-m íí.or-ro, qua.'u
da LrOC'::.t.\i::i 3.. roupa e pr-epnra

tro. Coitado do Capanerna. Como _ Niio Está em rnírn, no meu

I
-- Ma"... Ficare;

va-me ]13.1'a o desca.nso justo era P . .'l. -- It e«, /n ,', ,,/(')1((8 ri ,o

f
. .

llcsl11oral,::atlo.' t I �

50 rra com tais sustos que es... íntimo. Percetn: (11lf: n irritacão cottar. ....
I 1. mexrda que o rna.jo, ... lJl�.1C

-ar a« StJ 1('j1fl,lul) ti (SI·'(JTI�G!.-

h d
. ..,� PUÇ(('o d.« melhor jor-mn., ",. Ihâ

. t -h ri I II
sas c ama as representavam. - Você é amigo, Ca,panema, LU p,."sidcntr/ Re8ponrlMi l"olnn.

_,�aga aos vinha fazendo. Esse nen () SO r,' u a ta a.c 1'11) tNL-
".' _'I[ae, rc,'ue. Nrio que, o 11 rr aa- 'I

-

"I .. E

. ü.ha correndo, arrumando a ro rur» LI.>! a.rrugo perigoso. l tamenre:
.'� nIltar hOD32tO e político intran- ;UO "o ,1..'1'0 '11 f1l' g'ln,·.IIl-"",Ç

.
:1:iadn conl1'a mano HOJc m",mo e

. I

;-ra"�>ata no carro. Se €:::itava al- _ Perigoso? Eu. dr. Getulio! -l\""em 'jmais"� nem "mC?10s'J!
11genternente dt::mocrático nt; de GP-t1l jl)". lV(10 '.<';(11 11:17,-

d d'
� . d 1 [

_.
,tso n. abfU CD1n e.9sa gTe't°e aume t

. d d ri

no<;an o, suspl!n la a rejeição - Pengoso :porqu� e erra �: media.tnme?�te, CnpnnemaI Ex- d.os estud./llltes do Cll".,O Sd1171'

n ara o "eu presugia com cu fl fl!71 n m.-.' o,""'!f" '1"'<>

Mn.nde chamar o Cap;J,ne- ou comia sem mastigar. Se es- - Afinal, nao seI o que fIz. 'l"çn lLm ato .�'1LSppnd.r.n(10 fi co- tá"j() A do "llr,�o comerci,,1
J governo mais feliz que a Bahia ',.�Jl�'_I"no('TPf�nroll·:·,\m,)'.:.J '1">'" "1' "U,,.'" "1"'" '.'.

tava nunla reunião, por mais RealJnente, e!:tou perplexo. bTanca de tôda e ql'alq'!M' n"l'n
.

I
tivera em ,"ua existência ula lan- c· ". .'

, - • , '" " 'u TomaTt.'i provitlenda,�,
Im?diatamente, Excelencia. ,mportant;) que fosse, levantava- (J dr. GetullO contmuoU, sem

I
tnxu esfw:lantil. .

- ga - e ainda m<1 is. com n po�i· ÍOTe1ll r-llPfJl1ndo li "1111 ,:" /"1 c,

Com fi. maior urgenci:, po,;- "'-e qua"e
.

I t I t d I'
- Urgc>nte, Capu'ncma. u,· "ão de co h te f I ·,odo ",11111<'1'0 ,'f\,

né'''''' 'H 'llle'·cml.'!(/R r/w'- :�:t d�"i:f�;;�ie acâ�;i��'rr::n�!� I�!v;h:f:e��;re�:,::;�:::: d:
1- :i:��- :��;��o����;,:�:��aii�� IA-, or-�,-�-e--n---=---taCà�O� eco-'�n" �

m,"

;,n" ""-""�'_

·----E
- .---------

,eu altar, o non:em qu,:. ,'Ie ado da provo��::: um renoliço entre os "
,

'

"Om fC�
� Como um COrISCO, o tltulnr da estud3.T�te.

I
_- g

t='=o--�oe um oh�eli1v!idor �oji\ial :i:ducação ('heRou. Parecia uma
Nao tenho a culpa. .,

Ui)' 11 ii <i» (I. "'d d
.

d Ignora, porventura, que ,(';1-
,lgura sal a e um p3.lnel e

tão d
' n Copyri<>"ht do:; "Diári)H \.�so-

O d t...
.. Porrinari. com aqm,le terno eo-

to os contra nos!
.

d ,,'" ..

' . J.

n
=

e- es ao os comun=,st-a-t"- lorido: calca branca e paletó de Que posso fazer?
.

Cla O" a.dqUIrIdo pela sucursal

I ,� !3.l'13 azul.' A indu�enta['ia mo-
I caINal�-se: 1'!:ão dizer] CuOml�� II (Do Instituto de França)

I j'f'
". -

d
a !Yllnla. ao fazer cOisa a g '.. , C f .

1 leou um pouco a JIl'ltaçao oE" "Ih' ,- f
-"\. on erenCla dos Quatro rea·

[lre�id,"nle e atenuou o choque
o m_ OI que \ oce azo lizarla e p' .'

N- o
- .

1 t
.

l.;;xe�lenel:l. estou desolado, ., m ans em prlnclpw:; ,

F' .' I [ ·t t'
- a

. nao era po�slve l'ata!'->:e d Junho repô
.

t
luni, a,,1I1.3, per et a:men e

1
diauie de, lllll g'rande perigo e '001 Capan?!11a dn me�ma for.

Não sabe riue os e"tu an- , s as cOisas. en re o

j"lly'pI'ovado, que as greves llas que sõ pro\'Ídencias extremas ma que n um ministro qualquer.
e., constituem �rr:a_, força que Le�le e o Oeste europeus, mm:'

•1Ii'·as df'l LondrféS fOl'am Wll1en- �'o<leriio venCf'I' a cl'ise, crjs� Era pl'[�cho daI' o dpsconto. G
oão de.,eiamo� .. Pf \ altada con- 011 menOi< no efltado elI]. que ,,'

talb .. I'dos N'll11uústas, quI'< re- essa que deve desmoralizar, de
r ('nn!lio n:;o nôdp eOl'tfl' O

tia nós? achavam a.nle,: do bl0'1uf-io dr-

�
. �I·SO. Logo. �,rll�l'ralldo nO"�lllPn

Não se! o que iazer mais Berlim.
{'''''''''''an1, pal'a is�o, Ol'dell'" de I"m'lt'I'o. ii execmção do Plano ' " u .. , d t

.: te a cara. Sua Excelencía di:,;s'3: par" ,n!I·a.dal' OI' e�tu. an """. Por outra" pab.\'r·'" ,o "C())·tl
.hH�i:GU, Mal'"haU. «Os homens que par- C co do que o' estudan

� c_., 'L

;;,.,
>lo (�a"' .. npma, quando vo-

-- on r �. 1- na de ferro", não fOI' Itvant'lc"l.
.,H mpsmo. por meIOS ticipa:m de"ta.greve, diz S11ahw- . tes têlll sido ingralO'·. De quI' - • ,_

1
'

ce deixará de criar CliSOS p�jra . _' fOI' 11m en'o ir- .a Alemanha continua dividid'l
o,. e (,llldadosos disfat'cí'S, po- eras ... - estão golpeando seu ,uno qupr maneIra .'

iii- .' l'
- ,

í
.

rit:í-los. em dua". e o mf,,,mo fl.con\en.�
'.'ih li' a açao commus a. na }la,,,, e SI'U gOVfwno. pondo eln - Presidente. estou perplexo!

'A

I ItE agora, que f3 rei, cüm o HhclI berlinen.w-:.
Il!i ii 1'1'1'''. Ela se faz de;;se }l81'i!!0 tudo o que teJnos feito (O dr. Capanew3 gO"1.ava de.��p

r--. Prot"ure fur.aJ· a onda. ':11100 J·lUltO. ahr'II:un-3e :ll-

modo, "f'1n oenllUITIn. {'olm'ação e {) que esperamos fazer, A de- rêrmo: perpl '"n. Soa\'" hem. a' ..., f d
_ _

d
.

",lmns en as atr:lI'é.� d'ls mwil'

'Iu<, a jOf'utitiQuC'. Fala, aparen- clal'fl..t;'.ão não autorizada de �'re-
lU�HO . o "p' e do "I" antes do ... i poderão infiltrar-"p aq tJ'OC:I� co-

1 .'n1('ot' l' d
' t

. � "e": perple-·(D. E rcp2U" SClfl-
, a 1Ilg'llag'pm o pa- ve e um ato de ralção OOOJJj}-

-pre: perplexo I.
U1prciais de Inicio limitadas m:1S

rd"h;;;mo e tla jusHt;a s.ücial e 1l1ica. e política a-o nOSSfr país, _ Que perplev() o qllii! __ re.,-
suscetiveis de serem (,Umemd-

l·nH oca a <!t'snrdeln, n iU!luie- P pstu gl'eve que }lÕe PI)} peri- 'o�r'Pl1. ahorr'ddo, o pre;;;iden- das depois. Alem di!"�o, tI -V:1.Cll:l

�açãü. al<'3Jlça. pela pa:ralisa- gtl tf forllpcinwnto de víve:re� e ce. Dlg-a antes fl"" p<;l'dCll a fa- ,,"� ..... '1;,,,1' d" """l'j., foi P"lC'l-

"!io do tr'ahalho :� já tão dehí- paraJisfL" comerei!) dA exporta-
'�u!d"tip dp rariocinal. Tacto. Dizemos "mqUa7'" ]10rqu.1n-

titada p('onolllia inglesa. c:ã�. mneaça iJlutiIiz�r . �ossos �P-,'i��ce���c��� ��::�q�:loculr30 ln OS russos, que manter'áo no

Ainda ag',,·a. (.t SI'. Harley e!;{nJ"�s, I) qUf' conshtlll .Iusta- errada.
')�;. Nlnsideravpis int're�seR ec:)-

_"'ha\\'(,I'n�s 1'''\'1'1011 qm' os ag-en- meu!p, I) objetivo dos

comUDiS_j
_ Vo<'ê 1'- o f,w outra

nomicos, sem duvida algumn. cp

ti"� cmnuni�ta,.; inicial'um;:; [0- tas. infiltrados nos sindicatos», senão -errar. Can1n"ma. \'0("; t;"m
a.proveitarão do fato paI'a ali 1;01}

ACOlIWf,'. !'ntcnd:1-o(' bem 'pH'

1I1entu,-am a gre' e lJOl'tuaJ'ia. AgEm assim os comUJÚstas sido. não há dúvid" um
sen,'ar um verdadeiro exércU o

lIdi' pcif!cipios COiIlC'id 'Dl t'lm-

li" Londres, cl�ml'rilldo instrll- no", países onde não têlU ÍD- ()(' - o·
de engenheiros,de agentes co-

:-"'111 com o intere!';f'C atual dn

.-ii.>, ,lo e�tel'íor_ fluência. poderosa e- direta e _ .- Agradeço essa.� pa!avra". merciais e de espióps, r.r1i-Breta.nha: €flforçn-se esta,

\ intoJpl'ancia <I", certos gre-
' "d'

. FJ""r�m a paz volVi.! !lO meu co- Seria preciso ser muito inge- hoje, por meios artifi,'i.,i· , 1
vutros pa,h;e" do Continente

contra, essa maneIra ilL'Il tOsa I ração.
d

.

\'i�tas, a lnaneira, pela fu qual t- nua para esperar coisa melhor. 3".,eRurar um nível de vida ele- ú.lJ, a nao LO!ll'Lrnfll parudo e1a-

de ag'lI' que de;vem tomar pre-; - QU(>nJ Ih� I"r';nOI1 isso7 O
• J

{h�sln'eza\'am o� aJ"!!"uneutos
I g .• erra 1'la" contl'nua, m»s

'''!l. ., 'I. UI11R I)Opulw;ão Sllpf'l'-
... II1AnLC. A guns, como os E"ta.·

cr�' cauções todos os llaÍses li"'l·PS. I (;"r'o� Drllmmond?
�

das autoridades, opnuneÍa"atn,! os riscos de vê-la transformar-"e,
al,undantc. Entre estes meios tio� esc:mdinavos, �ão, a.ntes, da.-

''''J'l1 dúvida. a úxistf>ncia, de

Romp u' h I T
III

I
.próximamente .cDi "guerra. qu()n-

n <'onu'ole seveto da da.'; ns ,m:LS afinidades politicns

O' m rec a I
'

.... ' .. ""U1o<l.··) IJJC('lIL ..
c·
••• e I

I prodaçiio como da distriliuição a corno os SQUi' intel'e.��e� economi-

IInl phlllll, ou!> nán SI> amoId.it-
� _'h •

.. a ris tradições dos t.'abalbado-
.
:lente. Rei'ta aos europeus dú ,lallz,.,;i'w do comereio exterior.

I
cm, B.1T:l<JLados para o lado in·

�i'<; ingleses, I
)este a.proveitarem-se dn c.lIma-

1 m�mllenGão .arhitral'in, 8r,[1111, f'�'"S; .ontros, como a Ita!in, cs-

A �re\'e que l'i'.almenfe paraJi-l

fílll IIIIt� t SI 1I11III
la E tirarem da situa,\',.o u I",�

1" l'hr'l nq'I'r',na, nllr"" fn-'" t:oo dtqpOfiOf; a aderir ao ponto

In I I n CO a In
'hor - ou o meno." mau - p�. _"-

1l1uito acima do Reu valor real. ,cip. v1.-ta Dl rte-am·eri.cano - o

"011, n.a hora. mais difícil do Rei-
.•

.

ItidO
passiveI. :-iupõe tucio i,IO ü m:u" 0';111,0 I ]JunLo de VIsta liberal.

",1 Unido, o porto de Londres,
,. .

'

cá enfrentando, ti, al'l<(Hlidd.I;'
v ....onst:lno da Europa. em ii �

, ... _.'n�_.... � ..�O ('ctl' f';' ;>r.nn,o I Os franceses, em sua nlaioria,

gosto vin('ouro, vai realizar d
Rente-se mal no quadro demasia- inclinam-se tarnliem para e�te

do �o\-'erntl -com i.n1\lito� claros I
.L

�. ,
,

. _. ,;.. : sua prim"ira sessão. Será el"" o e,,1 reito do Helllo Umdo, e tc>- IIado e o. seu ministro das Finan-

.1,. W:ficm' a prüyerbial t{llerân- ..t:.dglado. 11 (UP) - Fnl,lll- I gava a Iugoslavla ao l'.r·emlll1

I
bOlcote que espera que o O.tell-

co
. ..

d Í't fIai proh""ilidn('. ('�' nl�n çaf', M. Pet�ch, apoI'a claramen-
. .

1
.

nvergenCla provlsona os es-
.c. .." �-

-

.
-

l'Í:l inglesa. E é preciso que o l10 ante-ontem na CIdade de e, desembaraçadamentl". SOIJC1- te l11fJva à. 11lgoslavia. forç ti d 1 lel'--se �em acidente mIlito <Tr� \ �p hpl!!'a. l\lU" não se deve

d
-'" d 1 P 1 _ h I T't ,. .

"

. , .. I
os e to os aquI' es que e�· ., -

. r. .
-

..

l',',Wt\l'a 1)1' bl'l.taruco ec are o a, o mare? a I o edmm�t, tou o aUXIlIo do camt�llsmo 0-' Espe "'pelo do I,Ial'echal Tito ,ão p(lrsuadido� de qUe n:i.o h:' l'e., se pudesse eP.t-:nder-se a um esquecer que o governo francês

'lil" se ..ncoutl"a a Comunidade o ultimo vinculo que ainda 1- cidental para poder l'eSlSUr ::a diligido ao ocidente que não I a1\ação, para a. EmolJa. ucideI:- "onillnto mnis vasto: assim é é atualmente um governo de co-

R--,epressa-O ao Gontrao� DOO oe gaoo �0.a������:On���:!����� :�2�:;� ln��:�ã�����m�:1i:::�t:�o:';:�" ���li����;�:��:i�:f}�:�q!:��� �!Fa�ol���o�I�E���E:i�::�i�
J.

_
- -

.

(I' .&

-
::'0 de 5.000 palavras ontem pro- .itivos desta prim�ira sessao'! permutas pUl'a.mente intra-�uro 1eravel que a qu� o �eu partidc

l111nciado na cidade adriática.{:' !linda muito cr;do pnra p-edl- peias na qual o esterlino faril' tem no pais, é provave!. Nem po'

de Pala e que fOl dh'Ulgado ao z�-los. Agiremos, todavia, sensa-
:IS veze!' d!J. rnof'da de "CINJring". \ �o e menos forçoso levar e,

mundo pela agencia oficial _ tamente, não forman<!o a espe-
de compen"ação. _

N--a-' fironfellra entre fi Br'as)'1 e o �ru�uallll ��:��:�"�i�:�g� ���:�T:1:�r:�: ���?oana�:, r��I�:����om��aa· s��
I co�;e��:d7;t;�;�!;�qn::n�po'����

� te Já pronunciado por aquele "11:<>.<10. ue taJlt:l� e":bo,,cadas e não é para que a Europa se cons

, � ��l!::r:sose�c�I�r:eOcse;::p�s's��:� I �:o e�;I:��:� �������.'� longe e�- �;���o e�::e ��:���a;�::;a��c; q��

ProJ�eto enviado á Sociedad-e Rural U-'raslliilel"ra' Ç�dO e eliminaram q�a��ueI' bdÚ-'1 La!::l���ú: ,�::�fJ�L ;':�)�'�l� f:,t;d�� I ;;:�r:m�,�i�:�r����,�t:i()os!J���Sf:���
VI a que restava alnua so re I

, I
seu compll:to rompimr'llto com

l'apa.ss"da fi fnse _de: \,[,t()� pie- ., .,,� - " ,- -" ')_.,rr 0 __ ':"1' àr

Ú Escl'ltorJo de

propagand3l
c:ol1\'en'ente e capazes de tor-

{repreSsão
ao contrabando de St 1

dO"f)s d:1s rc�oJuçoe" pl.,toDlca:, tfül':lR eomerciais multí1ati'mis

_ .

• a ln d- _ l' I
Expansao Comei'cml do Bra- nar ainda mais efícientes as gado do Uruguai para o nos-

' c uS plOWCO uS clL·C'unsp2cLos. ,hfl' l'adns na livre c(ln\'el'�abili

em MonteVideu enviou à a- medidas preconizadas para a so j}'us. I
A Europa ocid.ental deve "e dade das moedas entrl' �i.

1" ecwção da SOCIedade Rural
Belgrado. II (AFP) Em feha, 8{ibre isto lJ:1 acoroo T"· 'com esta condição somente, que

Brasllell'a o texto doante-pro-.
' (leeIara<;ões feitas à respeito ta.se agora d.e Saber segundo!" ��A,h,�7,.. ""rrn 11Jlpric-:ma po

�:.�(;lnd�lOle�r����t��tle�fec!�= ('O novo sàláriolminimo-I-deverá :�: �:l�:�:I�e ��n:ro�aI��li�o�� I;��;� :r:::!�iO��o S�Ü:;���il:la'n:�' �:�!�e��o;��:t:���-�:a:,: ���,

::"",::���,;�:�d�U:e \���� l�:�:!� enlrar em vigor até novembro" �:r�'I::��z��:e�: �����t;�') q�� I,���':.ce
m!lÍs Ulll cinr'1110 ,111,., ve�,o:�� t;.�/;a�;:�i�:p;i��i�1�1{�

1"11'a "I�tle os dois países.
foranl dlfU11dldas pela agencia n·ir�rl{1 .-1" ,·r,· Cf ",,"nl'�{) ii .. �,,�

_"'-.l,cm de várias outras medi- Rio, H (Meridional) - Via- Na gare de D. Pedro II. de- '(Tanjlm'>, o marechal Tito a- DUAS CO::TCEPÇi')E8 OPOSTAS

,1'" ,,,"tlola(!o!'as do moyimen- jando pelo «Cruzeiro do Sub. pois de reeeber os cllmprimen- firmou: !,Fomos obrig-ado!'1 a to:.j _"GrO!'wo :_norlu" d"�� M'" r

Lo .1." ;;udo no Uruguai, desti- regressou ele São Paulo, na ma- tos de amigos e seus auxilia- mar essa medida. (] fim de

me-r
çoes se opDem: - a) a conCI-p

iIl.:ldü ,j exportação; ena o g-o-
nhã de ontem, (1 ministro do res, o SI'. Honorio Monteiro. fa- íhorar a süua,�ão economica na eiio "d;ri["istQ" r�...,,.,,,,nnt,,,,

,

"'11" (l"'s"e )Jal·s. con' o ante- T b Ih
-

H lando à nossa reportagem 1J1- B 1 f 1
bretudo pe!a Inl"lnt'3rt'1. tr�'.'l-

, . _ , ra a o. pro!. onorio Mon- zona �
"

a. qua , por lima ::
-

jlhif'ta; b) a !'on,!ppçiio ,lihebl.
píO.lêto d" lei em apreço, uma terro, que fôra a Campinas pl'e- formou que havia distnbuido .. ta. da" autor:tdades d: ocupaçao, inspirada pelo� Esta.dos U'1i""-,

:l.i:ma de aduana e de fronteira sidir a inallguração de um am- 15,000 cadernetas da Caixa E- fOI completamente isolada da.s I" ';0 nll"l UnI'·" n. 'I
•. f'l] d t b Ih "

. , .,.1. '1 .":1. a. H"' hl� (1 apnrt re; JO ...

�'om ü BIaSI!. com o fim de 1 bulatorio do I.A.P.C, destinado conomlCa a 1 lOS e 1'a a .a- ·lemau! '. Tito aCUSO\l em segul-', 1c- '('orno n mf1.i< "livro ('il.fll ,cf!".

jJIoced", à I-CPl essão do contra- I a atender os comerciários da- dores paulistas, repetindo o que da a Italia de ter violado va-

II
J

rJdnc!.. em cada um.a das se-) quela cidade. realizara no Rio, quando do rias vezes o tratado de paz (,

.:;UlnttS legIões limitrofes: A1'- NOVO SALARIO 1\iITNIMO
inicio da Campanha da Pou- citou prinCIpalmente o:: últimos

- ��

ngiu. Salto. Rivera, C. Largo. Rio, 14 �Meridional) - Via- pança. Sabre a lei sindical, a- acor,ios fmanceiros realizados

� n o n
j

-r'tc'nb y Ttes e Rocha. jalldo pelo "Cruzeiro do Sub,
firmou o titular do Trabalho com a ItaJia e as antoridades AI -

O iefelldo projeto ele lei es- regressou de São Paul". o mi- que o seu Ministério trabalna di' ocupação dll zonfl 1A,'.

u--sponsao
-

as a � o B 8 B B S � 8J1:1 ""ndo plesentemente exami- nistt'o do Trabalho, que fôra à
'3.tivHmente no sentido de nlti·

-

_

_ "d'.
"

:&i

_�. _.
-

'�
-

ll.;_d .. \)01 aquela entidade, que Campinas pl'esidir ã inaugura-
mar os estudos a respeito des- B.�lgl·ado, 11 (UP I _:_ No dis-

".. ma 111 testará -sobre o assun- ção de um ambulatorio' do l_ A.
se magno assunto. E ao sel in- curso pronunciado em Pala, o

lu ]Jlovavelmente acresce11tan- p, C destinado a atendp.s os co- terpelado, a proposito da ques- mal'echal Tito declarou que as

l�" aS "lIgestões que conSiderar daquela cidade, tã.o do salario n1Ínimo. respon- inúlneras violações do territo

deu: «Já foram tomadas as úl- lio nacional da Iugosavia por

timas medidas, com a distribui- dementos gregos tornaram ne

ção dos questionários' respecti- cessário o fechamento da fron

vo;:;. paI' intermedio do I.B.G.E. teira grego-iugoslava.
Agora, _ concluiu o SI' Hono- R"fl'lrindo-se à essas viola

"ia ]I,onteiro - vamos agllar- çôes. o marechal Tito afirmou

dar apenas os dados necessá- fllle (,elevemos fechar nossas

rios à solução definitiva da im- Íl'ontelras e salvag-uardar os

portante questão. O novo salá- habitantes da regIão fronteiri

rio mínimo de\'erá entrar' em ça de ataques de bandos proce·
vigor até novembro pI'óximo, dentes da Grécia'.

A psicologia. politica, senão do poupa o seu apoio aos paíSES eu-

povo britanico ao menos dos I J üpt:us que pa.rtilham do.. seu;.
feus dirigente�, mudou prof ..!IH,a I pontos de vista.
ment'l depois da guerra. Impl'eg- I A AfITUDE BELGA.
naDa por cOlllplttlJ. outrora. to, - I O mais Q<'l'ldido é a Belgica.
n.IJlH:e �fl) grana,-, (Jolltfln "'la" r Grn.ças a um" '.('de dI! circuns-
t ..... l(>JJlall�:J O Ira b:�lhI"_I10 .10 � t3 ncin_q feh?es. l�l'a.Ça..o:;. ta.nlbem.
olhos dG:-< seu:-:; adcplo:-., nn ()

,

\' I [ia sen�o pOUt1Cu e ii. ha..hllLda.de

I �()l�enl,e. o ... i:-,!.clna
_

qlle CC.H1Ven1-

I
té:cnlca do� r.:;eus dlrfgentF-p n.

; lnrus ao povo lnp;l�B num �lhdo Ef.lgiea recuperou quf:l.sc U S �u

r,
momento dn. slIa hicHoria; c t:lln- l {'quilibno cconomico e finane;;I

he� \J�na F,., .. I1Ill <1l'li?o ,!. r,,· ; 1'0, O� coletes, os aparelhos (.)._

pCI},:a<;.lO. . IIOlledlCOS,
par"cem-Ihe inuwis: o

I;; el'te �enHrnento mesmo ql'e que "la pede, é a liberdade de

I [fiZ. com que. O� .tl':1.bnlh!�tIlA tto nUlrcha e o dil'eito de correr,
retWi'nu,- al._ ha pouco CP1 f 'I'f' SEm ])eias sem enuaves, Of' sell�
do Movimento r�lJl'Op"ll. �I (1...

'

l·l�f"'O.'-j ClO:"i ln(�l·ca.dos luter naC'io-
adiram poueo n pouco; ., � n:lÍ�.
cortJs de SlJ'a�tJ1lrgo vno (mm

sam ele�) forne,'pl'-lhh' acl',;i',,
""I lrihlln:i, do alL0 rJ'l <]"'11 flO
derltO expor f' plopagar os �(HS

pl'incipjo�.

';""_, 'i
----

IV

nao outra
•

c ors opan ma:
_

C A " j T 1] J. o 80

.::::�?'túda " reprodução fóra dos
Ui6rlos �i\ssoC18dost1)

JarrL t m pô,,' a o s b1"G silerros, r"H

que hfl.ei tanto» anos com o Pa

trão - 811Í bem que de ,j alqo
diJe",,"tc - e que a Ema honda-
de, a SWl m(tgnanid<ule pat'a.
com os pobres - é 1.", trabath o

ttlJ ln'o]ul gu ndn: 8��{(I 'jÜalqUI3T
tmportanoia. Ú ri'!'. G�'l'iil�fJ V�n'

aa«, pa ra lniínJ «empre
h om.eim tte supm'fwlA.

No f'undo, .sua FJxcêlenc.ia. s!'"

remoía. Seu ressentírnentn che
g-'l.va a transformar-se em fttrur,
em raiva, em ódio recolhido. Sul,
jug'a.va. como mestre os Pl'OPl'ios

:�;;7�I��1·:.i���f.��� o ·ministro) vestia calça branca e:� paletó azul
o ajudante ue or-dens

P G t I'" b
Iii

,serviço, �:c��:p1�:�' i����:� d� t a ra 8 sr ii e U 10, O, 'Igadeiro
na.jor Br-uno ou o ca.prta.o Lo

pes Ribeiro. Qualqlwr deles. O
nome pouco importa, Chegando
10 salao de "toillelte", junto ao

pequeno escrito rio, no Guanaba

ra, dis;:e o Patrão a.o SGU a.ju
ian(e de ordens:

era um «ingenno})

�O�" p'",r;ente em relação à po
, .

-. r1e sir Stafford Cl'ipps.

I no NmTl'3 o j::ove"'lo trab.'llhis-

I t 1. rl ..... ...,,... -.l" .'f"" - .... � ..... ,'- ,-.. f" ,c:-.q 0

1- fi n.mear::1 de cnrt..,..,.. ("', ,. .... .,ni /.

i,... .. !\f"1r�ho"l'l. �erl1 rluvida.. ''''ya:::-

;__.t"''''''''�I-'''' 1�'i"" ..... �l..-.,.., '. to ". ,I ,isso, mãS, c<nquR.TIto f-C;110')":t, n:l(,

"""

senao
oenxe t

- Pois não, ExccZencÍlL.
� V,dtnúo algo lt.r!li�/H�

tota.ltrá rto de Sua Excelench. ela
1937. OelullO não conseguí ru der
rubi lo neru ('ÜJ.uPl':l.-lú. .c..H.Uw

pfuúúàuupuà.uà iJi11ütl:.tlJ.llf Ldt
Aa.l1ti� l1bu Ü ;::'CdU�H"�_. L....o ..... l' ...

-

11.t.r;t:íllfU.

e:nrCB S<'_uS ccrnpanh
- íro.s di: I.z.r

ría, era UUl f:" -L0JH .... ' t-C. .. d!" !

ces,jJ prol.Lo !J. ('·Ohl11rJ.l�_!.J.l ...�e ..... I

b"'fl 11 de pu' "ora que Joga. li;' V"-
10.:5 ares o rcgrrue �2 luL':.� ... (.·1'--

potencia.
-- As nottcías quI' o dr, GEIil

tio re('elJeu no 'e úu v 1. t ... _.�·

UHl dos Illeus �ul(::gfl"" �- .na.O ; .. :"0
tran qu i llzadOI'<L�.
- o .Iu rucy prepurn ElL1 movi

mento. OUVI ::;ua ......;XC_lÚl]CLd .. u":'

zer isso ao chef� da !..)Ú!H 1.1.

-_ Que tOI q c. (j ,JÚi..LO .. ::....ille:�
[Q reSpOndl'll?
- Apenns ísro : H�:-r'u11IJ=' or.

r-erv!1nlIu".
- � (J d r. Getulw?

- 1.7l1r " .. o.; H'J. Lr:-tliíiu,
- I li ,---r,nfl'({ri,1 n 1).1 I? Jlá a:

PIOPiI!]ll1-SF rt Ioda o j1tl'Í.'l.
Oapa.nemo., bra.n cu to 11 éUi1..._lo

âent i (j. di SHO rcntpa. rolvrida)
tlj�t:;"n.. {J1{ f ÍJITL a raLJ..-;{'tI e .�'citS la
hinoS for-marn m. P8t:"IS fia7Hl J�a8

qú.e i'llfl1 pude FSCllra,*:
- ]\lnú pr-rrnnu'F2 ljiJP a ,(/.*'21.

ge (LIQRITf':.
D1.La <j hO("(LS d.epoi«, a 1,a'rRfl6

'er/1'I'l.?'itt'11fl" g7�açns aos cartazes

afixados na,-.; :)(t.clf'S dos diTr ttn'itj.Ç
entuâa.n li".

JACQUES CI..LS r:CN:::'::

nião \� di� ir,.i· i...L..
�ont8 a sua opilliao e CAL:'! opi
Dai háV€!, Il:l politica 9COllnrnlC:l,

13 FT:'llv;a, tnuita. h�.!it ·ll�flf;
,ma cena fllllll:U;f.o .

No (Ol1Junlu, (llt.fl:ldlU, po[L:.
Hzcl'-.'r....: fph." :t l'·liliFne1.1 do (I ..Ti

t!lênte "',. o -!ê]){ 1 p'd',! o iH-, J'!l.

ltS1TIO - llla liu "dh "110, .11.��,

lua nno exclUi, ,1t' flln,-�(J !"il{Tlt!ll,
(efo!Jna� "oC'lili- A P1f':oifl:l qdt""'\
lS l 01.'01 dac::(,r-� t1:1 t�lli'rJ:t ,!-'I� r .....

_

-se cada vez 11l.1I�., DR iueo', /""\

nientes das prl.J�'iden,'m" fOi'l,'1'

tas f' pOI' veze�, revolll(';onari!l.'

0111!.lda;-;, quan1lo fJ.d HiH [.1 .u

:-jfl qn·'-

Politica f)llP :'1 ('nlo('� J,levit!l-
\'ühne:nt 3, en1 �unflil(J Culu :1 G"ã

! nr'el:lnha. Noutro!, tempo�. fj lu-

II:, teria �ido hem desigu,,(. Mfl�.
1,01 d('t"<LS do peqUenIno I eino

I
belg3, �c projeta. :l grande SGlll

tU!t nOl'tt -:ilnel lcann: nqsim n

r' l:1tjn.o tlti.� forç:L!4 8'<ui lnv�rti
1 ,Ia."

mal, e o normal nii.o l p�ra (1

homem ;mborna.1' todas :.;; :.11:1<;

ati\'idades !l.(}S I'apl'leho.e itü 1<;<;

tado. i,,\o "', de f{.to. !l t,llrlJ(,J'�L·

cio..
,úHln e�uí cl'Í;;tallzado :tindf1.. E

uma profunda p.í'isp p.('unnrnip!'\.

poderia determin:lr reações .'m

,érHjOo C'ontrar-io. SErá. preci�o,
entreta.nto. nno tf1.rdar muiro em

iecldir'-se: a pior polit.iea e a

das 'contradições f' dr< df'�co"ti

nuida.de.

fulseira �e �uro
P,'-df'u-se lIa. rua Sfu:l

Paulo, l'nh'f' Itoupava Sf'

ca. e Cidadp, uma pnIsE'jrs,
de Ouro. Gra;tifi(',a.-"t'l a

QlH'm entregá-la na redação
deste jornal. Tra.ta-se de

ohjpto de f>stima�ão.

•

Tome saúde tomando, co-

mo aperitivo, (} grande
estomacal'

BITTER AGUIA

o PA AGAIO
DEUOALA E
Acabou sendo amordaçado pelOS ladrões

AudaCiosos meliantes, ao

aS-I
A vitima do assalto apresen

saltar, na madrugada de ante- tou", qll�ixa ao del:gado Loqu�
ôntem, a residência do indus- to ;:;aIVlo, de planta0 nr. Depl'u

trial Corn.elio Marcondes, à tamento de Investigações e, ao

rua Embaré. 22 na Vila Ma- Rpd\lzir a h'rmo sna reeIam3.

riana, São Paul�, viram-se às, ção, ao eSCrivão Paulo de Quei

\'OllaS com perigoso "guarda' roz, lamentou mais a perda do

. II papag:'tio
_ que «falava tudo'

- o papagaiO. ,.Premeiht�do, _ de que o furto de cerca de
no 'entanr1o, (l �ellto e ::cahza- três mil cruzeiros em objr;tos p

do o assalto, nao podermm re-
roupas.

cua!', diante da indlSCl'eta ave. _

Por ;o�o. ante::: de m:.lJ� n::l.da,
amordaçaram o papagaio € e[lI'

regaram com ele, colocando-o

,nu'p os ohjetos, roupas e joias
roubados.

j,'ilftlfiqnr fi Sf'íl i'stôma-

j\ f; 11 .. " Ihll'il •

APROVADO O PROJE''l'O NA COl\HSSÃO DE JUS'l'Iç .\. DO SENADO - CASOS EM QUE SERA' PERMITID_\.

o parecer do repreSenLl.l1té
udenista era contrál'h a pro
posição e e11controu forte opo
sição oferecida pelo senador
Lucio Corrêa que, em apartes.
sucessivos e apresentando subs
tanciosa argume11tação J llrídl(�a,
conseguiu com que a lnaioria

de seus colegas aprovasse a dis
cutida iniciativa parlamenmr,
Os debates em torno da maté

ria, entre os dois congressista:;,
em alguns momentos estive
ram bastante acalorados. De

pois do projeto haver sido a-

o

'tado da primeira, A maioria a

rejeitou. A emenda numero qua
tro foi a que deu oportunidade
aos calorosos debates entl'(; os

senhores Lucia Corrêa e Ferrei-

cim redígido: .. Por desclImpri
mento <lo contrato •.

, PaSHOH a

gl.1almente toda. e qualquer a- I aprovação unplica.ria 11a supres

<;ã.o de despejo em curso, salvo

1
são total do projeto. A emen

por falta de pagamento de alu- da nJJn:er? dois foi con�idet·�
"'uel. até 10 dias sllbseflll�.'ltep d:t preJudIcada.. A emenda ncl

do mês vencido, mero três teve o mesmo l'esul-

desr:e que não resida em pré
dio proprio na lJ1esma localida
de". O item terceiro ('st3va as-

ceito pela Comissão, no seu ;:18-

pecto constitucional, o presi-
dente, senador Atilio vivaqUa,j ,------------------ _
O"nbmeteu as quatro emendas

a-Ipresentadas à votação, A pri-
1 llleira emenda, rejeitada con- I

Itr:'!
os "atos dos senadores Fer-

Ireira de Souza e Artur Santos.
Imandava suprimir o artigo pri- .

I
meiro da propo.si!;ão, a qual j
constava apenas daquel� dispo- f
':ltl';"O. I�to q't.,�t ciiz-er q_�� � �,l� f

Rio, 11 (Meridional \ -- A

Comissão de Justíça ')0 ::;enado

relUliu-se, hoje, para apl'eeiar o

parecer do senador Ferreira
de Souza a respeito do proje
to da lei que suspende, pelo pra
zo de um ano, a proposltnr� de

qua.lquer ação de despejo e i-

f

Banco Sul do .Brasil SIA I
no

n('SNHlíos - Depósitos - Cau!:ões - Cobra.nça.s

E
����U,��,-d�!!�.� i
mais avançado no ramo de equipamentos para Garages,
'Postos de Serviços e Oficinas em geral. Não heSIte: seja

também um beneficiário dessa longa experieticia, E lem

bre-se auando escolher o seu equip'amento, de que A

MARCA ACREDITA O PRODUTO,

GARANTIA - ASSISTENCIA TflCNICA - PEÇAS

SOBRESSALENTES

�e olhosordens -_'--_

.-\. \'. Barão de Rio Branco
OUVIDOS. NARI�

-

:;

ferral

(iARt1A.NTA

DO

DR, 'WILSON SANTHLI!..GO
Assistente da Faculdade de

Medicina da Universidade
I

do Brasil

CONStJLTAS:
HORARIO:

Paulo
- ADVOG_'\DO_

::

t
-

Gal'anUa -- Assistência Técnica. -_ Peças Sol?res-
CAUSAS CriEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS

Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1,0 Andar
salentes -_ Sugestões e orçamentos sem compromisso

Agentes exc1usive para Santa. Catarina:

MACHADO & ClA.. S,A, : COl\UlRCIO E AGENCIAS

Filial em Blumenau: Rua 15 de Novembro, 1326
lUanual N. 18

horas.

Das H às 18 horas.

CONSULTORIO: ....:... Rua 15

de Novembro, 74.2 � (Ao

f lado Q"- .:Stlafatma»). -

=-�--�������

ResidenCia: Rua 15 de Novembro, 1393 _ Apart, 1

:: FONE: 1447 - Caixa Postal, 211 _ BLUMENAU
::

�j i i i i i ii i i i; 1 j II i II iíii ii i i i i i iH ii iíiiii iiiiiiiiíiiii i iiiii íjiiiiii jiiiiiiiiim�miiii;

ter o seguinte texto: (, (,Por

inadiplimento de clausula con

tratual." O item qU/Lrto foi jul
g-ad,) prejudicado. Eis os seus

termo�: <,Por uso indevido ou

por :alta de conservação de pré
dio do inquilino,),
Depois de aprovado o rc·feri

elo projeto o presidente desig
nou novo relator, tendo escolhi
do o !'enador Lucio Corrêa. A.
Comissão examinou ainda outro

projeto que foi rejeitado, Tra
ta-se da. proposição que dispõe
sobre a restituicão de diarin.s
ao pessoal da Estrada de Fer
ro Noroeste do Brasil,

ra de Souza, Penmt" ela as a

cões de despejo em qlla�rú
itens. No primeiro, por falt:t de
TJ'l�amento de aluguel até O dia
10 do mês vencido, No segundo,
por necessitar o proprietario
elo prédio para sua residencia.

desde que prove não possuir
outro Este texto fOI despre
zado sendo aceito o seguinte:
,Por necessitar o proprietário
do prédio para sua residencia,

Vende-se Usados
.

planos

I
fttJ' �.,....

INFORMAÇÕES: - C A S A V o L I. E S

RUA 15 DE NOVEMBRO, 730 - BLUMENAU

�ftf '!#'t '*., H

"nH ilie'
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_

II tJ t
. "-�}, em [L � í o qun.nco Sr! fi ore -n �

�����':e:5 r����r:���r:5111���a��� I (I hotel nllrbuôtnj' em
l.ece-"c- logo urna b:u:afunda' �iiliii� iiliiieY�u--r- im�1 dütunda t'rerneuda. um vai-e-vem Iliiiilno

UI AO 1I'.(i (i:.

ínt.erminavel c aparentemente
S('In explíeacão. Os pr incipa.is I

Nas salas das vendas nâo se mente; para aleancar sucesso,

Iugnres Hão tomados (1" assalto dores do mundo inteiro aqui como nas l'egiõe.il auríre

a tua Lolta nas salas imensas, em que se O (FARO» DOS PESQUISA- Tas do Novo Mundo, requer-se

a« -'t'JUI qiie [õrn« não s6mente vão realizar as vendas. Brilham I
- DORES - ! não apenas faro mas íntuieão

11m pá.�N(!rU cansado olhos curiosos em rostos altera- Nae salas das vendas não-se e, acima de tudo, sorte. Ao con-

I 1/1,'8 um: páS.WI1'O teT�<l()! dos pela esperança e tonas as encontrará, naturalmente, ne- trárío do que se possa ímagí-

I atenções se voltam para as pa-
nhuma personagem muito co' nar, não é preciso profundo <'0-

l\[nria Lsuizn de Sousa jlíaruns h id d L d d hredes em que são expostos os
n eCI a e on res ou e No- n ecimento da hístõría da ar-

mais diversos objetos em meio va YorlL Os ricos colecionado- te. Esse conhecimento é mesmo

de tapetes, lustres e em qua-
res não vão lá tornar parte pes- desnecessário à realização dos

dros enormes. O leiloeiro surge
soalmente nos leilões. E' por bons negocios; constitui até

com seu martelinho branco. E meio dos mtermediários que os uma desvantagem para o com-

o trabalho começa. magnatãs do comercio de ob- prador, que se tmpressíona com

MINA INEXAURIYE'L jetos artísticos (porque há o aspecto desagradavel dos

DE OBRAS PRUiAS magnatas nesse ramo de atíví- numerosos «abacaxis» amontoa-

o que se segue é sabído. Os dade, como em todos os outros) dos na sala, .A1ém disso, o co

diversos objetos .despertum � .lquireru às vezes 01'1'a5 ines- nhecedor mais dificilmente se

maior ou menor interesse R.!. tímaveis de mestres 'celehres decidirá a comprar do que os

os que são vendtdos aouxo do descobertas em meio dos on- que se fiam no seu instinto e

euato, ao pc: ';80 flue out-os, S' TIl jetos sem valor. Quer isso dízer na sua boa estrela. Depois, não

,ide se saiba, porque a!canc:.:m üue é necessário vasclllhar o h::í. tempo a perder, é indispen
!}pmas elevpi!as. l\'[as, não .eH'l í�ontão dos objetos expostos, súvel resolver depressa. Razão

aí o aspecto mais mteressante parl descobrir o tesour'l qlle a mais não faltar à distribuição
'Iessa instituição tipicamente pa

vem a ser alvo da cobiça dos nos objetos feita de manhã ce

l'isiem;e. Que lml homem de ne- }"lJoeiros. Como estes, no in- do.

<;"ocJOs arrumado ou repentina- telTalo de rálJidos minutos en-

I
ment·.; ennquecido man'le para tre os leiões acham tempo para,
o leilão o mobilifl',) que pos!'u" examinar a mereadori1 expos
:l. moment<,. e qlle suas peça>, I ta '( Isso é uma outra l:tlstor'cl

"ao 1l10bII�ar ,1m,]., por uma. (em AS VENDAS
outros recmtos, nada !lá nisso! Bem mais interessante do
de extraoruina: io. O qut' Inll,ta' que as vendas é o processo por
pouca gente ",<':le é qu'�, alé'TI I que elas são preparadas, Pela
de centralizar IS venC'lS em madn!gada, enormrs cambhées
leilão o hotel Drouot elesem- ,'transportam, ac;ondlcloD'l.do3 a-

penha relev::onte papel como mi- t 1 d dI aba hoa amente em ::rran es
na inexgotavel par1. à desl'obe!'- I cestos ou em caixões fechado",
ta de obras primas MIlhares

I'
os objetos a serem expostos du

de pessoas que se interé'ssam rante o dia. Utensilios caseiros
pelos objetos de arte ou co- de permeio com instrumentos

I
merciam com eles, vivem em preciosos de ciencia e de arte;

, f1tnc;ão do hotel Drouot de Pa saidas de baile, vestuarios, lam-
rIS, glle é o lugar de CO!lcertra- peões antigos, grinaldas de noi-

� {
vaI lTIlsturados com obras de

}',ohére, de Voltaire, de Shakes

peare, revistas literárias e cien- ,

tiflCas telas em molduras aI

podl'ec:idas, desenhos, gravuras
aos milhares, tudo isso é reti
rado e separado dentro de mi
l'Utos apenas. O que é de milnOI"

valor é espalhado pelo chão pa

ra Bel' vempdo no mesmo llIa,
[li) p:lBSO qne o maLeJ'ial me

lhor fica pam ser submetido à
anúlise dos especialistas. qLle
procederão à avaliação. Como
é absolutamente impossível a

valw r tudo convelúentement,· ..
qllase :;empre acontece que el1'

tee I)S Objetos considerados l'P"

fllgos, li sel'em vendidos TIa

mesma tarde da chegada, fl

('nJa obras primas preciosa,.;
Não apenas paineis de Millet,
de ':orot e outros mestres fran

ceses, mas também de Rem- j

brandt e de eLonardo Da Vil'f'L

têm assim apareCIdo nestes 1'1-

timo:' ano:;, l'E'cobertos de p'.
H.L PUIlC(, tempo, um MlIrilhu
rlll Vl'IHilclo nu llOLd Drouot rOl
llm". tlltemem, a (jeterminallO
negocwl1Íe de qttadros, que II

11111pOLl e o revendeu quinze dias

depois por uma fol'tuna a 'mi

grande negociante que. 11" tu-

1'''ln.'"ntc, aincl� fez C0l11 I:iSO

ex,'eiente negociO.
Compreende-se. dessa fOl'lna,

"ue o� Ql'e 'ui.lam à espreita

I
,ie r.1l'ldades pl'OCU'"f'm estar

l"'e�H'ntes no ':'omel�t;) en1 que

I,parecem os objel JS para te

rem oportunidaj'} d", os e:xr.n1i-

nnr e escolher aquele!': para os

(llni:; elevem faz-=" ofertas. E', Iilimal, ,mla nov.t C·lpa ao O'lrn,

o Cj'le aqlll se ],C'[Je,e contln"'�' .....-----------

r n u r a

ln O. (U'., .ciei-t e,

'jJu,R'ju,'U CI{ll"').ti!U.

1)1([,> (jll'.Idf) })Il'itu.te (' (\"lJe7fL ...

em filO

(OHlO (l 11 'JL

� .1NIVDI�S.11UOS - NOIVADO -

- .Amversarui-sa nesta data a

srta, Arací Corre!n, filha do sr.

Com a srta. Elze Ruth We í

kert, filha do casal, Jorge Weí-
i..erL, a.j u stou nup ..!las o jov .... tn

Izldoru Corretu e ua :o1;J.. A,,"'ll.. F'I ederico Carlos Augusto Mís-
, U1. re i ] I s e f

.

11 1- .
� n I, 11..1.0 (O sr. FrederH"O lHls-
sncr.

- - - \lTA._J..t\.NTES - - - - - -
_

VlaJ[,rá ho ic, pe ln "VAIUC". com destino' á Capital Fede- \'1
ru.l o sr rví.a.x i-'u\\ u !-, p rop r ie t.á.r io da Ccrne rcíní Fccx.. d ista. I 1
p ra ca., anele" convite d rver-á tomar parte na reuníão ge;al dos I i

I l'''ll"esentanles ,b Impor'tante flrma CIA. BRASILEIRA DE I
I ELl,,'I'UfCIJ:>ADE Sl1i:l\lENS SCHUC'KERT S/A. i I

Conselho dp dia

CllupeCH, vara q ...le t1du I. ....u .. c.

Efemerides
Historicas

A "duca\�iio co homem deve
conleçar desde o dI�l dO naSt.:l

luento. Desde êsse dIa a crian
�a adqlllre hábitos bons ou

mau", dêles depend enuo a sau

d-J e a Ylcla E' cundenavel, por
exemplo. o há.bIlo de dar-lhe de

_4.ndré Ntlo TADA.SCO

marnar a oUdl(Juer hura e. �m

Heguida met�r-lhe na )Jôc" lIma 1.633, o Capitão Francisco Re
belo r-epetiu um ataque feito "-o

Engenho da Várzea, pelo Capi
tão holandês Cloppenburgn.
,Nesse combate foi fendo o b ••t

,Chegou rec2ntemente a Ma-I vo Henrique Dias;
Lnd, para o .!:-'"rque ZOOlóg-ICO I 1.752, começou a funcionar o

�a P'ldadc, lln: ehlmpanzé, pre-, Tribunal da Relação do Rio de
,ente dei. colollla espanhola d" . .

Santa Isa.heI de Fernando Pó.
�

J:;Ln.Clro., cnado pela resoluçii.u
Um Jornal da capllal l"I'anho- i r:'�Ia de 16 de Fevereiro de

la publlC'ol1 lllYln Hota, ,wonsG- 11 1,,1;
lhando o govu'no mlIni"lpal H 1824,
"corri�,ir a fc,llda,le di) Zoo, pe
<[ucno e anti" os ),Icho� f,US;;'jlll
fome, inlI-'! ôP:'lo de llf!1a [-"J'an
(Ip ("<l.p1r·1 ," ..f\.f"r :12�ntül1 a nuLt
que o f.'hip!lT!.1zé er a llt::' \lnld l'�H:'

Cllriosidades

um ataque dos revolu
cIOnários pernambllCllnOS fOI re

I','IHlo pelo Capitão Meira Lima
i�rn Alhanlbra. na .P:Hal(Ju;

1 b:!5. saindo dR ColonHl do Sa-

.r ,rI 1.'<'" 111' I'�·t t"n

1 � fu I

eralnenro, o COI únél \'aseo An
I unes n-raclcl, apos rápid.o conl

r,ate !las cCr!>a!lIaS ,ta QUinTa tio

I f.._Lt'U, lHJt' eH! -,,1l�iJ, l.hJ .u.� �.,�L ,

1 ::)��J, dlLtntt:� da b:ll'ra de' Ara.-

l�a \in�ant;a e nu tntlOl', :=! n'u
UH-r P. lUHlS l,e'nt::t do q\ll' I) hu
111P..LJ.1.

, ._ ••••• Lu-1l. � • .._1. .... \) "_&.d_l" '\ .!\lj \._ _l,1..

I 1',('11 " qn' IlltUlU ,� Ül lUo,,-,lU
dur.1l1tl: �l guprl::t L'o�!t.:"a '-' }.J;.lla-

1 L',U;U,
I

'I
I. ltJt_jt l1u I�iu Je J a.neh'o. [ale-

• ..... 11 r-'dUUllU �JOS �;p H , ......... �\_nJ

I Z I, Vl:--it'ÜI1de tIo ti ru!,'l.Lti.l. naR('i
I (lu CrI1 IJ.LI i;.; a 4- de UUtutiI'tJ dp

hw;,
I l :ih;, {'ln frl nlt· aI) l�dB!,,, 11 ...

'

l f111" ('-'I I 'll.ta tu r'I;a. p�-u u.�l1a ta. i u1

tiPfI ulad'l ]I('!rt gU!.lrda.-HrLl'10I1d.l
; t!u ltio li i'ande do �ui� sub u co

I tt1otndo co Tenente-coronel J{)�"

I
F'crand� de Sousa Docca.,
1.889, á noite, a. earruagem que

,conduzia D. PeclI'o II e a Inq)e

I r<ctt tZ, toi atacada. a tuos pelo

I
e�lrangelro Antonio do Va.le. O ....

Sobe-ranos sairam ilesos;
1 �Dl. fOl proululgada a c:onsti- :

i t\l1,;ão do :8sta.do de São Paulo; !

I
1 SU3, na bana Norte do porto

clt' J.'lona.nópoIJs, Sa.nta Ca.tafl

'la. foi 'lpristOnadu pelo Cl'uza

! rlo1' ··F-t pllhh('u" o vapor ·'Jupi
I t('r" a bonlo do qll'1l ",. en"on

ti ava o chefe revolto�o Almi-

Pano
QÜer:.l ri (�O j'uct 'l,
O {�Jl1 "l.UIU ti iI' t 11

b li <1Ll ,��,

j'tlll1. Vt:ISU

1 ir ,ui,

'lU'" tus��
t t 1 . .1 ut. �

OS ORG.lOS DE 8 I.çCrZ Di}
- - li LJR",� A.LIJ.bS

P.AHld. H '''L 1)

('onslclet'[I', d l"lltlllti.C.

� Gnh'p

lUl:tnt 1-

n<lugul'..:_tll()� 0:-; ülg<1u::-; 1el L"U�

l ..}ente [L )�,ld[ .. l,.uüS lid.. Ir.reJJ._ {_�e

São LÚIL, ern Vers::dh_s. I\.fon
senhor �dlnt �[:ullnj de l'iOLl �

lJa l.H:', dc'u :dí UIll,a !Ludu;üo !ttl{·
pcrnlItlu apl t Cl-tll �I'" t:"o.I.1 <t1J� .. 11-

gallS. .A. '-'f'gtl Ir. t l:l.Pl":lIl!-',P' oUVir

"':0 eanLu[ _, dI" HIll de".. sacI a

!dJt, dli't I::U_) tlu ••hati· nüll:-;�l'l,
lJ.ll·�ltIP cLt l Ipel.! d.l C·tlt.J.{jr ..d I

rnnl" LBd'wr lo \Vn.ntlenJ",lk·

1.\lU2, em Jaguaruna. Santa Ca-

I
t �j !'lna, Slll·g tu n pllult H O JtHll:Ll
I·C, !3 eron:-�\ f-u;

I 10-L7 Eiü �ã.G PS.u10. t�" e iru-
I -

I �

I ('1\' II 1\ «{J,'!'TPS-(I N'l"run JI til

: "Tinl;"ú lia 1IGrida. ..li?' pre.O-l::;:t('-

111Rn<L InOf-flt-:ntf nCt"" ti i'1111il�nl

do no llI&. .2u, f'OIJl i,dnlô::- l't �..all

ttedos

eceit(l�
DOLO }.)S}'()j,.J ,l

I)uas �it'Hl:t!-i t-i.._ttlda� ('UITl 1 �

tL_'t\__.u .. t. \.U· d'.lllttl. ..Jante 1,:!
ehávpnn dt, lt'lll! qllt=ntp P llelh)lS

{HIll'a \tz
..

ii.:.! cllH_\t;n�1 de �L\.U
(ar; 2 el:1I'ao..: l�nL np\e e 1 I" ..d

\ ('U<t de ral'Ínha <1<' t •• ;,0 pen ',

I :Itl:t e(,nl � lolh"n's di' I'h�t JI'

III) I{u)}tI.
fll1 nu qUt" nt t' t'

De o Inundotodo
MAR1\.VILHA AMARELA -Um floricultor da re-

gtio de Al!-'meeI' acaba de cl'iar um no-

. vu ti pu l1e [10[', um lila:.'. amareleI q Llp.

\ l'm despertalIdo granllc illll'l'esí:c cn·

tl'" oe; flol'intltor ,"'S. O:, clubes cl� flo r
1';' u!lu:'U de�,elam ('XpOí aos sel.IS as-

suciado a llova cl'iae:ào, qne
de ,Maravllha Amarela,).

foi bati·

AGENCIA

HOTEl, HOLET'Z
Fone, 1065

TC' 711/, idéta de ClIlSTI IN

DIOR /I'aça 11m I'flstido pl"f'(1J
ll"'. longo 011 ('urto. ,1 ,'rl'S(·t'1I

1,,-111 c 1nnfL 80 bl'c-saia - I'm ,.,1'-

q1Je o pholostomi8s guel'l1l,
ImI horrendo peIx,:! qUE. ha1::.da
nus abismos ocennko:l, tem

sõbl'e o COl'pO I,lai;; de 1500

61'gãos luminosps: e que, até

hoje, só fOI po;;slvl "panhal'
trfls exernplal'ss dêsse l'ar'Ís
simo monstro lllarinho. dois
naB ágllrls do;; Ai;OI'es e l) úl
timo no htol'lll ela tndm, pró
Jo.'imo do )lôt'to cle 1\íadrasta

que 60 ,,; da popllla<�ào (Ir. R('

lJública da Guatemala, na i\

mérH·a C�entral. f_'onl.p6e��4.::'
rL: npgros.

f!lJe. d.e C':idn dez pê'3S0flS, no
v,' lug-enm 'll'1,lament::' :,11-

Paris, é uma
obras' primas

OS DESCOBRIDORES
DE RARIDADES

Quem por curiosidade vai a

lugares como esse, neles encon- I
tra um aluvião de pesquisado
res curiosos que, levados pela
sua paixão, tudo vasculham.
E' assim no cais do Sena, nos.
porões e nas aguas-furladas e

até mesmo nos sitios mais re

conditos. Com sua energia e

dedicação poder-se-ia fazer mi

lagres. Conhecem-nos os em

pregados no hotel Drouot que
abrem os caixões. Toleram-nos
com indiferente indulgência,
procurando não os perturbar
durante seu trabaho porque sâ:
bem que serão reeompensados
peles deHcobl'idores de rarlda-

Astros e

des. Apesar de todos esses em

dados, o'_'�isitante é inevitavel

mente emptrrrado, recebe
.

en

contrões de todos os lados, pi
sadelas a cada passo e, não ra

ro, lhe cai na cabeça um obje
to qualquer, Mas nenhum des

ses pequenos incidentes tem im

portância, tanto que os que vão
lá não dão por- eles, com urna

lâmpada na mão, caminham

entre, por cima ou debaixo dos

quadros, procurando a assina
iura de alguma celebridade.
Vendo-os â percorrer, dorsos'
curvados, cumpletamente ab
sortos na sua tarefa, dír-se-á

que são figuras de Daumiez

que Si> animaram repentina
mente.

DESDE OS VELHOS
TEMPOS

.

Os aspectos pítorestos do ho
t(l1 Douot, sua vida, sua anima

ção, adquiriram uma certa 1€

gularídade no decorrer do tem

pn, pois que se repetem atra
vés de gerações, como se os

mesmos tipos, os mesmos pes
qufsnâóres e amadores de te

souros renascessem. 03 velhos

parisienses, como seus filhos e

seus netos, podem vê-los sobra

çando objetos ou apertando-os
fortemente contra o peito. co

mo um namorado aperta sua

amada. Em vez do luar, são as

cintilações de um antigo lus

tro, e em vez do céu recamado
de estrelas é a pintura verme

lha do hotel Douot que servem

de aplbiente para esses amores.

Passam gerações, e são sem

pre os mesmos tipos os primei
ros a tomar lugar nos leilões.
São os mesmos que COl}, urn

movim':lnto de cabeça 01.1 ape
n��s com um piscar de olho ia

zem seus lances. Lá eS1:ão eles

Eentados, dentes cerradot', Sé'ffi

profe:-iT palavra, sempre cC/mo

r.::>morados em êxtase:
- - Dou-lhe uma ...

• Cuas .. Plaft!

(' ,., 1,. LN MIRAND \ .. Nasceu em Ponug",>, ans .) de f2-

,rrf:Írq Clt' 1914 ma..� f ]1\ llhra o Brasil enl �o1"'(\nanh�t: (ip. :;�u.

ll'Il:S n.OE .2 anos de i.J:"'�d�. Nn Broad'\vay e P�l1 Hollyvloc' con�e

f I U f)t (t pcional êxito, gr2ça�: á sua exuh� "1 . � per�(In3l1dflc I

s":,, t esra de frutas r :I'U "r.pa.tos de V'I '1 19 an,i,lr€:-1. ",o BI �,

�jl {"r., uma d'lS ma.iS f[in c::aR cantorns do rrd·�(, e {lO rndj(,

IICl p·,.ra os Estado.� l'niLl(, a COnv11r- dr' �-l.j:).l" �\"!llll/ej t e lPITl

feito nUm31'0SOS films.

XAVIER CUGAT - Nasceu no dia de ano novo, na Espanha
Bnrcelona. Aos 12 anos de idade já era violinista de concêrto
Alg1.lnB ano!' nlais tarde foi Tiara 08 Ef'Lados Umdos e orga'lh.oll
lln1a orquestra que conseguiu eXtraordinário êYlw 'In Hollv'",o
od Montmnrtre Café, c mais no Cocoanut Grove. r"I21hor;�lldo,
sensivelmente, Cugat triplicou o número de fiMlras Je �n'1 Dr

nl1P�rra e éi conh""icio c?mo o "Rei da RumbR ", o que (.!stá 0-

bt'igr.ndo OH br·a.,ileh'os :i. tomarem muito cuidado com o St'll

f':tmhff.. Trabalha para fi .vlOR. e é também ótlmo caricaturista.
-------�

J\STnAL no DIA

,--T"�,,.,_.T �}Jf)'

flutilt)"·', (":'1)('elall"rlrnte P�l(l
manhâ. I�(,'7)?rndir!n 1)(frrt 'lljO-

1111'. prn I i ,'mo egpOj·te. ii' tudo
o epte é feito no ar H1T"..h�

p�ter mo-eimanta dinheiro.

fr1,voTcce leis, l''''Jltlnmento8,
sociedades, 1't'hgiões. filoso
fia,�, h1,ntOTi8mo, aS81L'nto.�.
utL'iN á "ILude mat'al e f18i-

Hnga <lwami

ca.

OS NM';CrnOS HnJE
PO.�.'51lem alta mteligencifl
q1W nlennçrt 1;itmin na 1!ida.

São francos, !7pnp-rn:-,�ns. 1YL

lnntPs, e CgtUd�OS(l8. (1ourm
ftlP/1)

,f\_' ÍlüU/\ e'11 hlgnrt'� rlls'!'.anttS
da IlUlllln)'( fn artJhr a1 . - (' t a

tllJ'alment � Sem ltHlY - - rnda-!'e
!>h,qel'llal' "1é existe Im: en.

gmll apreci:1.veL Nu G!ilüPO e

110 mar, '1', nOites ltmplela�,
1l1fl.H Rf'lr' 1:1:\:1. li.7. cl1(ga a

um f'f·n1t';'lln-'-l'l!k' II o <;e H"

h Pr)" J�) (.�," ,,"r - q"ldra·
rln' (�lO l"- tft. b to pontos tl1

I,a
I magllltu,i; falx;:;s e o,JI � 15 r.�·

l'acle"'J I .';; que n;}') f'J., [1€-

l{UenLt'lH ."l P enCl)l 1 r.Hl.ts

I lnz d lS .�1 _;1.l:J. A_ ih}: 10

� a nOlit"'. é 1I1l\ltas v\·ze..s "\ana

; Vel, cnqlmHto 'lU" li fl<J,S estl'e
i l:Ls l"--- COl1!'itau le". ..fi. c)Sbl1, 1 ['l'Bf1..

I comlldl't'ú \'..1 lJrll t") d:i lLlmmO�

I ""Iadi' llotl1l'lla <le 01111 tet'.:",

1 :1. m,,! adü, tPliI olltr3.

lll'le
nZ"t.o as t!st[·ela.3�

Ent cetfiJlto, a fnnLe de íüZ

llot.lrna. do cé1! não esta aínda

'-��-�--I"
dl"finitivament", 8orvlr!a pela.

hoa. (lIA �i�_.

I

}1a,1'te í>llt}er'illl' la ;1Jmosfera
Hill flliranto I) dia c (ri).",ertidu,

H I i f IS n un n.z no decotl':,r ele toda a

pu�' pode
1. 11'

�
Repfesênta�ões no Ri.

l'·lnn8. ImllvHln",l com eser1t6cto e amplO nepOSlto, ficett�

represent'lçõps êm conta. pn'íplia. de fAbricaS.

F'u1'7jece fll)lH1:tS e amplas referencias tlancíÍI1JHl �

comercial

(';tr-taIJ para REI'RESEN'rAN'í'JIj
CArgA !'O§TA Li !j 11 fi 1

m:o DE JANEIRO

las c verificaram que a mesma

representa somente cerca da
metade, ou pouco mais, da lu

minosidade noturna. EstudoB
de espectros feitos mfJstnl1'apI

qüe a 1L1z, do CQIl. à noite apre
senta traços e as experiencial>
no sentido de descobrir a fon

te (la hmúnosidade são dificeis.
A luz noturna é fraca e o seu

l'!ltl,do delrdhado exige apare
lhos tão sensivels que mesmo

',.n, os modernos e!':}Jl'ctrnsco
" pios elo mais alto poder de con

eenlrac:ãn de luz" deLlmm esca

par á observação, fatos
mais f1lndamental unport ..reI<L.

Onda não há iluminação arti

ficial, o céu é mais claro IJe' to
do horizonte do qUf' sopre ':l ca

beça ün otJservador.

E breve!

. na fi;; amplo (wonral -- ri,' [flj,,- 'Itá e l'O"'� tf'1á um 1"'Sftdo c[e t,·s-

��;rl ·�C.&'I:;�;';;::I:�cll,�::S,,���;�":��t:l� 'U--m m-,lIster-"I;iilo' qu--el preocupa�\LJbl (" -SI((11 tlt' i.} 1, li do f �'if'(}Si"if'S I .,.

-". : �-� I
a todos os l1�mens da

-

ciencia
I �

Várias hipoteses sobre 11 ari g e m
da 1-uz- nlfilt-urn'!iil lo Sol, e da poeira dos meto-

II II1II II roi,; e gases qlV� ê. Terra IJtrm

Uma cc. 1s1c1e ·r.vel pa: Ce da dos espaços planetarios, abai-

luí (�o ceu á noite - oe 111TI ter ;;:0 de 1.000 velas por 929 centi

ço a melade -� tem outra ori- metros quadrados da luz solar.

gem que n:t'J i'S �strelas, segtm- Os astronomonos somaram

do declarou c (,i. Edwarfj O. li luz vinda de todas as estre

Hulhm't, (]) Lrhoraiori) NawlI
de Pesqu·'yl':l. Alguns fIsico" [1-

C'reclltam ql1'� a lLHnin<)�l{lu.lê 1:0-

I tW'J1[1 do {'PIl, tem a ;;;13 Ilrig( m
mas alta,; i'amadns da hlmosfe-

esc

BECQUEREL desco
brIU a radiotivldade porque,
num dia etn que ele esperava
um belo sol amanheceu chuvo
so e muito escuro. Estava fa
zendo experiencias sobre a fos
forescencia. Para isto, expunha
pedaços de minerios aos raios
do 801 e dcepois levava-os a um

mo, que ele mesmo tinh3 mven

apal'lélho chamado fosfor000-
ta.do, para determÍnar a radia
ção. O ceu negro impediu que
ele levasse avante as experien
cius. Irritado pegou no pedaço
de pechlllenela um minerio de

uranio colocandO-O perto de u

ma chapa fowgl'afica num 10-

cftl (·i'lf',U'O. NO dia s"gllinte fles
robri .. surpreso, que n:1 chapa
estavam os fanais da radiação,
como se o miner·jo tlV"s;;e sido
expüf'to RO soL O fenomemo lhe

pareceu tão interessante, que
reilolveu repetir a eX'pel'lenCla,
Tomou um pedaço de minerio

que jamais havia sido eX'Josto
ao &01. Colocou-o perto (la' cha
[a fotográfica. No dia segtlin
te revelolJ-a ali (;ncotltl'Hnth no

vamente Os tl'a�os rla
!ia emissão.

Becqllerel 2.mmd<ll1. então ao I
I;,undo. estupefato que existi.:ll11 Il'.lmcrars que emItiam esponta
neamente raios. Des(:abrll'.l à Ir;ldioabvidade. Com est(' mesmn ,

mineral a pechblenda, trabalha
l'Bm com tenacidade e paelen
c'a incriveis PIerre e 'Marie l'U
ne descobrindo ali, o I'adi<ml.
Isso exatamem:e e:n dezemb,'o
de 1898. CinqueiItl ano� Btrás.
Ontra descoberta 'lue se re

l:ifiona eom r) rlldillm tambem
se fez por mero Lcaso. Um
Pierre Curie foi l'onür:ad'J
ra fazer lima conl'erpnLlci
Londres. Colrnamente pos, TI"

bolso um tubo contendo sais
t.1e rudium ilfml de B/'_lbi-LOS aos

Tuda a cjdade j)üderá torna.::-

."CAFEINA - GAZÕZlh, (Seltzêi'-AspÍrÍne) a medi

cação moderna gazó-za, que alivia rápidamente DõR

CABEÇA - ENXAQUECAS - INDISPOSI�

CÃO DO·ES'J'OMA:.:GO-

e dh'á (,FORMIDAVEL,,!.

DE

������--'�"""""'�"""';êjjp;��

Foto' B a u m g a· r t e n
ESI'ECULISTA. El\1 A.l\fPUAÇõl;.;S DE FOTOS VE-

LHOS FOTOGRAFIAS - RE\�LAÇOES
MES .MAQUINAS

Rua 16 de No\"embro, 421; = nLUl\-mNAU

�lIVRDS E IIUTORfS����-<IIl

Daqui· � de
APONTAMENTOS PARA A HISTORIA

-_ DE BLUMENAU --

Pelu

do Itajaí, como focalizar as razões que a determinaram

f'or-rn a, nf'�c- teve n e -r0-.,ri; �c.�o..;-...noHti(,:l� \ lv,:>nrfl:':; d�1 Ve.Iha 1--;Juro

no decorrer do século XIX. corn os '00(1)" teutorucos eurttndo

maiores agruras, de vez que v ivia m ;;uJeltüs aos regimes de l.'

nados, principados e ducados com h� ".I"" nsf ixian tes condições
vida _1.0.):11 "1 nC!"Pl .... r r<) nor 11.. nlunf"n rn --,.H11!-T on de

terras mais dadivosa" lhes IH'!mrussem

damente.
Em segu ida, dtscorre so hre o então joveru estudante de filos

fht Herman Blumenau :l do "eu sonho d" C'oloIllzação
se. conver-teu em rea.lida.d.= pois r-esu ltou nu cr ia<.;do
mui .... Tr-::p·"''''lJih)"'l e f1G<:!Tl.J.cen'tr...� rp�!1;"I"<:; de, gJl)ho.

E:;;creve, em seguida. sõhr e a Lltâmcn luta do audacioso e int
li!,ente colODlzadOl paI a que seu>; planos não se esboroassem {l

mo um castelo de carta" aO' OpI'O da" difIculdade" Esse trecho
narcativa impreSSIOna sobremaneIra" uma vez qu;, revela uma

gura, com reservas inesgotável" de energw em combate aberto co

�. adversidade, venc3ndo-d aflnal,- pelo trabalhe e pP];, fI"

A virl« elos prnnelrnq colonos sohre a qual o autor se den1oJ'
outro tanto, mencionando acontecimentos ocorrídos em lugares tíi
nossos conhecidos, constitUI. também. Ul1ll capitUlo dos l\1ais ab,�\,

ventes, como de l'eBto o tI abalho.
JustIfLCa-se pOI!:' o f;íro dessp trnbnlho t�r �ldf) Aproyado e H

cluido nos ana.is do Prlml'ito COngreSRO de H13roria Car'JI1nenSe
também. a circunstânC'-l:1 tiPo ser erlit:F�O T}-a.lo In,tlr d'O ga�Q St.
den, como uma contribuiçiío antecip[,da aO cent ..niifÍ(, rle Blll:m
nau.

Alem dos preciosos d8.flo� qUR (�o"ltf'rn '"h1 ç. '1 r-nlnnl""'\("�O
Vale do Itajaí, está redigido de maneira nautral e [,tt 'i,mte,
grada e prende a atenção.

Telescopia -
.

I
PARIS. 1'1 .SF I I - Um con- Iplm'ês eXIstltào em

gresso InternaClOn�, I de �d'J,U' do
vindos da Américl'. Inglater ta Também esta alí
Suiça. Italia Holanda Belglcn
França, etc. e!:-'tá reunIdo f'!11

1-:[arselh� � Vl::'ltOIl O Ü'bel\P.J'o �eLTo!j
"iO dê astro-fl>;lca cl" S"ll1t �.ri
�hel. E' um dos nIal� hel!J;; da

Europa e dotado com os

moelernos aprefelconmentü'
Brevt>mente ,tl; e lHr;ua em

3erviço unI t le� ..·6pl0 b,lg I ntfi

�uJo e:õpelho tem o dwmetl l) de
lrI193 Ficará :I��inl c1t._)t�ll!O conl

um in�trumento único nd EurJ-
pa,

"-

/'
ouvintes. Depo,g 4.'1 conI": enCla,
� egressando a Par1-3 ot,se, V0\1

com estupor qne. no local on

de correspondIa ao bolso Llr.na

se manifestado uma epidl'l'm I te

! uma >irritacão que t1epOls ce elE
- aplicação fiO; '. "OS de c:otnr e l'.

HEMORI{OIOAS
VARIZES II; ULCERAS l)AS

la<;ão
DIBPEPSIAS, PI�IS.ÃO DE Vl:NTW;;.

BIANA, FTSSlJ!!.AS C'Of'EIllAS
f'OTL\.('AO, PT'Ll\fõES, TO

Dr.
i\ E
A tlÍtUtld [ll.]aVI·a no �rdttllltento Lias

NlT!-\t'l'E:-:

Cirurgião Dentista



r I 5 r r s

Caso não seja possivel a vinda do inglês
a L.O.D. recorrerá a um árbitro gancho

Após já parecer tudo deti-I Assim, a, L.B.D recebeu on-I sorteio a se realizar hoje à tar

nitivamente assentado, eontor- rem um ronograma do íntee- de na Capital Federa.}. Isto im-'
me troca, de fonogramas entre medlérío entre a nossa entida- plica, na incerteza de se podéi
a L,B,D. e a F,C.D" S\lrge ago- de e 3, Federação Metropolita- contar com o concurso do ra

ra. a prtmeírn. duvida, quanto 11 na, de Futebol, que no caso é moso apitador inglês.
presença de 1.\-11', Lowe na ar- ! a própria F,C D», comuntcan- .. Podemos outrossim adiantar

hitl'a,gem do clássico di' dornin- J do que o nome do árbitro sõ- que 11 L.B,D. e aos . clubes 0- Os portões do estádio perten- Trata-se da peleja. marcada.

go pr''Óximn, DH'-ute será {!onhecido ap6s "I Ilmpíco
e Palrnelras, só Interes- cente ao Paãsandü serão l'caber- para o domingo anterior, c

sa a, vínda. dum árbitro inglês. tús na tarde de: nmnnhã, para. transferida para a tarde rle a·

ou, em Últinl0 caso, ]\.fu·l'io Via- a realizaç'J:o de mais um pré- - manhã, devido aos motivos a.

nn. ou l\fuJcher da Gama. Não fio que dará prosseguimento no presentados pelo Paísandú, e a

sendo possível a presença dos Campeonato de 1949. ceítos pelo Tupi e pela Liga.
ii mesmos CIU Blumenau, será so- O Paísandú recebe;'i a vtst- Blumenauense _de Desportos.

licitaQ!t à Fe:de'ra�ão Rio Gran-
. ta. do Tupi, de Gaspar, eferuan- Ao que tudo indica, a peleja

'O
'

R IIId�Iem;e de Futebol, entidade gaü- do assím a. sua quinta exibição entrl'> os doil� «alvl-verdes», gas-

aq'ueou O apl' emcha [J. cessão do ârbltro nümero
na. presente temporada, sendo . pal'en.qe, c brusquense, irá cau-

.

.

E' interessante aicompnnlJm' dotado duma, grande Ilós;:>. de um do Riu Grande do Sul.'
que da. parte {la. equipe gaspa- sar uma bôa Impressão aos que.

-

,

os palpites e prognósticos que conrtançu. ,Já> eum o Palmeiras;' }�ÚY' t.odú easo, tei'emos a pré- rense, sel'{� esta a primeira, vez compareeerr-m ao estádio da

�stão surgindo acerca. UI) grau- não se dá o mesmo. E' do co- s,'uça dum a.rbi tro de renome que se exibirá ua cidade de' Mm Pedro Werner, Podemos

I f 18 d· dUe clássico de domingo prõxl- nnccímento geral que fi direçãn (I que sem dúvida, algnma.. ga- Brnsque, durante I) eertnmen mesmo prognosticar um eneon- n e IZ o esqua ra--o vienense em seu
_

seguu o
r·UI, Encontrmno.s as colsas, 'téentea do nosso t t b iant

.

t 1
..

mais ahsurda.s, 'l·lt·m'�.c·,cr."s, C,_, em
-

".

'f' t"Pden a-��m- l'ãut.iI'á ii 11l'ilho da lwlejll. om ?u.rso,
,1'0 astan cdmfovlnlcn auo, um� I·ogo-' na· lUCI-da'de sorr"lso".. Na nOI-te de ontem' r� _, peau» vem en ren an o OllgU-
vez que os e ensores do TUpI

, escala hem reduzida, as sensn- mas dificuldades para a. forma- estão dispostos a. Iutar com o

�·ta�llm lado, Os adeptos du 0- 1:�iodOpa��' e:�:::;' e:d:'m�; I ftss'ociillla-ça�O dos eroo' liil-S'las :��::�n��x!:n::� ��=i�::� lo2,g�,o�:te����ad:iã�10��e��! I Zr��d��n�; F:r���I�,fOr;��;��: n�
Iimpleo aeredítam piamente na. urna equipe que possa enfren npresentaeões do mteresse que despertou o pre- Gouveia, na intermediària, .uabi,

vitória do «]\'[ais Ql,leridO>l,_ ê-, t�r;'? seu v'elho ,l'iyal �om _pos�
-

.

,__

•

A'�Sim, ao' contrário do que
lio internacional da noite de ,õn� I :.llltlnho, Cesar, Tonl e P,aulinho

-xistlndo mesmo mnn. bÔJl, quan- slbJ1wades de trmnfo. Se fo;;sc-

1111
.

d SI C
- a.. - Jloderá sngerir a coloc3,l'".ão dos te�, defr�)]:ltaram-se, no Durn'al 100 ataque. Dizer da manelra .oOnI

tidarle dos que esperam IlIi1iÍ, mos pois apenas considerar a· espDr· IVOS e a·' a larIna elnbes na tabela de pontos, am- Br_:to COrItlba e_ RUPld, O esqua- 'que atuou o Coritlba, e dlzer que

verdadeira goleada. , "
. \ lJuestão sob ��te a��eeto, fazen- : bos os quadros estão credencia- :ir:o do Campeao a�striaco, tr�� I o e�qu�drão local empolgou a as·

Por :sua, vez, OS palmeÍl'en."es (lo urn:L anahse lrI�. d.'1 forca.', .

;fI:. dos fi. vitória. Temos visto o Tu�
a seu favor a prImorosa ex. .ststencla, fazendu. e"quecer ::la

f'ncat'a:n o encontro c?m gran- (los d?IS, ql�a-d�Os,. nao pOde�ia- �

. .' pí lutar cmn toda. valentia e se '. "0 ,1" �in".o oue
_

passou, ,I torça, e d� .

poderIO dos autrla-

de sencda.de, abstendo-se de mos f!lgu' a JustH;a e cOlls,lde·

f- -Ih ..í n P" "d t I t-em perdido ou empatadO: é que
quando venceu o Furacao por <:os. 0 COl'lilba, na nOlte de UlI-

maiores prügn,ôsticos, Reconhe� rarn:os li superioridade do O" seu li ÚO sr .. H.. ovnIs para presl eu e lhe vem fa.lf-ando 3il"'Jii1'l um I 7x2,.? Coritiba, inferiorizado na, I tem,
foi um bravo � um <;alr.;;.r·

'(�Hm qUf' sua equip(' não- Iin1!llCO, Mas... quantas vezes) .- _.
'.,

, ,pouco mais de (',hail(,��, 11: e�ta, c��açao ger�l, pelo franco favo· .10 representante, nao apenas Ga

Veln atrl1.veBsando mna hila. 1'a,- as condições já. foram idênticas R b 'd • C E S C I
.

d t d 1 s' 'e 'ser-
' ntlsmo dos europeus, compreen- tlamula gloriosa do desporto n·

.

.",ce emos a ....... '". .

- apOio e o os ague e qu d"u tret t d
'

d d

se, mas rc'col'da,m-se dns \'ezes nas veslleras ods nossos clãs- í (Assóc'acão do C·' t ' E _ ,. rl
.

(\""ões esportivas dos' --_______ -', �n, an o, a. gran e respOn- :-aucarmfiO, mas, na ,'er"':a e, (}

antf'riores, cuando em (�ondi- sieos': E, quaes' os resultados 1
t'

I

'd S St' ronCls as. s) � m .. o. as s

-t" _ 'd rádl'o ca
!la.bllldade da sua missão, e foi iutebol brasIleiro, que SOllIJ" nan'

_
, '. __,' '.

... .

.

- por IVOS e an a atarma, Jornals e es açoes e
.

-

l\I'- [., vC"nG""'� N' para d d"
- . d

ÇO€iS {juase Hleent.c'l.s prev'lle- J '\ el'lflcados? Os leitor!":; que .\- d
"

;. � .'.",r J.� 1 h • ,,., o grama o com lsposlçao rar alcançanDO a gra.u e " Ih'"

,

' <... .,

I
-. endereça a ao snl'. Nllton Rus- tarínenses trabalham pelo en·

.

I I
.

b d
('PU fi fIbra e ti, chance! {�ompallll!lran, os campeonatos:. ".

"

'

,

'
"

mvu gar, re em ran o, d.esde os cedda vitoria.

,

. I 'fI't, ,
. ,SI, uma CIrcular desta entidade, gl'a.ndeclmem.o do nosso pf!trl- 2,' PAGINA minutos iniciais, as l'omadas de

"Ta "ri d d 't
- paSSâ( os, re. 1 aro, e ""'Iam .1, -na �l"

.

d
•

_" Lr a e, " que eXls e e
,

' 'I .1"" 'I"" 1
•

r'

•. qU11. e <:omuruca a a esco- 'Inónio esportivo. � gala do bi-r.ampeii.o. Hamilton O que se viu, 11.0 terminar II

r'Jlenas unI invulgar entusiasmo {fue conto llS<lí1 h.H' {.c .chegal .. , lha do snr, Aribaldo Póvoas pa- _
'

memoravel jormeda internacio-

!la, Furte dos ({a-I\"i-rl!hros)), que _ _
"

1'a presidente da mesma, e so· d
.

I

mais do que nunca, estão enca-
Nao 1m IIOi: l'R1,au pal':1 o ex- licitada a cooperação de tOdOR

'e
ti

d d
ii.

nal, foi o que e maIS empo gan-

l'ando esse encontrQ com l1, de.-' C:��(I ,{[to> con:;�nc;'4:' que ..e (lU;>!' i os militantes na crônica escr;·

OUVI ados' OIS cronistas espDrtlllivos.'�l:.�l e:I�:::��OJ:: ;:r�,:S::':lI��:��
vida "reocupação! Se -na, a}Ja..

,., ,., TlIr,.o ) ImrJH�O, Nin"lH'111
, la e falad[t do Estado, para R .

. .

Y II d d f
'. .

SàgI'i.:.L.,��U l ...iu:b·.;.1 Úl.l� venLc..UU-

j'ência, constata-se. 11m excesso
me 101' fi que os seUR e e11- deVida solidariedade à referida

'
'

de confiança, intinlan�ente ca,-
sOI'es e associados conhecera n· entidade da classe. i' II

'.'
!'.;;, '-! publlCU, pelos qualro la-

dn, ,un sabe que o PalmeÍl'.as e tra1J-"f{lnTIlaç�(} quI,; se Vf"l'ific!l': para as'-SI·S·,.f,ar o ela'SI·CO, de d-omlllllngo �'��I'-IC'�'�U'O·�1·':�'�;":'�ll,�,"�"ll',01�..�dt,il��:i,nJ�:"L3�'1�r�
sempre ft:quele seu "Tamle ;1(1- p;o I'a mej�'as, iJwmdn I>S!,P, PfI- \

, :r�'a�a-se sem· dúvida duma
. • � , � _., '- � u' _ : .

vN'Sál'iü, que jamá� poupou

� ��'�"t�_.? dnl'fe ,da Alml1ê{la R��, H���latlva, .de,_gral1?e, al�an.ce, [Hamus e n,peUl1lOS, lUl a nW!i)r

t.-.rças, e que SelUpl'e lutou bra-
»lUlI(ll, _e"",�.;ljl: ql,e deveIa lecebel o melecldo '_U ..""-gla,,uu ,-!ue Ja presencla-

v"mente. quando se trata\',," U{1 . .: : -.'
. No intuito de proporcionar á de colaboração do snr. Francis. prensa de Florianópolis e oUlro )110S ",11 grau1ü.úOs ola ,"u, t",'1..

:nledir forças -corp- o >leu "trad1-
_

.

._�,---'
'

.crônica esportiva do nosso esta- co Lux, foi possivel a. concreti. ,de Joínvile. A equipe austI"laca, nau ,�\•.�

donaI rival, Não nos engana.-

N" d"
'

I
,. I!!

do a oportunidade de presencía- sação dessa iniciativa,' Assim, I Contando com o alto es],írito tempo· de atuar com ::t maestri2.

�?�f)SqUC:,':,lnOdae,Xtr'c.ean·,S5sohOdj,edaCn-'o(1x:!,JUn'i1ol:. I! 1_ ef�o'l as IJara o c aSS ICo
rem a festa máxima do no·sso iu- foram expedidos ôntem os tele·, Trata-se iIld.ubitave'lmente dn· �uO,"1p' (ulU,'qeueatlt'uoltl :nre\,::'�,jl;:�' ���i�;�

,.� ,,'" "�I ieból, os militantes na crônica gramas á Florianópolis e Join- ma ifliciativa:, dig·oa. <le (,logie,;, �
-

1('1111'0:<.fll'IIaímIlt?.)ie0r::,::p:,l/tt(�ejpl1eOlSo bae(lIfl:'eCr'tsJa�l� ,U. ,.' _.

'
.

,

.. .

esportiva, escrita e falada, da, vile, con, íO:lndo uni l'epresen' urna i,Tez ql,e t." ,HénLt, Clesue y;, ,)Jln\1lU,,; ÍllÍClulS l':w I1I:-,c'rilo;; nus qnais .1I11l ',é,\-

.. �,'�. , ,
nossa cida.de, eiltraram em. en- tante da erôr.1icft esportiva dos destíl. 'forma ti el'ônica. esportiva pelo, esquadri'to 10\'31, qll� lll'-lC- ní (lu f�if'. 'JlILI'U ,1<:' �. l':ullo, u

i'in pies irão ao cfllnr)o da, luta. .

.. ,.

,.
"

':
.

,tendimentos corn o presidente dois grandes centros esportivos. ca.tarinens. e nrnn"r(;ionat'p",o;; .:ou os qua.tro tentus ou vi1.uria, h<I'('eil'o rle Porto Alef�r2, o qual'

Ü que está sucedendo é

are.,
A lmclatIva elogIOsa da LBD sos, ",xistindo um intér'êsse [1.- da L.B.D" afim de Sei' cahlt'inenses illll'a bóspedes dOR

aoS Sf!US representantes da Capi- co'm "uperiOl'l�all� LOtai, Lrall�' 1 to da Batlia e U (juinto de Minas

Ha.s aparente. O íntimo dI" CH-
em colocar antecipadamente à centuado dos torcedores em g;a· dicll 11111 "cjJl'cSéntnnt.., da

ReHs ,'olegas lJ]tuuenallellseS, _

tal e de Joinville ó ensejo de sen- j'ormanGo a: y!torra de gala, nu'
i Gerais, ="im'iú \'_;",I'ilell Ga.Ü1iL

da ítnl apresenta mil a."pe-(·w
-venda os mgressos para as ca- rantir a sua 10cali2.ac:ão, para tirem de p�l'to a� emoções e'a ma, pagina ,d,e �Iorla I""'a " C:,{,

\
MtLlcher, Osvaldo. Rola, G.éraldo

,,'lU diferente! �..; -'
delI'as numeradas colocadas na domingo, no estadío da 'baixa· 'polT.e do P.llana. 'i''-'l'n''llc]úq ,. '1",11'1<1 :t<fontell'o, fu

d

' vibração causada peja) realisação
I' n " ,. 1

,

pista o gramado da Alamêda da. (lo elássico do nosso futeb61.
---

1'f[jJl os elem('utus selecioilados

tGI<nl,,;n.o_.'_" P�I=c'.'ll'a',.o .�,f·_I�IP·'"
Eio Branco, está'_ merecendo ó- I Até às. 12 hora>, de sábado,

C' e
-

at
'

I o t" Eis um rapido trailt!', du prmo- .L'I"rl11 nÚll,j.· '" ell:ilna :1 [Ll,'n(,';;"',
, •.�" �, � "H � " .. <� ". ih.

mp o='n o FRAQ1TESA E:1\f GERAL u ros,tn, deV'éremos ter 'en-
,," [cc ,� , �

JOl'lUn ad"Cl'sádos iiué nutl'an ti;na acolhida- da parte do, pú- ,
8.S nmneradas aindá ,.poderão ':.I "ós nógcn� ;,ol"gas <1(> B"l1:"-

rRma geral do Jll ;'olio, tl'k s,- "oi· li"sfle log',), :t l)lllIS:"i" ti,. lvlt,!'i"

'mlr grande' r0slwttQ. r<.'-cíproeo,
bJico local e Cidades vizinhas. I se:�· adqujri�a�_.lla Ca.!?ilJ.CASA" LI

_

.

, f Y OH-1,O
' G R E O S O T A D 'i_; '�ue',"- eiro

,,' fleV1Ll'rrl:':'" 't,---Ade:-tJ3.1
da - corn VifW:l. Cüln ef<_,ilv ,., popnlG,l' tU'·

1.J111 tl'Jrne o outro, fi lIão há \)1('5- Assim, vern sendo bastame
I
BLANCA», antiga Casa 'Joíll',

. ., , t:ichaeffer. hep-I COUIO PORRlvel· OS TENTOS !litro carioca néiú flgtí!'fj nOii

mo 'possibilidade di' "'fi 10r111l1- grande fi. j)l'Or:ur:i. destes ingres· sita à rua 25·de Novembro, 74G

CarlilOCa l'
mente' o locutor egportivo da A contagem foi aberta, aos 32 pl'imdros ajustes e a levar�s",

la,l' um prog-nósticü ,wedado, e com o sr, Emilio Alcântara

.

'

(SlIveira»)' Radio Mil'ador, de Rio do SIlL
I minutos

da fase micm!. Um, atil.' "m contrt o que afirman, ele�

- Vian'á, até. {I dia do clássícc. C I
.

d.� se classifica.r UU1 ou outro I ( l' ,

I
(lue sensacional do clube tio Al- mentos ligados ao onse lIo Tec�

·t S
.

lrl�nLi' lll<nlf'l'lJ bê pes- Confonue ten10S anunciado; G "to
-

d-
. -

d
(;orno favoI'l,o. el'la, mna tt�nll'- -

oe�ç-o DOS CL"'T"E� r--atl !'açao aos V''en e O'r ftS t.o do Gloria, indo o balão por nico, l\lario não "eru convoca o,

sihs, s;> CIU';!j'nm ti" f'sti\- I os preços estabelecidos para os. A COL :.1. ,A .' L h ' �
-

t. l F"

l'idarle, mcsmo em se rf'col1he-
fi I T T 1]1

R",
ine-ressos d�H; cadeiras numera. ,

. � ,.
-

-

-.' v varias vezes de Cesar para o menos por' suas reconhecidas

"pudo ft supe:riol'idade dum con- 'na'�n, 1l�!lntll) - ponteiro Babi. Culminou com condições tecnicas do -que pai'

junto sobre (I outro. O vence- A C "(1 I A pum, I das é o seguinte: Cr$ 25,1}() pq,- t C 'Is I'f'sultados verifica-
' do class,·co um "pelotaço" lncrivel do pon· motivo de incompatibilidade com,

ra a 1.a fJla e (','$ 21),0(1 para
"om

.'

dor sempre será. aquele que no --�-----

:1. segunda' fila. :
dos acimll, é a, Sl'guillte a co-

teiro coritibano, que "estourou" :< entidade nacional. Já no Sut

decorrer dos 90 minutos Inais loen�.ão dos clubes por pontos. Estamos nas vesperas dn :und3. as contribuições (1;)$ as- a torcida paranaense. lxO, ven- Americano verificou-se a. lneS4

{'sforços (lispender. maior volu- glwhos e perdidos: grande clássico Olimpico x Pal- sociados mais chegados aos eia o Coritiba, O Lento numero ma coisa e tudo indica qHe o

r..w d•." jogo apresel1t!u', e - co- ,1.0 Vasco 4 O ,meiras, e desde já se fal:!. no clubes, que deverão l'efor,;a1' a dois, surgiu aos H,ti minutos. corte persistirá em relação aos

m" faíôr ptincipal mais I (,.bicho�) âüe será dado aos ven· quantia estipulada. pplos r'ps- ;Babí e Miltinho trocaram pas· "rpr,des jogos internacion'j)s d.,

(',I;!WCe tiVf\i' na, COiiCl'etisl1i;i10 Iiiil

d-
Q Il r].(I Botafogo 2 Õ cedores. ,-'4!'�: � pectivos clubes, ses na direita. O balão ofereceu- 1[\;,0,

.i",; jÜi(·adn.s dpcisivas. Não sp-

1- , a I' ('gn 1-t� a'
2.0 Bmvgú , 3 1 Ao ql!e pudemos apurar, tan- li I: -se a Cesar, que se atrapalhando i Do c- Gí")}Ii, disti'ibuido pe:a'

da pois pl}>IsiveJ Que exat:amen- U
2.0 Fluminense 3 I, to os dirigentes do Olimpico Tudo pronto pois para o S€11- não conseguiu finalizar,' Serviu ARGL]S_)

t.' (jp!'lta. vez fôsse quebrada, es-
3.0 Madureira ] }, roomo do Palmeiras irio grati- sacional encontro, e muito I?S- então a Paulinho, que a,geitou o

t.'l, 1100"1l1a, lf-\'ando-sl'\ em con-

I � I
II

4.0 Flamengo 2 2 ';icar os seus jogadore'S em ca- forço será dispendido no gra- "morteiro" e o desferiu com

Ta, a.pNillS a eamII:UUul" apaga.·

esc-a a�a�o
-

O' a· elra--5
4,0 Amel'icrt , .. " 2 2 130 de vitória, Outrossim, ternüs mado da. (,haixada,', grande potencia, sem apelação

rlrL que um dos contendores
5.0 Olaria:, , " () 2 para MusiJ.. 2xO, f: O delírio tu-

Vf":rfi currzprindo ulti.nulmf1;iitP,.· tO;
5.0 - BonsHcéssD \) 2, Jna.ra.· conta da lorcida. No se·

s l.TICiJlitrstavel §íípeI'jmiiliui.6
6,0 - Canto do Rio 1 :1 Seus SOfrimentos Nao vem glindo t.empo, o Coritiba. mal'(;Oll

T"i"n.íf'ã. ,li} uui.m.
��_..�-�� ---- : Ituàré bdalbe'rto ..Dlficil:a ptlsença de lira �; JÜ:�; ��:<;�;!�cEm�

±

sia Ve I� '-I'"
.

-M- S" I �R�:c:�Xi��todedeI�:� ����!,�
T'H'1l!i,.s8 f01'çilsi} recmÜJi','er RODADA � - ICe - as - Im I

Cesar. O centro avante, acossan-

O.. t d
.

1 '1'
-,' TI"

'

{. -.
-, do o arqueiro, foi atingido T}é'lü

ijliA,iJ limpiC,',O. ."T_IeôH_ ra-§_e�j�'j Continúa escon leClca a. for- \ (lU,adro que data cornbilte ao 1 ara dOInlllgo proxIHlO es ao -

-
- _o. .

-

. d'a, M- a' Fun ç'- a"·o' d-os R-= Iiins rnédio adversaria. C('Har batell o

nlNIHli't';;; ('.om1içcws ql!e ü Pa.!- mat;ao do "onze» palmen'ense Ohmplco. marcados os segulfil es encon- .

i
'':penalty''_ e eonverteu""ü no ten-

milITas. E!H� eOUl .o Sê�l. (fH!ldr'ü

I
paI'a a. grande luta de domin- Ao que pudemos -apurar, é tros: to numero três, Aos H minutos,

nem llJliStllllG, seTl� pl'_oole:rrutS_ fi,
f!'O sr.ndo qtia até ,(} momento b'!m prova,vel que Adalberto Bangú x Vasco - No F.FJtll· N'Íio dei:r:e que sUbstlnclasve.ner:o'jleS Urgi, que - normalizando iI� n&..';(';.u ü lEnto numero quatro,

l·rs()h'.�i·, e li.g1l.S1·Uii,il((O fi eu· .,

, _ reaparécera domingo no qlW' dio Proletario. "as se acumulem em seu ')q;anismo, funções do� rir!s - impe'dem (o

L,:';ri:'c�l'.', ('(jilTl lOfu;. seu!nidaUe ,- ,tilllÍil n:lo Si' '-;:lI,f, 'lual S"'l'fl. Ü
mo médio direito, 1'-. S. Cristovão x: Flamengo - Ponha·.e a salvo dos m,,!e� oca·

I
acúmulu de substância., venennM.

Já a presença de Lira, qüc em Figueira de Melo. ,-4ionadoi; pelo mau funcior.arnento nu organIsmo, Não ·:.esruid .. de

,��,.",_",,,,,-",,�����,__.....";�"'��"""'''''-''''''ti.'',,,,f ..,.._��.. (ll'ü do Palmeil'lls, atuando Cf'- Fluminense x America - errl . :dos rimO,. U�e o �emédio que rni-I
sua' saude. deIxando seu organi.me

l devel'ia sübstituil' Juca no dá>:- Alvaro Chaves, Ihares de peasoas usam: ;;8 Pí1uJIioS sofr�r S8 con��qtiên<"la& do Il� ti

rd-' H-
-

r-<o""'·.=llad-a � Bieo, é agOl�a considerada. du\' l� Bota.fogo \'6. 'BôllSIlCei'iSn. 'U1fsit, Fe�t.as �.Oase dd� ?OfderO"ta� I dfundon.ame���o di �s fUin.: U.e iem

" ,f"
•

S
. p. an as v1uretJcas, eftm etan eS emo!'a as .LU"S nl.

� dosa. uma vez qlH� o zaglleiro 'Uí'-ne:ral, e\'enano.

I
· alvi-verde" fT1('UntTa·se bllstan- OIRl'üt x Canto do J�i'-I - No ,e ,dissolvent�s do �ddo Urico, &S

,As PílulC>5 Ursi �ao faihl$
I B·

. f'ilula$ Ursl cv�stltuem o ma'"

I C
L d � I" -

te C'ontunt1Hl0 campo t_ a rua arln, eficaz tratamento das moléstias
O> ln li po d!� .. a ii fi ü n .01

____�
__

.

--- --- --- --- --- ('nais e da b!'xiga, d.:fendend.o.
mtt lemall

$.
• ,sim, teu' orgaOlsmo contra SiS I A gnmde eficácia das P!lulBs Gnf.

.

:::::."::"::�::::::�:,A::,,:,,: ::g:::' :,::::::::�. i GrêPJ;oEspurtivo OI ímp ico g�:f.:���I����;:����! s�������1i;:1J�i1��:
� :t au ... taúdt> s ..ja perfeita, Qualqu,r: �tanta: de gral!(le �al?r Terap�u.
"��_"-"'_;�'i;"<,.....����""",,,,,,,,,""�,,,,,,,......,: .& 1_ S. irref ulbridade Tte�se funri(lnamen-1 tlco e .. zUa r.lode,ms",ma têCnlCio -

,
'

'I
l!fI;. to, [eve Sf"r combatida sem de., de fabri.'açãú. Graças ao proces!.

__
'_ ""'flíl!!lHflíI!WIH=IIII."lH.!lIlI!lHII.lll1i.·,lHmliIllHlIl_nWIH_lIlUllII_IIIH1_I"I�_. ::'!

•

d f' d' �or. com as (am03as Pílula- Ursi'j
de cO&e!,;ntraçãe ii b .. ILa temperá'

=-
_

� Avisamos ao,; nossos dignos aSSOCla os que, a Im e �VI'�, •

I d
- .-.' cura, w:s ·Pílulas TJrsí mantém i6�

ª Ballco 'Popular e Rgrleo a o·�ª ',: �::�(j�\��n����!e:8���\o�ri:e��:::7; ��r p�,�::�,� ���l;�;:� �;af�'; :�Ir: !fP!:$;:��êi��:�:��! I

����;s o�u�ri:�íP��:p��;:�5 ��
-

y-
-

,- d l-t"!Iii
ii

� do corrente, sonlente goz:u·ü.o da�'l reg:llins conet.::·rfiet,Ll...S '::tOS f,iJ- dos rli'ii
.

'h_ lU' 'd'

=:::=__ . ,8 Ifà,' O,' al�_al .

' =:-: ',,"; '1-0c.', O" qlle pur O,"'.O\·a'o da 3qllisi<:ão do ;11."'1'''''-\0, flDl"f;üntal'en1
serem as c-ílu aS u. um rem" 'iõ

_ ti !
� .o ., �Q" .'" Eürre o,; mll;t0s ma'es provel'lien. de incontestável valor no tratli-'

� "'ER'iJr.,OS
fi. respN:tiYl1 ('arteira social. Sem essa apre"entaç!1.o, serão os t(".' do acúmulo de toxina:. no ar· mento da<l moléstias do dn� e ti.·

::: - NA SUA NOVA }".'\.SE, OFEREOE SEU::; '" < ,,�
-

;:: 'fl'l"".'mos ",one'I'[ler'adcI",' ['umo 11� '. 1-1'_·;S·o,"I·a,j'cl.S e ,'l.nl(J tn..1 e�larüo
� •

• � C� ,� � _J , g",nisIno em consequência ao mau beziis. Use-as e comprove. tam" I

5mmHíHlImmliillílllilmmiHllllillllHlIIIIIIlIllIllHlllimmlll!ilmm.· slIjeitos ao pagnmenio do ingresso ['�tfl t-,f'1e('Ílw para esLe", fUil"'''namento dos rifl� •. mi mais bêm OI benéficWI resultadoli dtoiili 'I
DeVêln, poh�. todos (JS no�sú�, .t-:!'-i:t-,cbidüs rrlunirErr!-�e de fl't'qtt..-ntes: sào: - r.euinatismo. ótimo produto do LabofãtÓrilli

suc,s C3.rteÍ.l·:.L� e o;; q·lle airaiêt mi" ,. I,HSf-ll1il'em nu j iven'm·na. intr:itismo, dorel! de cabeçà, Licor de Cacau Xavier. As plaütàl I

ii .e�travi<.iiioi soíicÍtal'fU!l ii nG!,=,!;f{ �('(·!'�t:tl·iH (J fnr-nflc:inl.?nlo ch"l ton-teiI"b�g, dors� nas eadeiras,

I
que compõem as Pílulas TIrai �ãü:l I

uma. nova, dé!iArilmo,junta.� inchadas,ín� -'Ura Urei, AbiWfjÜiiro, Qu.; I
Blun:lpnaii, ]� ti? jlilllo de. lf)·H) ,tdnid. B nel'ifosismCJ. II_ivre·sc; bra. P-.dra .. Cip6 C4bGli:iá� I
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·l· Dos. srs,,' conbUlores . e
-

engenheiros �
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1 Jogarao a fi a n h ã á taras
Em jogo a pogição dum lider Sensação em torno da peleJC

as aparencias enganam"
L«�1f�g�L _

. �O"�v. u _

•

- Car-va.lho Neto �,

torcida, filas já temos visto (}' um <,otejo de grandes propor
Tupi enfrentar estes fatores

J
�.ões para a. tarde de amanhã,

�<W.vl"rsos, sem que lhe tenha , cnpaz de :ttr:ür urna gra:n�e
prr-judtcado a. proünção. rnn.ssa. ,lI> ("i;Jl,,,,t:uh)f'es n o esta.--

'Fndo lndlen pois qUI; leremos uro uo Palsa-mhí. " !

poderá aparecer na tarde de
amanhã, Bem verdade é que

0'1�aisandÍl leva ao vantagem de
Jogar em sua casa, contando
com o concurso da sua. grande
,._- -----------_;.---.;._------------�=---

r,-:m viagem clt! estudo;) pela Europa, comunica
-

que r8�

t��.ít�������:"'''''�����,��f,Ú�r:�..��"'�t:;:.::-�i-�������õ.t;#�t�����;.::.'%l±n������iti��'
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'W O R G E SI
� PROPRIETARH,h HERl\!ANN MENliE li

I. Pr'- módico. At,ncle·"" a qualquer J>o,,1
I _.-

,- lligieue absoluta � ,
�� �:

Cosirum. de pr'imeira ordem i�
��.

lTOUPAVA SECA - B�Ui\fENAU �
,

RUA SÃO PATJl,O, 278�80 �i I
�iib��&:�2g:2�§�8��t':i�E,�3!�J,��g>.!!::�g:i�� ..���!::��;!.�����B!Z!�l�%,%"5-ã"��. ----,......--._-�=--�..,,--------��-���--.,.,..�

FILIAL EM BLUl'I'IENAU - R, 15 de No';" 1326

Oompre no j nverno
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ter no

" Máquinas de calcular e de somar, cofres e arquivos
de aço, artigos e objetos de desenho, instrumentos e

-- materiais de engenharià. --
•

.

Distribúidore� e �ta. Catà:rina: '

.

MACHÀDO &. CL�. S�C. AN01\TJJ\-fA. COMj�RCIO,

E AGENClL1S

x�

uritiba
que colocou em polvorosa a tor

cida presente no Capanenia. Pau

lo Soleid arremessou sobre o ar-

I co, Happel saltou para desviar,
e o fez com infelicidade, tirando

'o balão de sua trajeto ria, enga·
nando Musil, e assinalando. 4xO,

e estava consolidada a. vitoria es

petacular do Coritiba, na roemo

ravel jornada internaciona.l da

noite de oot.em.

Juizes bra$
saleiros pa
ra a "Copa
doMundo"

RIO, -- 4 - A c, B. D., j:l:
começou a tomar prOVidencias
paI'a o c:arnpeona to rllundial a,

se]" l'efllizado ]lO Brasil. Umll,

dl'l:ls, d:"l cnn t.n dns projetos re

L:1cionadús C01J1 Os ];l'cparaUvos
dos eraques estabelecendo ° tem_

po de dUt'açfto fia, concentrtu;ão
,du;; jogadores_ Sabe-se, agora,

t'-lI11bem, qm" a lisüL dos juizes
iá est{l pl'üili�1. Nada rt1enn�! di\

" IT·ft·j'f'{"�.'-i I)rnsileicos ;]f"�

A G O R

VIAGENS JARI s

BIll 'a"u-- -

fIe-
u

Fi i o
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Partidas de BI.mifENAlJ par'a ,j(H]\H'!LE á:i G
horas, e;m ('onrflrt1},\'f'ls eaminhüli,·t!'S t'�;;p<'('ilti�,
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lini alg n
III

UI mini
Coitado do sr, Atnlilm Nog'ttei· tranquilo, como tranquilo vim-

Til. Re1pito, aiürn. ve"" ,,(li/ndo do deje.uler a ('a1L'NL de 11m Justo". I
era um seu adepto, qua�d:o abriu! tanto perfeit;,_!lltmt�. ii.

sr, Ataliba NU,IJ" ... ir«. sta», '11«1('1 e"lil,<. enteio, ao Ilustre pl'';_ DE BARRETO ,IHIII ,a porta e viu o Chefe, dísse, peT'-IPa,ra
novamerx.s acaít.ar o cargo

e ele r Quefi" e eet.e Clr. (J,t[-{lú f Ji.'- motor l-liitllli J'::-riv..:I usa.r da pa-
U filada: íavantando o 1Jr3.Ç"I,): ue consultor jt:r�ú.'i�ú do .E.a.lh�O-

»sete mes,n" r N,7ú e ,.>i.. pseurto- lav-ra, DI! 'HEIRO POLITica E AM....
- .Jl....ria.uê,

. I <�o Brasil, no regrme
... dis('rJCio�,::;'�

n;mo OH l.'ti'i'i"ve'J"e de recista t 'il-�,l�ct() u
tí gD I

',� P 1 �- ,. t P l' i
•

H..I r:-cQ e Cil 0., o r�pTesen'_ ", ft. Passei; em seguida, a ant.e-na- ......o. romu �atU:t..�_a .,-,ar a ...

G �[,,,'"
Por [aroov, dign'7ios âir. Em'neto, tante do Mbdstério Pnblir.o pro-

Ia do gubinete Ministerial. c"- de lO de novembro de 19i1l,

qLW1it t' O homem r Vali l1<ps di, rf1!:.::m o I1tJelo. tüostro« a inju,�- ,Encontrei-me.' com o Cazuza o digno dr. Afonso Pena Junior,

�����!��?:fi:i0��:f t:'f:0�li;:g::;::'�:.: Historia co plicada de ula conferencia· secrela ;Z::;���;:::E::q:t:< ��r:;;;�:��u������
caminha ao 8'11ft da trombcto.. mI I Aí foi que o mestre A.taliba es-

cional com os seus planos de sa, foi desviado, Passamos a fa- gos ou posições de mr-ndo, (Hitler dizia o mesmo).

lJOãO
Neves da Fout�ura, Ieader

I
ao gabi�ete, �orqlle eS!'ie., por-

das ln(";)'a� de lai 1-0 lo" letui � ..

h
.

d Barão de ·uuncl'au,�en. lar da Iegtslaçâo o' I e' M di t d
• D

' , "

.. _'" «., "e7'� pes�n OH-se, c 1nl'OCan o uma .'>" � "' S crat, ' ,em- - as, ian e o decreto... lei Estava satisfeito com o test d",- oposição, e por sinal, ferre- nenor- .�o esta no meu
.

iarro.•

de nylon da pol,tico iJmsaeira, pns.mgem rio E,'nngelho de São A conversa gen::!ra�zou ... se. F'a- polgado, ....Valdemar Falcão co- q<le extinguiu os Partidos, qual Ac.ompanhei o dr. Plínio Satgadr nho 'ao govêrrro .constitucionál O mimstro. demorava a. rece-

Q'ue tem o 81'. Atalibn rom o LUCIl8, protestou. no juiz, e pediu lei de minhas .últímas conquís- meçou a expor seu programa. vai ser, agora, o rumo do Sig- ate o elevador. O ascenso.ist, de Vargas. Sentíu-ae entretan- (Conclui na Segunda Pllg.)

�to�J� ���? �o0Me �Ma�a p�m�nao �&Nqdo�Uma����� m��wM� m� ------��-----���--��----���--�����--�--��----�

Um cpisodio 1'ilorc.•co. true "cpl'E;;an!ünte d.? l1IinisUrio Pu- .ne pela lmilarina, de (lhos fais- Quando PUnia Salgada voltou - Logo que saí do gabinete
não lh e» posso d, ';:"aT de ro n.tn», ·,"co. cantes. Disse-lhe que já havia f;1· no gabinete do dr. 1'1egrão Lima. do ministro, abordado pelos re ...

vallmd'J-mc ao mesmo tnm po , pn,- Rer1'1'N''', ri" pronto I) CUg7W do posta em disponibilidade, par-a apresentar as suas despe- presentantes da imprensa, decla-

ra TAUl,,,,. 11 i/ulf'pend"Jlr1ll do [no-motnr: Contou-me uns casos. P2rguntei- didas, mostrava-se risonho. Pa- cei o seguinte:

promotor de Campinas, I) âr, - BT, A.talibn NoglLcira, vossa lhe sõbre Os novos Ca.90S de rece que tudo havia corrido de - Acatamento á Lei. A Ação
Nilton Si/m.' senhoria (não lhe deu 1'ossn ex- Francisco Campos e que segun- acordo com os seus desejos. In- Integralista tinha dos aspectos:

Espetanelo o dedo pum; o ar,
oelencia) entendê que isto aqui .:lo dizia - estava fazendo, de terpelei-o: - um político, outro de socieda...

gesto muito WiIl.!u por Joa(juim é Camara, onde foi ca.�sado o novO! bonitos versos, os quais se-I - Dr. Plínio, alguma novída- de civil, para fins culturais e.be

.clIves Pach.rco - "inw"so .ta- mandato de um deçnctruio, o .'ff. I riam reunidos. em volume depoís de ? Que dicidiu com o ministro nefteentes. Como partido políti
Le-n.to do gt'ulld,t l!."I" -, mestre Brn-r,·to Pinto. só porque di....e de r�vistos p.,lo seu cOnl"elheiro Francisco Campos? Continuará co o Integralismo

,,1taliúa elelc/lI/ir< "m c'·imino.,o. i·C7·(Ütd".�! Vos .•n senho,'Ía está 30noro, o alentado poeta Augus ... em funcionamento a Ação Inte-
que c-'fava senúo julgarlo polo m.,ito engnnado, porque daqui to Frederico Schimidr.. gralista Brasileira?

'!'1'ib�tnnl do Jw·i. Com"'.'",, o ''''H 'I.!.o
Pret01';0 'llinfJllem podJoT<i ex- Aproximaram-se outras pes-

- Aates de tudo vim expor ao

a.ran.z"l, pulsar-me p01'qlle digo 'venta- soas, inclusive o recente minis- ministro d'l. Justiça as razões

.. o h_'" "I.S rl_'
des... " , tro do Trabalho, \Valdemar Fal- pelas quais não aceitei a' pasta

.,en ons, "f"X�"l o, .'

jrtnosos rrubalho,. l'C>1'lamo tla?'es
Ni'io mais podia. rroS.�flguir, cão. substituto de Agamenon da Educação. O Integralismo

lhLra !:ir dc'fcndcl' ".,te ino"cnle.
_l,01'l)tle o recinto qu·e se aehnva "Magalhães, escolhido para. in- trabalhou pelo governo forte e

Sai dn CfLsn do Povo. onde mO"a
'omplelamente repleto, o

in-,
terv�ntor em Pernambuco. Co- continuará a prestigiá-lo. Nã� o

a 1:"1'</{"/". rr"" .' 1111'" don,"c)a
r""rompeu com grandes apmll- mo é natural, o lema drL ronver- fez com o intuito de receber car-

T/io ("lst" cumo JO"mos't. 8pn(/,(J
'(lS c foi com grande> dificulc/a- ------�---�--':---------------.-----....�-----

c/c q11e, aindn, pôde dizer: !

V
por i.'\·:-:o (11(f� anda SF'lllpf(J lJ0ta- S��nho'" aíl1)o{Jftdo, int'oca.n,- ,

,

d,," I P/agi .. , 1JlrJ(Jio ,,·pI'!]onhosoj. do lluut palj,na biblicn «Egqll,p.-
E l)/·o ....\....·P[/U cll: r:(l-.""t'� dn. Grr.�Wl do PO'L·o ...

t�

"SI-',lhOt',;N (' E'!J1'cgi,}s .Jurado;;, 000
este que ai elltâ NentrL({,(j no ba n'

Soldados falando apenas
rilaria, t;ampanha de

J

L
Salientada na e,a m a r a
e De a r a r d e f r e n t e

() sr. A trolibn não rp.!}ressou a
co do;: n]1l8 .; t'nL i"ocentp l/I,e .'liio Paulo, no 71l<1SmO dia., porque Sensacloaal-·,deste O do'i IfIOODCUrIO'I IOltltuidopt8'ln na IlLtHtl Jl fll({ pe,'(,!,-L ". t81'e n�cp.:o;sidt1d,1 de S8 recolher ..

Di,..::se oHtn-iS lfillf',-'S a s,"drrl . !1I1-
-

1
trÍl hnlel. Rm 't"il'tudr. rlF_.1 uma c7'i-

1""::;;',;.:";,,, """'0, '""" ,,,," pela A Nação .. CouJle ao Vasto Verde ,*,;I tl�
("chamt

"110 de JDafs stDlpa�ico da segunda :diviliíC)
c ..I. 1" i. .l U L \.I •• J1J

. Tiveram um desfecho verda- tantes dos clubes locais,' cabos p,óes ql!e, iam sendo retirados -�m que' reqigiamos este comen-

(p([Jibida a ,'p,prod1triio fOTa dos "Diá,riog ASõl,,;iados", ãeiramente sensacional os con- Cl�l·toral·s dos candl'datos e av"1- d O d sd'-' ... a urn::. concurso,. e e os tá;,rio, prosseguia aind� a sçlIna
-

���f-�,",,�''_''- ,. -d -S,-,,- CUrE'OB instituidos pela A NA- tado numero de pessoos, qu.·e D,rimeirÓ.s. dias, '.haviam empolga- dos vot,os que toc�ram' n�s' de'-
DL'. I 11 nio Salga.do, az o na, Vlce ...preRidente o. enaao,

� �

:frLvor {te \'ir CO[;llgo, qllP () mi, Quando Negrüo de Lima "01- çÃO qual o Jogador «MAIS' literalmente Café 00 êsse� esportistas" que acom- mais concurrentes. Assim, ape-

nis(I'ü já <'BtÍl ,,�ppmnd<l Ü M- tOll ao tr8.halho., disse-me: QUERIDO» do Vale do Itajaí, panhararn, depois, sempre com nàs amanhã" poderemos f0I"11e-

nhor, __ Barreto, deixei os dois, em
c qual � clube (,MAI�.S!MPÃ- ma;rcante interesse, o desenvol- cer Os resUltados completos da

o simp"tiei,simo emhaixa,lor "tête-a-tHe". O que V. me diz da I
TICOú ela Scgunda Dn'lSIlO, con vimento.' da luta na urna. Daí a ,lpuração final desses concursos

Negr'ão de Lima. deixou, então. id'J. do Plínio Salgado para o.' cursos. estes qu_e.contara-m com enorme 'expectativa que reinava que animaram sobremancira por

sua mesa de trnhalho. e com o Ministério da Educaçã.o?, Ia_preCIOsa � efI<)lente 'colabora- "o local.
.

muitas 'e "muitos ruas, a 'Vidi
"Chefe Naeiolial do Sigma", di, _ Nilo quis o cargo, Nesse' çao da RádIO Club{Õ. de Blmue- Cumpre assinalar .que o am- esportiva da região.,

rigiu-i:e ao gnhinete 'd(' F'rancis· sentido já rpspondp.1I ao Prf\5i� nau e Rádio Al'aguaia. de Bt'ug- bience, ôhtem. a noite, no Ca·

ra Campos, ,[espa('handü no jI:!.- <1?ntfl. I que. fé Pingui.ql. era de franca c

vimento illlJH'l'ior \�o P:dado í nfeliz'nenl.i'. o Capanema, A apuraçã,o final. ...... _ se rpa,- animado'ra camaradagerp.,espor-
Monroe. e na mesma sah hoje terá que <,ontinuar deRorgani- IiZOll na noite de ôntem, contou tiva, o quê muito contribuiu pa-

ocupada pelo senador l\felo Via- 'w.ncLo ainda mai:; a educar:ao na- com a presença dos represen- ra que o conéurso terminasse

com o mesmo' cunho de elegan
da � s�dia 'esportividade, com

que' foi' inicia,da. Como afinna

mos acima, foi surpreendente o

8eu dcsfecho, mas todos se con

gratularam pejo sucesso que se

alcançou' com ele, cujos refle

xos só poderão ser dois mais be-

néficos para o' desporto local. re'presa",,·a
'

dos s'elv�(ola'VENCEU TEIXEffiINHA I '

Quando não'havia mais dúvi- . .

_

"

" ',' ", .:-;c:

da aJgwna de. que.o vencedor do RIO, 11, .(Meridional) ...:.... Noti- , tra ele,s. Ninguem ,deve atitar I da. natureza. ,

'

,

concurso. seMa o popular'. gi1àr- • cias procedentes do Pará nos para d ar ou para ,o' chão; mas I, Entretanto" O
.

que aconteri�li
dião do Olimpico, "Valdir, que dão conta de repetidos, ataques> ,fazer boa pontaria. (

é um caso prefeitamente Splú.-'

A j),UpÕS1.U, Liu �c!;undo COO"I
favor dos congr"essistas. vinha se mantendo na lideran dos indios Paracanãs à cidade Depóis de reafirJllar que assa vel, pois ,os Paracanãs Ma 'in-:

Jes,",u �_ '_'�";"_.J� .• _��L., hl1· c..m turno Cia constiLucionaUda- ça desde o inicio do cerútme e de Tucunli,.cujos habitantes es- mIna as, consequencias desse dios,pacificos, 'que já entrru'âli't
.lsauv eh" .l.;"ul '-', "�.iu" U llepu ele do projéto que aULOri-za o ex.::- que-disso não faziam segredo tariam na iminencia de ser ato, acrescenwu: em contato conosco, por divéf�
auo _"-,,',,., �·i.l.L••a. (,�e enane- ULlVU '" "nar" uma :Jgência tele-

.:2CUS cabos eleitorais. possuia chacmados por cerca de 5.000 «Ou, se acaba com os indios, sas vezes. O Serviço 'de prote;
,eu as 1l.1a.lida.u_.,; o.�queiC cer- ;ráfica no distrito ��lndsta ue

fJ:,'ande reserva de votos para o silvicolas. As autoridades daque ou estes acabam com a civiliza- ção aos Indlos já tomou' todas,
,ameno :::ubatão, houve uma longa con- .

O sr. Dolor Andrade indicou roven;ia. Discursaram os snrs. ,úl:imo dia, eis que TeixE'lt'ir.h3. I la localidade prevendo um mas- as providencias cabiveis e indi�;',

lma sugê"L<>.O ao l-óder �xecu- A.ntonio Feliciano, autõr 0.0 pro, I saiu
vitorioso da urna, com sacre devido, a exiguidade dos o sr. Carlos pensaveis, devendo a situq_ÇÊjio

.. o M, .. c __ L' ....O ,le q..te o ;:,..1.1:-';:' "to, Aliomar Baleeiro Vjeira. e 2,463 votos de diferença. A 'no- meios de defesa dirigiram Teles forniceu armas, munição, estar -dentro em breve, nonrii1*':'
cabra o i·eSLaUl'�... l,"<': ua l;u,a... ,::'ezcnde Pinheiro Machado. O ':.icía estourou, comO é de ver patetico apêlo .ao secretario

ge-�I
bombas dé gás, granada de zada. Todavia, repito outra y�;.

.acional <.1.0.3 .üSLlluanles. ,roi('t� f?,i i'ejeoit'id� pe,o, segu_n ""lcomo uma bomba. Surpreendeu ral do Estado: informando so- mão, e metr;Ühadoras, a· cerca os brancos são os umcós :'l':��;;
Us proolewas ua _�",=I)niu Ia ,.of' dO:-,_madored· ... qu� pedlU a �e· nróprio 'vencedor, que ja havia bre as necessidades de evacua- de 30 homens, que fizer...m as pon>laveis pelos ataques indige7,

'a1l1 focalizauos pdu �': .'."Lu I Ica;ao, qu� elXOu (ie ser relt" d' d' 1�
.. ..

f
.

b b 'dd' '1 d
.

" "

." MaJU, '1'" peull, as <J.teill;o", ,)orque o presidente verificou a dado p�r per ,Ida j. Isputa. '0- ção da.locahd�de•. po:s Ja. ora. �alOre�, ar".ar: a es a esses nas� as .�I(a es proxnnas ::U

.u gO\'e.h" lJa.... u "'.Lu .....�Ú uO, if'ta. da portaria, e constatou-se ram os seguIntes votos apura consumldo, na4 pomelras eSCa- mofensnos �Ilvlcolas. SUl!." aldebs.
. ,

erÍngalistas. ué' só estavam presentes cenw dos para os dois candidatos: ramuças, o stock de mWiÍção. Portanto, (} que acontece a- Quando o repoter conversava

U sr. J 0,,0 BotelllO discursoL ,trinta deputados. ES'ia falta Tf'lxelrinha 19.057 Procurando obter maiores in- �ora é ·nada mais nada menos com (, general Rondon, chegotl,
,elata'lÚo a rec�p"i...o l .... ".lolu:.. '.'" "quorum" prejudicou o regue- Waldir 16.594 formes sobre o assunto, a nossa. que urna represalia. Em virtude o general Horta Barbosa, Vice-

:m ul'Gl'sas Clu_. ...t., do l'ala uG '�mlento: l:endo que o �r..Prado JIJBILO ENTRE OS reportagem esteve no Conselho da inferioridade de armas, e do p.residente do Conselho Nacio�
;eneral Zacaria., ,,_;'sunQ"o, tJ.lJ .:c IYd�l.lnda _

pediu turs:encdIa pa... PAI,l\-IEffiENSES Nacional de Proteção ao Indios, receio de interioridade numerica nal de Proteção aos fndios;" ti,
a.ULt u. vla..gelil ue .:.h ujJae..;.... J.Ud. �

'. a Ic:�uf'cao e vo ara0 o pro-
..

..
....

'
.,

'

,

'

a.IluiaatuLU' <lo gOyen.o do t.;s' jéto oriundo do Senado, e qU9 _"'-,0 se tornarem coru:eCldos onde .ouV).u a.palavra do general qualquer mdlO, de qualquer trI- ex-dlre:or da E.st�ada de.Fert;?
,aúo. ACUSOU a pOl1UCa úe pl':�' 'oncedc auxílio à" Vitimas <ll1S esses resutados. os palmelrenses Candldo :Manano Rondon, gran-. bo, s6 ataca pelas costas, no Tocantm'i, que llliormou lam::n.s'

,lear violências. heir:." do Amazonrrs, no Pará. que se encontravam no local ar de conhecedor do mundo índio e mon:ento oportuno. t ter havido uma unica agressão:
�,n tO, ••0 UIJ tr::.halho do !,>,. _II l� :J • dezel'1et., e trinta horas, ga.nizaram ruidosamente umá presidente dessa ,instituição. Ora, como era, natura!. e di-

.

indigna a Tucurui, durante" a

osué ,i- \"iJ';L,·O. iC"jlUl,,-uO "U" u )
_

dep. C?urg-el do Amaral ainda I''f.rnvana e foram a residencia Inicialmente, dis.'le-nos o ge- ante de novos ataques' por par- sua gestão naquela ferrovia. ';
,

_r,.ll:l. (lU .1' ULH'-' , , •. ,J ..lI.IJU o ,. j:'-noe ht'l.OVl3. d:J_prdesenl.::dol o _req\\de• de Teixeirinha, comunicar-lhe a neral Rondon que, realmente, te desses funcionarias, ataques gncerrando as suas palavrás
'111110 l,aval,�a,lLl. tll:wnüu (Ii. l,n pe ln o a lnc usao o

'

, t·
.' ,

."�es,,j._"'l.oç uO gOh!·ltO eul en lisCllrf'O do sr. João Neves nos vitoria. Acabaram trazendo-o os indios têm atacado TucUn:" ;ss�s recen emen�e repehdos, os o g�neral Rondon voltou a 'néS

�1lJ..' ue ue,,",; U !l,'o"leu,,,, v... -nais. Parece qUll o citado depu,- 1té o local da apuração. que Entretanto acrescentou, nao mdlOs estão se Vlnganda, numa reaflrmar que os indios P.ara�

.utriçfio. Ü deput:l.o.!.) llcelltuOI ·fl.do desistíu do seu intento, em inda não terminára, pois con- são propriamente ataques, e atitude perfeitamente normal, canãs sãlJ pacificos, o qne da-.

�c. \.-.LU ... IJra� .. _.ro �,o tem ,il'ei 'ista_ do" insi�tentes pedidos P:J- Unnavam a soma dos votos ob- sim revides a massacres de que pois o proprio animal, quando rá margem a que a situação

J a VilIL'-' gTd.u,u5 úe leite po .'a n:;.o. �erem tZ:_llnsferidas p�ra idos pelos dflIl)aís conCLlITentes. são. periodicamente, vitimas, utacado revida. Esta é uma lei normalize rapidamente. ,

'

ia, dal t'8 encarecel'Uo a uêce"
. pl�na.no da.Camara, questoes Il'lJO pelas 23 horas de ontem. por parte dos funcionarios da'

.,">LoJ.e lJ.a apIOvu(_;;:'ú QO pl'oj., tL 'Conomlcas e mternas fio PRD.
Nessa ocasiã.o, nossa reporta- Estradas de Ferro Tocantins. ='lrflUillliillllf,mllljlllllllil.·immm,llllmlllllmmIiiIlIliIIHimimlmll� I.�� ��,.� ::��'�;������_i':� ��I�0.':. �'em ouviu ligeiramente Teixei- «ATIRAR PAR.<\. �U.TAlb =Assocta'ça

....

o· Comerel"al e Industr�la'l:::
ferj,"o projPlo �,.., "- el\f.raviado,

R d
-- rinha. que assim se expressou: «Aliás - devo frisar - esse ª . ª

que o oriJ.Jul' eLLI (!ue,.,...u v�,
.

e u�" a o
- I.Para mim foi uma gran- problema, não é novo. .Já em -

d B
�

" ..�>d.-lo. de sllrpresa esse final. Encon- 1945. o engenheiro Car�os Te ... =:=_ e lum'enau'- ,_:ªf:"'·0 Cnf, ["ilho reqll�. t 'o-me satü:feitissimo com o

Iles,
então diretor daquele ca- ..

reu informações sotlre o criLrh
-

que e"ta <><"11.LO ;.Hh'lfldo em di I SO CONSn�iO _ DA GA.- que acabn. de se verificar. Des- minho de ferro, ordenou a ma- Ê .'=:
...e['�oo:l nuni�té:l'i("" \'ié'anao

Dl'
SOI.INA -

de já agradeço a toda a familia tança impiedosa dos índios Pa- -

CONVI
=

,laboração da bt'lela unic" d, RIO. H (MERID.) _ O Pre- �l'1mer!l.1dina. e aqueles que mc; racanãs. Nessa ocasião, o refe- ª E,:
,xtra-numerários. gidente do Conselho Nacional do honra,ram com a sua preferen- i rido engenheiro promoveu ver- ª '

. E
O SL·. CrlSla �'uno pediu infor- Pet.róleo, d' I

.

d ria E fel'icito o )'orn� [PIO S')- '<ladeiras comícios incitando os - €onvido aos srs. sócios e interessados � com":'a.- -

Ir gm o 'Sl' au� moto-
. ,. .' . . - •

,
." ." =. 'I �..<.

... :: '

.:laçOê'3 ao go,,'€)1'no :Jnur? os mo... 1'Ístas profissionais e amadores, rCSI-lO fl pela lisura r.om que o flmcionarios a ata.carem os sil- = T?c,"i'"P.nl a ,�de desta Associ�,ã{}, no:aía 16 de .Iwno, ::

ivos pêios quais não est.á sendo frizoll qUIl a redul)flo volunt.átia rml.lizoll)'. vicolas. Num dessI':s ml'etings o = á... 2tl horàs, com o fim de rec.epcionar(>.ii'l () 'presltien- ::

)aga ii qllOLêl dr. i111pnSIO dE' l"€.n-
' - tP..rI ('0 f li

-
. C'

•

ti Cf t C J;. =

, 110 ('.r.nSllmo da ga.zc;ll�,.a P(]�,".·�I·a fiE i'l'Vi"RIA V,U AO uIn �.r. 'ri'lles prommciou as seguin-:::: ua, n f> eraea·o (11 ,amf'-rmo e ,--;an -ã Ah,arma, ::'
la, t·�ndo t=:ln vi:H H a. rl?('.lama�6.0 u �

� nl �
. -

1.-
-

:ecebida do município pernam,
tal' uma RohlÇão ao prohlnma O prinr.ipal cabo el('itlJrai de tes palavras. que b('ln definem = CCiue ve!U a .o ll.i"llenaü, ".ru,t·s.c t1., aS",UU"ü5 l'f'i'f'.i."i1'n.Í<?S a :::

bucano de Arco-Verde. em criaçiio. Acres1',,,ntou f[IIC '1'eixi'irinlla, no. con1'urS!1 ql:e a si tua�ál) da situação atual: ª oüfecencia de' A.-..axa. ª
Na ordem do dia foram apro- ,�onlinuam os e,'ltudos das

quan-I
acaha de terminar, foi" ,>r, <,Dc hoje em diante ao avis-::' : ª.

vadQil pr"jó.tos que autorizam o tldadc� que poderão seI' 'redu:t.l- ">'ImO A_l(:.ntara. Vi:u:a.. 0, !lO- tar índios na Estrada de FeITO' =:
Blumenau, �3 de ,iuiho de 1949. ::

executivo abrir para o ItaIIUl.ratí! as em carla. eompanhm, miar Dl!,. 1,!ARIA. TetXelnl1'l�L. ning\lem deverá pesquisar se es- = -

I) crédito de um milhão e trC- I
' -;ogo o inicio do concurs.) h'1.via tes vem com' intenções nacifi-I:' • .

:5
:entos mil cruzeiros para as· "lhe prometido a viagem de a... eas ou não mas abrir fo;"o COil :: PreSIdente f'nl l�xer('.id(} ::
)bras do prédio da embabtada do ";!io oferecida ao venncdor, no

' '" '!' ;lIImHUHUmlfhJmUllmmllllnllmllllllillilmlllllUimlmímiilmHl�

�.���M��J����iM�O�O�R�E--M�c�C-·O-�R�M�A�C��K-(-N�aAv-e-�aç'a�o)-S-ft�Foi rejelt:1.do o projHo orll}ndo Escapou ileso o sucessor de tivera. nas ultimas senú111a<;, de -

io Senado, dispondo sobre o
_ Ghandi _ ' i ceoU e ot

.

:?:Jo����;;ieE��01:1;����!� =á, 14 (UP) p;andit �t,.aei(l.;ad!e�ll�r.�,���:��;lI�:��v���= i SÃO ESPERADOS EM��AJ:�Y os SEGUI-NTES NAVI'os�
•

que mandava ouvir a Comissiir 'l'ehrll, Primeiro Ministro da 1n- � i .

Diplomática sohre o proi.;tO fllIf
IÜL, a".aha. de escapar dri um VITORIOSO O VASTO VEnfiE

l'cvig'ora a_q iarifas alf:1nàegáriaF \tentrLdo., quando !'lC preparava A vit(Jl'ia no concurso qual o

sobre lãs, e aprovada :I. incisã( U para faJar ao S3U povo. Foi 1an- r.1ube «MAIS SIMPATICO», da
na �:�em do ,Dia, do proi"to ali' I �ada Unl1t homba cOntI-a a trihu- Ser-:unda Divisão coube ao Vas
:,odlnr:a a leI q_ue concedeu aba-I na, o que ocal-lionou a morte de to Verde. Obteve ele 15.725 vo

�me�o n�s preJosTde passagens 11m policial, fel'indo outraS cinco tos, cabendo o segundo lugar aoas mpresas e ransporte, a I pessoas. ' " Fluminense, com 12.614. A hora

r{! l'e1YLUU11':

<Õ4Da ("{tSa, dli J'lIl'ii. f'1l

pU1'd a cn.t:a ,lu P'--.Il r, eil

1'iin e

t'"ltIJ.

REJEITADO O PROJE'TO" SOBRE O
O OD VIA' 10 CIONAL

a
o
'necessida dê do
probleloa de

RIO, 14 (Meridional) No D'a.laram os deputados José Ar,

inicio da sei'são de hoje na Câ- ;üando e Jonas Corrêa. send,"
mara o presidente da Mesa in- 1ue este último r:.feriu"'fôe espe-'
formou que vão ser' enviadas pa· :Ídlmente it poetisa Beatl'Íx Rey'
ra publica,;ão no "Diário do 1al, cuja atuação durante a

Congrésso" as emendas do orça· guerra, pró-aliados, o orador

menta, recusadas "In Limine" ;xaltoll.

pela mê�a c pela Comissão de O d:;putado Benjamin Fará

Finanças. O nümero das tais f1.presentou os telegramas do Sin

emendas aind:1 nfto foi apurado. \idato de Jornalistas de Niteroi

IFoi :Jprov:ulo o requerimento e da Associação Brasileira de

da Comissilo de Diplomacia,

eS-1
Rádio. a favor do proj6to que

tabelecfmdo eongratula<:ões no cria passe livre para os jorna...

voverno franci:s. pela pass'lgem 1i:·'(ai' em emprêsas d,} U:l.ni!por
da data da Tomada da Bastilha. te,

E OS FAMOSOS

«I.D.l::.n.ll -

lUOTORES

NACIONAIS

otores

Estrangeiros
. . .

Eletricos

,

i
nmf"�'if':l;1U:� _ .... �nAI'�sPS - Sl11SSi}.)

Eletro -Bom bas

Salda de Nova ,York
MORMACOOWE, 17 ..6 ..49
MORMACTEAl 24-6-49

COM MOTOR MONOFA5ICO DE 1/4 P.S.

COM': :\'fOTOR l'RU'ASICO 220/880 V.

Max I{onradt
RUA MARANHÃO. 21 - FONE 1.405

(Entrlida p€la R"a 4 dA Fevereiro)
m
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QUE TRAZElt! CARCiA DE IlUPORTAÇÃO E CARRE GAM PARA os
SEGUINTES PORTOS NORTE�A!\fERICA..�OS: NEW YOllK, 'BAÚI1UIORE,

BOSTON, FILADELFIA Jl':: JACKSOI,rV1LLE '

,1 a e
de carpinteiros competentes, - Pagn.m-se hons salários. . ... AGENTES

BLUMENAU --

'rRATAR, na Rua P:uan5. 32


