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comemurações a LaA
IJusta decisão daBanca Examinadora '

---'D-ffi..,�,n'_";_ntil-lle 1�J>!U iniciativa de c'U'nho 80dítl poderá ultrapassu»
t (,u.u.!,.'UU.U vI (. .JJ"lhrtH.• jKtU. ]Jt;;ktS f:Ullt.(1J7"vl·af;õ�o UU ,�._IUti.",

da Cli-anç-a.
O abnegado (; luirnuniioeo trabsüho d.e�en"!;oIt:ido p610

�1� 8,· ';1 -]r"'8 ·tér"CO-R ill: -um: laâo c, de outro. pela I>rlf6ilu/�a t

Gomando do I f do 2;;.0 R, I .. obteüe amplo apoio da i �JpU!<1.I;ãu 1'_
l s« lJtJ� I ·· .. 0« ;'Uorl#lldiJhLenle pelas comcmoruçõ-:s jJr6B'
!Jlando-a;s on 'todo o sentlâo, Lniteressantes paleetrae, aborilan i.
!;t;.;Ic.-t,L,':i ,�tJ.;fÚ;1I�tq;lJ8 r :,uu,'e 0.,- prootemtu: da "/l!U1tLI(1. no Brnsil, to
ranl,. teLtuxJ" f/a, )�ú.lllfJ Lt-(U (' IlC:S f,:,{.uLU.)_, fi' '''(U' qu«, aind'!., cl.d'u"t.<u
'l'U8 de niedico« uercorrc nlill os .s�uou'}"bi(J�, di,a� (1]JÓ • ..:;; tl u�r, rtai
zando confe1'c11C>ab' urocuraruio ; "cutir no t'8pír�to de
saâso« f.J1"inc(oio'l (lé ]poi,t"tC 1/JlfontU e dGs:p;rta'Jl-i!,u .5..u. .hrt I'e�."(.
pelo f}Tande pTobl;:ypn�:.t ua in!ancüe..

'8s�m� tr,�,,.,F' ft-:-" "'IU' fl.·..�l/in ,..?urmadoô' g. CDfH)!.'1�{li·' )';('8la b'n�
meritá e patriótica cam,panluz, (I jÍi1feram com grande âose d� -hf
,.(})1f,fJ{(,�'. A-1J"nu.� Lu.�L •• .,,,,,-/;.e a LEGiÃÚ BRASILEIR.� DE
ZISTE1VGIA.

CE DO CO

(I (.

Rcvcsttu-s e de 111JI ii t �l ;'U'_;CE�U Manuel de Fartas Filho, cornan- (·:1.0 - Renato John, que escolheu
u eneclTan'''p1u do ('O;Y:lI1',�O d� dunte do I: 23,0 :H, I" médico I é cluro, uma bictctéta, também
robustez iuful1l ii. put : oci,'a'io Abelar-do Viana, diretor do Cen- doada pela Prefeitura; 5,0 -

pela Prefeitura j'"unielp,1I (; C'J t.ro ,le Saúde local. Cap. Lebni-

j
Jerson Jorge l�rep;:tlty. que ficou

mando do L do ::;: 11 i:, 1. O Ci- 'Lt' Cabral Herbste r, Delegado .com uma caderneta. da Caixa E
II'c Busch, onde -L' I e ,j\ :UII o " I Espt.!'�i '1 tie Polícia, Fedcríeo F conomlc 1, uirida doada p-Io �3,ü
tu, de eh ,ciific_";ü(' ]';n,_', nu 111:- Clrlo., Allende, presidente da R I., no "alor de 300 cruzeiros;
nhã dr! domingo, �l('r)lh 'II ,-"�'"no I '\�",o"ia,�;:'o Iridust.riul e Comer- 6,0 - Maria de LOU1':.ti Cast ro
asststcncía. que lo: OH cornplct :t- I clal de Blumcnau, Irmã

Bcr-,' que escolheu linda mobília pan;
mente :1tU1.d (!eIJr>drL{�llci[i<':, cvi- 'n:Jl'u.a rHLI::!tora do Ginásio "8a- crlunçus. 7.0 � Nildo ....\.?;�V, do.
dpnei>:>ndn o cnOI'II'" In_ct'(:;�'!

I g,'ada Família", srta. Id!i F_l.lrd, ! que levou um vetccípede : :5 o _

(1'Ie de, pert.ou o "')1'1 'lTl1" di reí.or n do G, E, "Pedro II".

f
ROI" iU.1 Muetler, que escolheu

- C'LA�SIFlr:�V:AO 1"1":AL - src, J'::ba Tcche utí n Pachsco, di- urna boneca; 9,0 - Ivone Augus
A' hora apruz:«In. ,,� de? "JÍ'l1 rctoru do Grupo Ecicolar "Ma- ta Prudí, que ficou com a úlli

�as fll'('olhill:J� 11,'la .Junt a III "dl- cuado dE Assis", Jurandir Fer- TIl'L caderneta da Caixa Ecuno
ca do Centro ". �a([(l,', e nt r: as retrn, S<!tto, repre�cntanle 1l:J. im- mica, de :;00 cruzeiro:, doada
�85 qu� concorr('-f\tn\ �IO C'PTt':HllC prcll.:::c.. c ---unI r�presentante da pelo 23.0 R. I. -Ct 10.0 Son�ia
fOrt1nl ccntIuzidn.... nn 1 'I'CO l�,l rú ':0 Ioeal. iYíat·ia. Lungershuu9'Jn. .\. quenl
qU,"lL' cinema, onde [ican'm "li' -- J,a COLOCA.DA - coube linda bola,
corupanhia das :<uas genl1ol'a" A E'"cclha se- proce!:;sou por vo' I As deeisõc5 da Banca Julga-
Cad:t criança truzict um númcl'L' t;u;ãe>. cabendo o 1,0 lugar a dont ionLIll recebidas conl ::iat
de idenlifieaçüo, par, hcilitar a p'aciúsa. menina Deise Talil:l. patia, que aclama\" t as e::õco
tarefa da Bane;, Julgadora, com- � Luz, filha do ,;l', "\\'aldlr Luz e lhas com sah-as de palma,
po�ta pelos Sl'�, O�car I�eitão, • dc sua C�pÔ"�L c

__ l'�NCERRA!I[ENTO __

3ui� de Dirêito- ,!'J ('omarc3, 'I Foi uma e:::colba merechl.a, u- I::G;;e grande concu,so, que c-:Prefeito FrpL!""ÍCIJ Guilherme ma n�z que a rEferida garotinha COllcllti na de'{ta pá,)nat I
BUnch 301'.. J01'; Hibeit'o de Car- t Ó vt:rd ldciranlente encantadora,
ntiho, Promotor Púhlico, m:l.jol' Til,ntl' assim, que a g!"ande assis-

tenda alí presente homologou a

d' ei:::à.. da_ B:Lnea. Julgadora,"""111 .DImeu a I11fl' ,ante uemonl.da s:1!va deA&. .. � - ,� -
, paJnw", O feliz pai da criaturi

nha f()Í {·onvidu.do a subir aet e rr a em. i pIco, onde, eH) companhia de

? : ciua. c:sposa escolheu entre 05

O n � a r j ft, pn':mioti ali �xposto�. urna _;':.
---- .. -� - U

, del'neta de ml1 cruzcuos, da Cal-

Ot,:n>H, 17 (UI'I �- Ligeiro tr,c- i xa Econômica Fede ....:.l, (r"rlada
mor ue terra �aCUl",U as jane- pelo !!3,o R. I ..
lus e o� p1'UtOf' na ptlrte orien- 1 - DEMAIS RES1:LTADOS
ta! dc OntuJ'io uUJ'ante ce�'ca u� I A votat_:ão pl'oso;eguiu, yel'ifl-

11m minuto á noitc pas:;ada, Niio I caudo-se 05 seguintes 1 s.,:u!t'.
houve noticiaci do prejlUZQ:; 0'11 do:;: �,o lugar - Edil. Zag:ller,
vítima:;, Em Alcxandrb. �e5sen- , que c:;colheu. tambt'n1, uma C.:L

Ia c CIncu milll-:s ,\ l",�'.� de 0- I t"�lnd'l d... Capoa Eeononlica., 0-

ta'\.. �a, os re..:-ldên·rd .1t:clarar.:l.1n I fertad;:; pelv 23.0 n. I I de 50,)
ter tido n. inlPc� ..,�i. tJ , J que UDl I C J'uzeiro:: . 3 o -- Elü�iana Guim-a

gl'ande clLminhi"lu "e chocara nU;,. que flCOU com linda bone-

contra :=U JS C 3.;-' a..... �:l., ttlêrel!id L pel3. �ref.::itUl'a:

Essa instUwiçau, cu iu. p1'incipa.l finalidade, a.uuümenrc, é o um

pU1'O â ?nf,t"Tn'.d<.Ule v ,i winnt;itJ., ot'Uh:,u p�la l1w.is C_fJmplJ:u 'fU
sênoia nas- C01l],elnol'açãci� da &emC!na CUL Cnan.ça aqut 61n Blu'111{!
'naU., J.t.''1nlJura '�'f,lU (.Ü;:,;ú.yn·l)(!tteL f preci�t() ,qU<é: D'e diga l:. ....·�·a;l'M�d�(,{L:
A. LBA, que a?'1'LCatlU )1Iht�' mu.zicíplo pa1'a mais de 100 mil' cru,
�6i1·08 )101· 7n15S (3 que. cLr:.ssü l}'ultosá bnpo'rtancia. não ll�t'olvc tO

r:eitil c(nn (J'lH< -,"oem', �I U." ""j,c� e C1i{f;n('a,� poln" s que aqu,i "-Xl.<

tem, Gorno em- quulquc - [uf1'o lugar, não contribuiu abso/'utamen
tt'. eQ?,. nada para qne j,L,' CO-ilt6m01'Urães p'Iulesô-em te?' maio?' am-
1-�lituae c� C01lS'l3u'Ul'nte T • F. 'ltP-. U""-' r"!�<ntit(,rif) r; ... 'f..:s posltirn. Re.\'t ... t

ul.icamclIt.c a espf1-ança de <q'U,e Outl-03 lugal"eS mais
{COIlClúi Jlli, ().a pga,)

DOTRA E AOS CHEFES nAS
. _ jornalistas brasileir-.:Js cO!;:.fi.rma�

deeIzoes tomad:ls pclc.
i 'V=l ;:} <"'ga�'-e�to �U" i' .. :> far-

'd .;;; 1,.,_ .. ,..,..
- .,lU.!. .....L ;;, ... '" "i. '. --<::;:'

Os presl entes reun .. c.MO \)'.....::H........ lllanha muleL antes deles 'tK\.rtlreni- do
TJ3D reuniram-�e Essa comunica.çtio foi feita nOs I aerop�rl(}: a di.gnl:i:.i..J:e da 1!1€:-
no Senado� pros�\:sl1:nào p.as seguintes terr..no.::.:

trópole peruanr..., cúmparud&. CDlllconsultas sobre a suc€e�ão ü,_, i - "Era íú!:)€ a.� e.�púzi�ii(J f�i- Rio e São-Fa:11Q. Na� duà;:: maict
presidente Dutra. 'l'ermlnuda a 1 ta pelo sr. Nereu P-.anl0s 30LJre :.:e.s ll..:idades o;,;� BnlsiJ1 c .:j_'..!€ a
reunião, o �!". Nereu R:unos de- o,; últimos entendimentos cm, falt.a àe �entírnento de �'espe!tu
cl:J.rou-nos que comUnical D ao::o, torno do p'roblema dl1,suees,�ií.o i do homem yelEL sua
sr", Artbur Bernarde>l c Prado' a "ll�iúi na 2a, pga) (ConcHll na 2a,

Rio. li CMerid.i - Realizou-
a reunião do PSD, a qua!

todos os rCJ>l'e
Estados, inclusl-

co!npareceram.
�entantes dos

V� u .Riu Gntnde do SuL que a

l(w do �r. Marcial TerI,-', fez-
não, razão porque -era

perdi. J. F.. laram ainda os 51'S.

Ag .unell()<ll Magalhães, Pedro
Branco, Glícério Alve.:! C Góis
:Monteiro, Tennirlada a reunião,
(I sr, I'�ereu R_IJ110il disse qU'J o

PSD hayia tomado váriu.s de-
. ci8õe� e que nli.o as divulgava.

I por uma; questão de ética e !:;ó
menté d"po!:', de comunicá-las ao

i PH e UDN powJria revB'lá-la::l.

I
O sr. Nereu Ramo;:; disse que as

c1eci�õe;5 do PSD são sempre d.e
-

tru.rtscet�Jnt:ll importancia, In-
forruofi que o Conselho Nacio·
IW.I aprovou o voto de �olidarie- Londr:es, 17 (TIP) - A

ce:isa-l
extretllO oriente,

I
Pido cur�o de acrJ.utecimcntos

dade ao presiàentt: Dutra e pa- ção das opel'd.Çoe:> tiJ.Js é'1leni- O co:::neniadCl' diplomático da cOlOCU�' [i. nução chillé;ôa com
l',,- tran!5mití-lo iria iucorporJ-do lheiros gregos m.. Grécia foi in- l!nnec. observa que cada vez 500,Ul!IJ.OO') de habitante", em a.

ao Calete ás 15 hora!i: D�pGis , terpretada pelos círculos diPlO-1 !nais são acentuadas i.l1i dh-e"-l !llÍsto,,:_c::; rel'H;ões eom a unti\ci
de visitar o presi 'I�nte da R'Wú- mático:; de Londre!5 como a cun- gencia.s com o mal;echal Titu, sOl'ié�ic,t,
bliclt, o sr, Nel'eu Ramos ida �irnlação da impre,silão de que a I sempre encaradas em LOndres t Isto julga-"e t�j;'cr "er u:a:a
encolltl':tr-se com o:; !i1'S. Pn,do política soviética de um; nús_� como :;;ignific:mdo que Mosceu i compensação sificiente l'ela,
Kelly e Al'thul' Berna.rdes, quan- a esta parte tem con:;;istido em � tinha ile COl'rer o 1 isco de re- t perda <rI" Grécia Pergunta-se
do transmitira o que ficou r"sol- sacrificar certos ob;eti\-o.; no" J nunciar ás suas esperanças na I em Londres até que pontu a

I
vido na reunião da manhã de ho- balcans em tl'oca de exHo:-: no Grécia, Por outro ][tdo, um rã-! dEcisão do� gu"rrilheiro:s tJria
ic, Um alto prúc�l' pessedísta sidu lllfluel1ciada peI:!. Comii:)�;ão
deu a entender qu!.. (I acurdo e�-

--- - - - - - - - - ---- - - - - --- ---

de quatro homeu::i da ONU, pl'C-

: �:i f::�;���:�:: �e���a�'e��;tl�e:�;:. "Venha o Brlt:gadela,ro" �l;�il�� :a:I�i��71::� ;;:;�:'! ���
I·
o C'onselho Nadonal foi ,�un,n- a cOlllunicação veiu justamente
cada para unla nova reunia') n1

na ucao,aao 'LIU que Ide anunci:u-
pl'óxima Quarta-feira.

va estar ii. Albania, o p::us qUê

I qU�i�.':":"·;,i�;:o -;u�::�l."'�. Boletins muItienes lançadOS Da �::g�:�:�.��a�: ��:;:::::;;;
l�eu��:�uT:�r;�md;��ar:�:�:i:r n: CalDara Federal durante a sessão :o�l'olJostas dei refe!'iuH comia,

I
UDN, considerando a hostiJida-

Recorda-H' tumL.lll qUtl dEs':ie
de parlamentar contra o PSD e RIO, 17 (1.feridiollal)

--j
tadores lal1çaranl parq o pk- que o marech�d Tito I'c.Jolveu f'l-

contr-:1 o pre:::idenle Dutra co- Houve um episódio '1"!le sacl', n:" ria bO'leU,"1S multico;.'e� ç_urn char a fl'Ollieir.. CCll.l a Grócia,mo um "inlonm de que não que- dIu um pouco a monotonia da
,
a oSeguint.� fra.se: ". Venha o

as fontes ofieiaí� de iaforma-I rem seUd elémentos cheg-ar fi E.essão, No alto da galel.'ia. a Bngadeil'o" O sr S',�;;ada5 Via-
ções em Belgrado vem relleiill-+ qualquer acôrdo. esquerda da Mesa, dois espee-l n,1, pela ordem recjamon pro- do insistentemente que a Rús-

� .____________________________________ videncia5 da luesa e o SI. Ci- sia não tardaria em abandonar

j't_'x t*4"'-o (l·t�s nu [' ono rns � O o t: o n I� � o'g I"C fi do 81um fina u"'11 ª�c;�1;:�r::����:�. :A:::�':' ", ::� P"P:�"::'L
_
'I d U ' li � • �U. _

II r,
,__ II ! llavw sIdo dlVu1gaC\o) o resulta- nicaçã.o da. rá.àl'> livre da Gré-

Illas últimas C!1�gu_�sta� realizadas pela clencia den�á!ia::\l�c:�1i;ªE�hªª"� �I������Ê�f;;��1�
O d'

-

t 1 r R·
-

f- dique a p:;:oximidadlO dU!1! enten-
- as utais ulais a Bftitivaçào g IIIIPUf ali e cone_aYo __8011108S toais -I No�I�;rcu::s 'u�������r�l) gran dimento entre o les�e e c oesta

, na OJl.;lJ, Não tem ,"a,'ido ati-
I

Encerrou-sB ónt!Jlll, I)om .um:'. 'tnailJIÍu dus prufissiow:ús du m- A' nuite, realizou-se nu .R:s tu Ú"- ASoiociação Odontológica! �e ativida�e interna, sú�re�_u- vidades 4" guel'l'illu;ts n3. Grêci:l,
I reunião em que foi e:übidó no-l tp.dor, taurantc I1Ioderr.a, ;;1 ande b dl- I de Joinvile, Que nwnifestou "ua I

('O no se�mte, - :.t cand'da�u_ 1 desde que a cordilheira C!Ii: Gram-

I
"1.0 nmtel'ial dentário c feita!' < i Emt''.!l'a durtl':;:;c ajl�na'_ L (:,) quele, que contou cum a pres';}, I satisfação pela. fiL:':l.lga acolhida.

I
\'a do B!'lgadeno Eduardo ..,,�- I mos foi recaptura.da pelas forversas explanações sôbre luedica dia�. IlnlÍto foi re:J.lh�ulll) ptlns ça de tOlr;j� os congres5isla�. � que tiveram os congl.�essi�tw; �nes esta sendo de .:!on5�quenG:- t ças legalistas faz a.!gumas �e;..mentos, o 1.0 Congrc5So

OdontO-1 congre�"i�tu", COl\fol'lUC o,> lei- Tl'alWCQ1TeU Q l11e',mo lH!m aro I vh.itantes em 13Ium,-nau, <a e o nome do pessedlsta ffil-
• "

., ti
I

ne' C 't'a 1\:1:' d mana�, 'lógico de Blumenau, promovido to'!'E'S ObclCeV:lnUn através do biente de elevada. cOl'di llu,t e e i Por último, uiscun50u o ';", \ 11'0 1'15 I no
. �cna 0, cu-

De acõ�da com o i:stado llUiÍo�pela .�;ô"oeiação Odontológica dcl noticiál'io que di\ulg'Lmos ('G- ao terminar, fizeram usa dv. }JJ.- ,JeiÍerciun M:l.llo", cirurgião den- nhauo do secretarlü geral da '_ .. ,' 51006,
UDN

. • grego, 'Inat:; o"' ..� e TI <>Joim.-ile. .uingo, Entretanto. -.tinua naClu(!-
•
la\OTfL oradores, que tOÁ'um

a-I
tis,;a., 'En Bhunenau. quc agra.de- �,vem 5UTg:moC' nos uIll-

je espalhadOR
-

pelo interior do
O importante conclave, llue le L'_;a, ii:; 9 horas, no antigo flo- plaudidos com efu�ão. ceu, em magnífico Ímproriso, lnos telnpos,

pnic vU"'ando ll; 6i!nlO nas á.reas
reuniu nesta cida.de tl!entistas de te! Bô", Vlstr1, oncie se re.tl'l'l?r O primeiro a fazer UlW da p�- a dh;tinção da. E:5colha d" Bla-. RIO,. ,17 (Meridional)

--I
m�o;:tan�osas �"u�se SCnl âlImen-

--

t 1 lavra foi o H, C, Dorigat:i, q..::: t" monau nora a realiza,!áo ó;;; :,' ii. i:'�'OPOSltO. das decl,arações do to" nroc""'�":df> d,,�,,"'''r:úllame>t-totio o E"tado, foi de grande u- rum as rcunlCOS, eve ugar .,
L'·

'" r �.�. -"�-"'- -

tilid<!.de para a distinta classe, pl'o,ier,ão de im..portante filme ",,-UlI,OU os eolégas presento,; U 2.- 'Cun�;'r�sso, destacando � honro- 1 ge,nel'al GÓIS 1-.IontelYO sobre n te escapar para a, BUlg3.li2. ou
"

d t d t
-, ludiu 1!O gl'ande eucese·... abtidQ sa pl.'ese nÇa de ilustre� col�ga'!, orrg'�m do movimento

prõ_can-,
� • 'bania. Dh"diàos e de6o!"ga-" quc tom.ou conheeinlcnlo, por ::m,Jre Cll auras ana anue 'ci,
= ......

.. ,

1 "3 t'" t dt pelo .�onclá.'\'e c do 'leu ,gl."a.nde ao:; quai;:; se dey'ia, em grand" dldatum do Brigadeiro EdU8.r- �'.'�ados em bandos da 100 {lu 20�'I i,:tenuédio de
_ palestr�s. expus:- C;'<llU? �e a.. u:; 1

, COI�l xa, l-
� �

ÇOE:S c pro]eçao de fIlmes, das , ..ao ao l11íFÁe� por lln,l lel're�e,n- sig,lifrcado. parte. o éxito alcanç(l,(;'::J pela. do Gomes, ú estudante Wilson homens. rendem-se o:.: são mor-

I .

t' t -r .' &- d 1 • I f T .� O scgundo a f�rl,4"'- foi o d.en- 1 reuni�o � repercussão nue {"'bte-'\ Leite Passos_ diss_e que procu- J,_ tos e caTItur::!.ão� a. ramo de S0ui ln.a" eonquis::Ls <c1. Clcnca tQ!:c'" U!:j'18.3. c;:>ncel' U�( :t :,'-
}

- ���,'" - •

delltál'Í:l ignor:ylas aimlv. pel2- lJl" t:",�.; Y;�lt.�!' Ka.rnw.nn. ;p::eliiden- ve (Coudiu l13. .,.ao pga.) j por pJa.
•• J_

. são e � indicação do nonH;, a.

cre>ócentando:
,- "Se o PSD \'ai dar o candi-
3..lo. de tem fOrç(l:;alllente de

dltr o nome",
DUI"U.nle a l'tunlão falaram di

\ erso,; 'P"ócet'e,;, telldo o sr. Mae
cLt! Tel'ra falado ·e chegado· a
,,121' ou\'iàu pela imptensa. tal\)
entu;;iasmo de :"cu tom. O �r,

Marciel TC!'!'lt, lcrminou- afu,
,

-- representar p2:0 ('r, Francis
co Brochado. CUTIlCçad'l ás 1030

ICessaram as atividades
os guerrilheir s ure os
Recebida ii nol2cia cOln indiferença pelo governo

Fracassou Moc� em seus eSforços;
para a formação do 00.0 gabinete
'agrava�se a crise ministerial na França
PARiS, 17 rU p, - O ,no- . nho médIO. Os chefes du par. PARIS, 17 lU PJ -- Rentlll-

'-illll'ulo repu1l[ic::tllO 1'u1'llla1'! tido l'esoln�l'am apoiar Muach ,ClOU definitivamente o prim(.;llo
lÍeéidiu coolhTtU' cO!.\ lJ �[', Ju-

\'
de (llnua imediata, e sem ex:-

.

n"lÍnistro Jules lI�och, em con�e_
cS :Moch, tul'namlu PO<,51':.:J, :.:;- pt' garantias quanto á sua po· \ quencia da absoluta impossibi
�,illl a fOl'l11;JçüU 'L: um 111)\'::> litica economica. e financeira. !idade de harmollisar os ponlos
go.uno ele coallsilf' du ,c:.:m1l- PARIS, 17 lU PJ - Fontes de nsta do!; lideres politico;:;

_ __

I

autorizadas dizem qUe o sr. Para a formação do gabinete

H�sce"l �!)J Ui�IIDln Jules MoclI, já formou seu ga- frances
U K lj� _ "Uli� G binete c_le coalísão, devend,)

�'ÜULT MAI:� qUi'; 'J ,\ \'IAO A

\
aprê�cllta-lo sem demora aa

-- CI.;r_;ONJ:li\ --

p.reSidente _"�UriOI� . __ _ _ _ __;-;ll'LllI''.!fl, IllélJld:" 17 (T'l') -.

_ _ _ � .

A r�'_;gunlt" V')'lU mui, dejll C-oi.l.
tiO<' u qll:u!1 inlOto[' l'oll',tellnUon
da A1U(l]"il!un O""."[sta,,,: _.Axlin(;::.

\(Jundo de N'J1;'1 y()j'k e w5silll o
np3..rePl0 php1.�n\! :l j��llr(ll\;l. crnn

Hl.<ds UHl P:]''';�:-}bj;JJ),U do qne ;-:aí
]'3.. tiOé J::;�1 ad!_) � Unbio:.-, IHlis UtH

n131dno n,tSCell CHi plena \. ing -:1ln.

I'arcee ter �H.iQ ef"tc o pdlllcL.:n
nascinlcnto (,.'01 rÍflo no·- :.1.re�

e:�_:�_��o ��I�Ulli('�_ �I��'�C� __
I

Importante
e nt rev isto
comVargas
...,_,�-�,.. ��-

ElO. 1, (r-r�l·\d. I - o I
�r�. cict úJic, \7ul'gas .:0"1-. { -

"eu uma entrevidta fajf,

da e gwvaçltt á Rádio TIl-

J-ll. com o locutor Ca:'io;
'(frias. que ;ser:!. llTa�.i1ac1:J

hoje as :;(\,00 horas, E'

llma sensacional entL�evi .
...:-

ta concerllda 11,1 faZl'IlL1'J
di> IVI. S'lIllos Reis, Ser;,
i rarliada. tan1bt�J11 a u ntrei.�-,�

ta ctü .sr. Brochado Ro!.·il�1

proeer do PTB ,::cauch') '"

pl'C!iidl'ntc ctn. .\.;:;:.,e'-:lblé'"
I..eg1slatlva (�O Rto {}l'd n ..J�

do Sul,
RIO, 17 tl\fel'lu.l --.-.\

ltádio Tup�> irradiara a.-;

:::0,00 hOl'as, em onõa�

curtas e 1onga!i, imper
tUllte entrevista cum o ';;'.

Gel úiio Vál'gas, úbtid t

pelo locutor erro'Ios FIla '.

proveniente de
vermes infestinais,

com

�ilulas

XAVIER
Me�icl.o::!en10 de

ação suave e efeito

5�guro, '1�$ expele
os vermes e fortifica
$f Q organismo.

11m proGulo <1<:1

LAUluiÓRID !.leu
DE CAtAU XAVIER S. A,

lllill1do:
--

..E' pret'i.�o agIr canl since
ridade, eUl'il,l,;:!m e decisão".

O nome d OSI', Nereu Ramus
foi lelllbr�H\O com in;;istencia pur
VÚl'io� oradiOres, Foi levanta.da a

questãc; �obt'c se d')vel'-;;e-ia in-

rrMPOR!INI E SI
18desoes aDI
rPSf 110 Estado I
----�-

x x x

PARIS, 17 lU PI -- AcreúL
ta-se que o chanceler Robert
Sclnunan serão agora indica.iu
pelo presidente AUliol para teu
tal' organizar o novo conselho
de ministros da Franças, Julcs
i\foch fracassou e111 seus dese,,
perados esforços depois de ter
conseguido elaborar d lista
completa dus no"os minh;tl'oci.
Mas, pouco::; minutos antes d�
apresentá-la aO preSidente Al:
rio], surgiu forte desavença en
tre Ocl lideres politcos, Sabe-s('
que as di"ergencias de ultillw
hora foram provocadas pela
posse da Pasta da Informaçi:n
<lo valor secundário.

"�LORIANOPOLIS, 17 (Me
rido I � Na região o�dt� {;ata
l'll1fnSe, cm nrlude da intensa
propaganda deso:lVo!vd�, regI;,
tl'a-f'e apreciável :ugu. de e1e
lnentos dOti \,,' '., I)d,t'lidod jJO
lith o� pal'fl a� llóste3 d'} PSP.

F'LíJli.lANOPCLtS, 17 ,Me-
rid,l Ceandes fese:.,; cKtão
sendo pn'pal'adas piua a ch.::

g"da u esta capital du �r.

Adhcl11l1" de Barros, ,:uja visita
, c;;tá anuneiada par!l a p"ÚXll110
r dia 6 do n1€5 de nO;':;:lllbl')



(CC!!.C!2�!) � !.a pge�) 1.a��1�!U':�
� C�!!_�:!." �1..1. i!�t.,!.!!t::!.:.- !!!EÇ:)!.! .!. :L��!" e contínua :!��!�-

te!!! pe!-petrad..:-, como atentados eom "\1"-0 ,-,�!,o;t!'\1ç!.Jss !lHJd�!'!!a51 do e sepult.ar cs rtos, 05 ''("ales,

clamorosos contra a deeenuía prosseguem rsentas da ígnobü ! as colinas, dentro de umá exge:....

delas. é para ser aímnado entre influencia do prívat ísmo, que é Iluassa igll!Jbil de mestre de ter

as piores façanhas do lJolucu- a desgraça ,la execução (lJ5 cclrn ctuesc,

dísmo iu,-úigena. Olhe-se em Sãu planos urtxuiisüccs da muíurín i --

•
--- -.-- _.�

PaUlo, "e nâ.o quiserem ver ou- das nossas grandes e pequenas IlIt- ..

; ttras coisas ptoree.;u, torpeza que I (,[<lade". Todo (I IH'Opridado. no i "Jn!1I�1 I) seu pon D
ê a rua 7 de Abr-il, juntamente Brasil, se uchu com o direito de

I CUIIDI"�llto O deb�t�
com a tgnomintu que é o novo fazcI' o que quer com o pedaço _!�tl - ti I! �

edifício do Banco do Brusil, tu- de tei-reno que compra, Podem (Conclusão da Pclmelra Pág)

panda. para quem olha do lado encontrar um u ou outra resis- prestdencínl, que rutírtca a deci-

do ilil"igiu-se au local onde es·
. .

t t '

.Ia, Avenida. São João o corpo teneia. 111m; ncn.l-nm vence-n/u a são ja unummcn e usscn auu,
tava; a yitim;, paru natural- do edifício do Ba.nco d� Estado. toda», de que o candL"üo ti pl'esidf'l!t'b
mente indagar da proce�enci� t!� no Rio de Junetro o crime ne- No Rio como em São 'Paulo, da república. deve ser partidá

das acusações' fcitas pai' um fando.. na praia da Gloria, de um Q homem é um barbaro que rio e corisidctando que nos út-

h_CO doí etros d f
.

"
' • t.ímos pleito" o PSD conquistou

nrissivista anônimo. COnfOlTI1C I
arran a-eeu, m OIS. n.1 !3 es az COI." os pes a, ocra que
d f h dá o t edlo n� De 1 ""

- a rna iorí a, do Senador Carna.ru.

cart. JU'nta aOS autos. E' na-I
e ac a . � u 1'0 pr ,c. ·us. rea ',.').u com as maos. v a-

a. . rua 13 de MaIO, tlJ 18 andares, 1",,,,. nos, colmas, o Senl\or nos F'ederal. governo" dos Estados e

tural que r,,,llTI procedcsst'. sobre uma frente de 7 1/2

me-I
proporcionou o." mais rascrnan- respccttvu» Assemblr3ias Legis

Sabendo ter sido traido pela tros, tes acidentes de terreno para htivas, bem como prefeituras e

araazía, rerido em seu.' amor Nada. disto ne.1l1 coisa parec.i- con.l eles edificarmos duas obras Camaras Municipais, entencU�:

d
-

L S E A'I Que deve sair de S�U!J

prõprío, Raul discutiu com A- a se ve em rma, ua poesra primas. ' o homem o que co- ---

quadros o candidato COIl1U�nl á

délía e daí os gojpi-s que des- _me - - -- --- ---- -- -- -- -- presldenciu da república� B) -

na amant-e. com o fio elé- Noticiário de BrusQue Que nas escolhas dos candi�-

���:: O êque�::::I:Íl:,�,s,:�\�el, c�I:�l'-
o ,·strDlbUllllda a verba

!��P�::l�::SCi� pre�i:en���Ú:1i�!�
'1

a
Cumpre observar o 'processo. de

1:!cna t i v e .s s {' �"<.i," '1 P ra audiência de todos os partido!"
2ul'r:ido para

-

o su'icidio.. ,"A '�;l}�' legalmente registrados, com a

tiêipação morall l'el3ide no i:'� I .

�

declamção de :J8 de julho últi�

du:z;ir ou instigar 3!gUe;1 a m�-
' , (Conclusão. da Sa. pga.) I

Um dos partido::; qUe ma:s, mo. aprovada e Eubscrita pelOS
. , • .' . aquele velho. adágio: a!:ão tem empl'eemlido - o I,e I·�mincntes prei'identes <l'O PR,
,aI-se pOl suas pl'UDl'laS m'ir <'1

.

•>
••

,. J_ �'MalS vale quem Deus ajn- ';1'. Nereu Ramos, pois. 111.::111, UDN e PSD".
�onslsündo 110S conselhos p�.. d!!- .. ·. do que aquele que c' du

. Jo alistamentu eldtoral ql'c' I
A direção do PR c UDN reu-

ra, que a VItima pratique "o �1O- madruga»!
micidio de si mesmo'". São os Estrada Bn'l.que- Yida: tem obtido grande SUceSSO já! nÍl'-l3e-ão amanhã para tomar

tcm marcado importantes l"�l.- j ccnhccimento da comunicação

vista ás pl'óxÍl1'a:::
do PSD,' enquanto cste estará
lcunido quarta-feira, para rece

bei' a. l'eSpostEl daquf'Je::; parti
dos. Os entendimentos sucessõ-'

rios. como verifica-se. chegaram
agora ao seu ponto, culminante.

_.......

Cartorro do er-mo, a cargo I te! na vila <10 Rio do TI st l,

\
fatal. qualquer olJjcto que .c

do escrivão Luiz sC!u'(1;TI;-P'1 mas, não contendo a paixão que assemelhasse com lata' de for

Processos em amlament,) • pela mesma mantinha, encíumu- mícida. Tl'azia consigo apenas

Af�cio Amértco ._- réu. de- I da: na, noitl: de _li} do mC;;J110

I �m �l'a111e .de.sses Destinados à

nuncíad., como inCU;'30 no a.rt rues, lrnçandu mao de um pe- hgaçocs elétrtcas . Dest. arte.

,21'1', do Cod. Penal. Destgria- daço de arame, dirigiu-se.·iI. ca- 'quaisquer- suposíções
'

de que ,')

do o dia 2. de outubro, as- 10 5a de Adélia. espancando-a I derruncíado fornecesse à vítt-

I
horas, para o ínter+ogatório . barbarnmente, l'etiL�alldo-se em

I.ma o veneno teriam sido de s
, Augusto Werner ,- denuncia.! seguida. Adélia, abandonada tituidas de, fundamento, desa,

lo como incurso no :irr.igo l:W. deprimida. sem mesmo 1..';1' parecendo, assím, a figura da

ão Codigo Penal. Designado o quem :8.. socorresse. abatida 1110- participação rnazenaí. Adema;;;,

ldia
24 d� cOl'rcnt\!,. � ln fiOl'H!" 1'a1 e ,fisicament;ê. :;n:i�idoU-S:! nem me�mo antes do suicidiJ

[Jara o mterrogatol'lo. ,Não se diga que ;1 vltmla nau isso teria sido possivel p.ois, de

Raul Muller Leal -- jwonnn· foi induzida ao s'licídio, pois conformidade' com' ri prova, a

ciado nas penaS dos artigos- 122 já era seu desejo acabar COfi1 cusado e vitima est."lvam sep"l
e 129, do Código PêllaL C()tJ� a vida, conforme insinúa a de- ,1'ad�s .de uns oito dias . par,
vista ao sr. dr. Prom;:;tor P'l" fesa. As testemunhas illClllU'Í- Ora, 'nesta'; condiçõe:1'
b]ic(). para o libelo..

I
J3.S (fIs. 54. e 56), negam qm: contra o acusado, só

Nesse processo o l'�jJrescn- Adélía algum dia nouvesse ma- imputar participação
tRnte do ministério publico c o rMestado tal desejo. Essa 'Jt�r- suicidio, e, aliás, é o que s'

r.!� vo.gado da defes,l .!l.pl'e"en-l ião surg'iu de uma conversa q_ue conclue da promoção oferecid"

taram as seguinte3 i'llzi'ies: tevl� entre elai e Irmgart li�lllll- pelo dr. Promotor públic·).

«Razões finais apresentada,
pelu dr. Promotor Público

Comarca.

com lábius leva alO mab. (Ri,
beiro Pontes.'>,' ,_-Código Pen'l'
Brasileiro», voI. 1,. pago. 20L'-

210 I Mulher marcada paI' um

kc. conversa que é relatr.da ã Todavia. eptã fartamente pro·
fiE' . 65 V. Pelo cItado relato vado que Adélia 'i-'illha há tem,

,maus conselhos, '1 persuação
de irremediavel, ti afirmação ('n

que, sem tal iniciativa, o agdl
te passivo não terá salvaçãc.
Induzir OU instigar �e apresen-

•
tam. no Código, com a JUesma

força, quem Persuade, qu,"m

pr(l(,es:;:o-crim< verifica-se que anteriorment"! po a�imentando o desejo de ma

tar-se; tanto que oferecera VE:·

neno a Ilmgard Ellmke,
:!omparulcira de fábr:ca, E nen'

se diga qUe o fáto e simples
mente méro expediente da d"

fesa. Ao contrá.ri.o". a provH

'testemunhal é uniforme e isen'

ta de dúvidas. Basta atentar-

no

:m qUe é Rêu Raul Muller Leal.

«MM. Dr. Juiz Julgador.
aO fato que determinou o pl'e

f'ente pl:ocesso, Adélia nunca

Não conseguiu o inteligentt' demonstrou desejo de matar-s3,
defensor do acusado, desfRz<"] estando sempre alegl�e no se�'

no. sumário, como -prometera viço, nenhum valor tendo por
na defesa previa. o alegado n3 tanto os bilhetes juntos
d

• ' .

t
.

, influênch f
cnuncm. JS O e, .t <. autos, desprovidos como

lue te,,'� Raul Mulle!' Leal, TI"
de qualquer autenticidade.

AdéJia Hass. Viveu,

são

Mas

Lima

Ralnos

Rio S'�(lO Paulo

bcm al;;o1'a de obter maior fü"-

ta!;::cimento. com a iniciativa

tomada para ser detivaua;1
construção da estrada de roda

gem que ligará Brusque a�

maior celeiro do :Municipio .

VidaI RamOB.

Ainda quarta_feira últÍllJa.

Uma das maiores aspiraçõl'.o
lÚões com

dos habitantes deste município
atividlddes.

A maior novidacll' no setor

político local é a onda que se

esti: formando na cidade para

-

-

-
-
-

-
-

-

-

�
,tlnnlmUnnmn!llmmmllllmlh1

com a vitima dcsde marçl
J947 - declal'ações de fls,
admitindo_se como verGa

jeiras as cartas aSSinadas paI
um tal LioneI (a manuscrita.

datada de 1944. está assinadu

Lion'd. as dema!s Leonell, <>:,1'

tas' estas que se encontravam
seu poder ;_:;c'ÍE: fora:m po

ele juntas aos auLos, estav�'
Raul perfeitament2 a par ct'

vida qUe levárl1 Adélia:. C011

ql',:m vivia' em perfeita harme·

ldmitindo-se como verdad,�ira 3 se para a circunstância devera:>

tlegação da defesa. admitindo- 'mportante de qui:> até as pro

se qUe Adélía tivcsse a id6i.1

I
plias testemunhas de aeusaçãx.'

de suicidai'-se, nem mel>'mo as (veja-se depoimcnt':':;I de Noe·

sim está isento de nesponsabl- mi Vieira de Campos e de W.il

'idade criminal o acusado. "Em lon Ha$s,), refereIu-Se

lualquer das formas de particl- Assenta-se. portanto,

crime �e morte, egl'cssa de pl'i- esteve nesla Cidade o Slll'. dr.

�ão. t:Ollrorrn� do(�mncllto cp Marciliu M:oluing Motta, enge

da vida Ilheiro Diretor uo Departamen
testell1u- to de Estradas de lco.dagem, a·

companhado pelo Engenheiro
scm cOlltr;'l� dr. 'Vilson Ribeiro Gonçalves.
- (a viclà
uma SÔ"', é �umpanhados pelo Prefeito Mn-

Os dois ilustres visitante::, 3-

� 1IIIIIi!IIIJIIII"'!lllllllllllUIIIIIIIJUIIIIIIIIII"'111111111'111:�jIIIIIlJlllllml·':;

ª HOTEL REX SIÀ� ª
Desde logo as facções polí- ª ASl:3El,IBLJ:::L'� GEHAL EXT.P.AUI:DINARL\ �

ticas estão �e Bí�r(-'.g-inlentanc· :: C O N -Y" O C A ç .. .\_ O ·E
com ,'iEtas às próximas ele i, ª Pela jJl'%cnte ficam com·idados 0'-; senhores acionistas ,ã

I ,<õe.� '.__ __ .::
para comparecerem ú a�:;emIJléhL gera.I e;:.;tra.m'dinária a ::

__

= realizar-se no dia 27 do mes fluente, no Teatro Carlos

ª=
__

-

_ Gom1:?S, n/)sta cidade" com inicio á� 17 horas, em primcira
_

I �ODl OS I1fOl1fIOS
convocação, para tratarem subre a seguinte

,
..

- ori!euL !lo tlia: ;:
, Lo Vel'ificação ·do andamento da cunstruçãu e ex-' 's

ICondu.são da t;UltTh, Pag.. pm;ição da situação geral;
_

são cada vez nl:t.is interEssan- �.u ·I'ralur .sõbre o financianlento ne�essiLl'io ii. COll- -

tes e procurados. existe algum cluf.'ão das obra:;;
_

meio dc se protelar a artcria- 3.0 - Evcntuais. ==
esclerose. 'um pouquinho que 13lumenau, 11 de' Outubro de 1!J49. =

_ GUSTAV FRANK - diretor-l)l'csidente. ::
seja.?
O que se tem a fazer primci- �lIl11m!I!!IllI!l!IIlJ!mll!mlllllmllllllm!llllllllllllllllllllmlllmlmllmr;

ro é se evita.r as gorduras ani

nlais, 05 ovos então é prrciso
1l1uito cuid::0o conl eles. com o

leite nat!J:l. de excessos, A �a.n
teiga, que é tão nossa amiga,
já veio a nosso socorro. A al

ca."\:ofra, de que S. Roqu�, a

meiga ciuad� da Sorocab:t.na ii

tã.o rica. a h�ringela, d� quc
autores argentinos jã fizeram

experiencias concJusi\'as o giló,
de que os cariocas tantu gos
tam . R lecitiva do feijã.o-soja.
'alin;ento básico do chinês são

anjos da !,,'uarda verdadeiros.

Leluuremo-nos selllpre que o

habilant� «.� cidade é mais a.

e!ut<:adu de 3.rtedCJesclero�e que

o tdo campo. Não nos esqueça-
11108 de que $.Ou sel'taneja é an

tes d'� tudu um forte". Recor�
dr.1l1O-1l0S lIe que o problema
tia arterioeselerose é uma !'in

da, can�ão cujos pritneiroti a

córd'es se ouvir-á no berço .Jun

tcUlO� fileiras para põr lIem

em fóco () agente. causaI: E'
o colesterol. O piúr de tudo ê,
parol('iando celcbl'e escritor 11-

lienigena, que não s� pôde vi

ver tal qual COUlO com a n1U-

1111.'1': nCln com ele, nem sem

ele. E já é alguma coisa.

pação em suicídio, basta, par:'

a existência do crime que a a

ção moral ou material do cul,

pado tenlla sido coeficiente cau·

1al do estado de conciência, qUf

de vista do nobre r�present�l1;
te do 11:. P., na citada promo
çãu, em liçã.o de 1'-;elson Hun
gria, o festejado C!'illlÍllalisLci,
transcreremlo-â. Pelo que
1'.ota, purém. da citação feita.
\'elifica-sc 'Íl\'�ilmellte que o eu

linamentu do eminente penalis
ta tem _por premissa o fato pro
vado de que o ag-cnte tinlm
l'ealmente instigado
ao suicidio. Assim sendo, mp:s

mo tendo a vitima manifesta
do a: intenção de ma'k':tr-se, o a

.;entei:eeia rebustecido tal pro
positó: tornundo-se' sUjeito 'ã;,

s.
compl'eenslvel e aceitável o sui

cidio de Adelia. Daí, porém, Cll-

carece f�'}soluta'
de provas suficiente.3

condições, a defesa con

absolviçã.o du denuncifl.

do, como é de intc\l'a Justiça..
Blumenau, ;�O dc setcn_lbro de

J94.9. Ass. 'I Ayl'es Gonçalves,

5o.ja
COnfOlTIüdade cum o eXlIústo
na denuncia. pois si prova plena
aão existe de sua criminalidade

) que só se adln,tf'! pal'·l arg'u

nledtar, indícios sob{'jarn da

IrceSn1R. Blumenall, 26 d'� se":

tembro de 1949. (Ass) José
Promotor

lição de Nelson Hungria é pei

feItamente jurídica, divergindo.
entretanto. da: hipótese deste;: I
autos. Aqui, esta é a Yel'dad�',1
não se ve um vislwnbre :5iquer
que o denunciado tivesse, pelo
menos à últin1a hora, robu'lta_

cido à proposito de Adélia., a

�Qnselhando-a a matar-se, p�"-I
suadind�-a, mostrando-lhe

necessidade
Ao . contrário. Saindo do h-::tel

1nde yinha morando, o indicia-

�

lIIVIM[{'(fO (r " ,'-1":AHO)
SANTA flEA t'NA

Rv':ões finais a!)l'esentadaE
",10 douto!' dtfensor do acusa

do Raul Muller Leal.

NecesbitanlOB urgente pessóa idõnea, falanllo corretamenle

(} português, com grande capacidade e conhecedor do ramo

de casemiras. Paga-se bom orti'�mado e comissão, Preferimos

que tenha condução prÓIl'l'ia, Tratar á Rua. 15 de

Novembro, 1360. Depósito "NOBIS"

--MEDICO-
da. Clínica Infantil· do Hospital
do Estado, do Rio de Janeiro -----

(,Preclaro Julgado!', lvIal-

r i 'a,cb � s ,tJUtas pond':1'[I'�ÕeE
:lo ilustrado' dr. Prol1'otor PÚ

blico da Comarca, as razões re

tro expostAS não convencem

lE) responsabilidade do aeusa-,
ia Raul JI/[uIler Leal pelo ddi
f_O apontado na denúncia. NH

verdade. 110 CaSO dos presentei"
utos. nem rndícios existem de

IUe houveSSe ocorrião o indu

zim€nto ao suicidio, Falam os

nesmos autos' - e o fato foi

'ontcstado em perícia médic')

legal. de que Adélia, Hass mo;:,

'eu envenenada por formicida..

Scgue-se dai qUe o veneno füi

desses qUe se -vende:m habitual

nente, sem restrições hnpost<IS
lar quem de direito, dada a sua

finalidade puramente dOlll€Sti

�a. Por outro lado segundo r'?

'laÜhTIl testemunhas visuais, :)

indiciado não levawi, na noite

�nml1!n!mml!Hm!!I'Um!lIlIll!lmmllluml!nl!!!lmlU!m!lmfjh!m ;
_

EI! H II R M a N N �

:;
CffiIJRGL-iO DEN1:IS'rA_

� Raios X :

�Especialidaue em Railiografia delllál'ia para qualquer �
_

exame médico
...

ª Itua Brusqne -- _,,_,. Telefo!le, 1��03 ;
;:"1i1!!II!m!!Hmf!!JI!m!!lUI!f!m!l!!Umm,m!!!lml!!!!lI!mm!!!lm!flllm�

VIAJANTE

....--------J
Prócuram-se

� DOENÇAS Dt< 8EN!!0!1·AS -

Ol"lillAÇõES IJ: CLJNICA L\''I'EltNA

�Y��ItIZE8-
1 cozill.heira de l.a classe

e várias -empregada:; para

serviços diversos de hotel,

Para informações queira
dírigil'-SC; Bl'az Hotel-

Dr. R. C:âMA�A
Cou,: Trav. 4 de Few'l'elro, ;: - FONE 14;;:)

(Operações no 11os,p. Santa Catarina)
- B L U' 1\'1 E NAU -

Trayess-L
n.o '1

1 de Fevereiro,
Blumenau.

. ,

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

� .

PeitoDR. AYRES GONÇALVES
Advogado

Rer;;idéueia e Escritório
BLUl\fE_._�AU

Rua Brn1Ioue S/N.

11 Pullllio
o VitaJis:,ur!Or El<itrh-o 'VUl"I11S. restaul'all.lt> H NI'!I'giu 'Clt'tl'!
ca. humana, põe todos os orgãos em perfeito funcionamento
- Enoom. no Rio, INSTITUTO VITALIZADOIt WORMS,

17, RUA ALCINDO GUA.NABARA - Sala, 600 - 6.0 andar �

RIO DE .JANEIRO.

i!jbi �� �. � 1I!1tQn:""

h� !'"� h� f�� I!!!!fl!.H � M!!I!!t

!.! 'I r!�••
-

{)ONCESSION,UU

Breítkopf Irmlol
Ir_!.�EICAçÁn �g mrrOJ;lle!'Íll!f COIDpLutM pe,:!,� 1:�'!U!,1l!{:!

inclusive píntura.
da llolds. oxigenía e elétnctf., ."..; MGll&!!1�

'l'Olda (i eatufamenta dE! 3ulomóv5�
�� Ge!'ai8. '" t= BLUMIllNAU

Rua São Paulo. 91
PROJETOS DE EN
GENHARIA E Alt
Q1JITETURA - CI
MENTO ARl\IADO

Fiscalização e Dire�o
de obras :..._ Info:r-

EmprJsá .Moreira
LOOÍA DE ONIBUS DIARIA A' P.RAIA DE

-_..... CAlmORIú ---
Partida. da AJ,!êneia Blá-Blú às '1 hor.as da. manhã
wllta da Praiá às 13 ho:ras.

Aos domingos e feriados, da PRAIA, as partidas serão
da tarde

Cl"� 30.00 'IDA,@ VOJ�T:.I. _ rrF.T.'F!1i'ONl11·N. 1286

nicipal crtiycram "m \'isita à.s

ohras. já rciniciadas. tendo �s

sÍln . a oportunidade de oh -ler

varem o progresso dos traba_

IlIOS e a abnegação e eolabur:.·

çã.o dos eoncretizaà('l'es.

Como se sabe, :1 Fábrica de

Tecioos Carlos Reallllr S. A.,

oelo seu Diretor Dr. E ,'ich

Bueckmann. aceitou a incam

bencia de lcvár a cabo este oh1-

preendimellto, que aliás, a� ora

com seu ritmo evidenlem'�ntf

acel!Crado, está sendo elugia-
velmente

. fiscalizado por aque

le Direto!' e o SI' Prefeito.

Com
-

a visita que nos refm i

mos. dos represp!!tanh's t!.-:,

Departamento de Estradas !Ir

Rodagem. ficou assim, estabe

lccida s. imediata abertUl'a ct,

novus traçados. o que quer di.

:?ler qUe os trabalho::, de COHS

trução não mais s('l'ão i nlel'-'

r01llpidos nws sün, lenldos

fl'ente até alcançarem a S0t\r

do importante dif,:rüo bru�·

quense.
Politica

I
I
j "'IIIIIIUtlllfH!II'IlIIUmmUIIIIIIU

Dr! Oscar It. Kruellt
ItAlO ];

Doenças !le Seuhora"

Operação é PartO!!

Uummltôrio e resldencm:

Rua Bom neUro. �l

l"one 1.258

(f\m fr�nte ao H(lspltal ()8F

túllel) Santa Isabêl)
CONSULTAS

das 9,30 ás 12 'b

dM 17 áS 18,30 hora.s
lfllln"líllll'flIUlnlr·tllI.I'lllInr�!f

cal,

formação cll� um direto.rio

partido adcmal'ista.

Tudo faz crel' que gorn';lJt;;,;
novidades se darão ii. publid
Jade num futuro bPnJ pt·óxin1o.
Sl!I'giIlUO COI1!U yerdatlf'ira3
humlns !to cenâ!'iu politicu 10-

VanlOG esperar !un pUl!l'tl pa
ra depois volLal'1110;, conl lIla!;

uficialillaul' ,

Dr. Ribeiro de Caltlargô
Diretor do ,Hospital sao Luc{u.

CIRURGIA G�JtAl. prhu:ipiJhmmb �péf3��t� tf!;'

ESTÔMAGO fl VIAS BILIARES

Clinica do Aparelho Digostivo w Provas hmcion3is

ESTÔMAGO FIGADO E INTESTINOS

DOENÇAS ANO�RETAIS

Hemorróidas FistuJas

CONSULTAS:

8 ás 12 • Hospital São Lucas - Fonea, 4696 - 41;97

14 ás 17 hs. - Av. João Pessôa, 40 - 2.° - Fone. 1988

Residência. RUA BUENOS AIRES, 205 - Fone,549

CURITIBA

I
I �� ,-�, . ,,-- ',_

,

,J
'_í d''''r ':iê

I �'lI! IIIl1l11mlllllllilllmi;mi:11111 '" U III IIIn II "n III IIIlU III",,'""'" ,,�
IE P R E C I S A � S E a
f� -

I:: de um oficial de alfaiate. Informações:
:::

� L A D I S L A U - A L F A I A T E á Rua =

I:: 15 de Novembro, 442, - nesta cidade ª

I �::':�::�::����I�:I':I:iI���nmt�



foro

insinceros
da emUla

diversas testemu
olhando panll deu

viu-me em condições f'avo.,
inteiramente de cost.as.

de mi- � curvado, absorto na leitura.
estoú, 1 Voltou em seguida (o entrou.

'correndo QU a passos rápidos 'e.
O p�::'irQ disparo dQ as- I aproxiJnando-se-lue de uma di:;,-
plra;nte Euc.liires .\� tatlciu de dois metros _' (�(;is
Cunha Fllh'J I

passos, declarou uma testemu-
- Mas, como estava d�zen-. nha - desfechou-me o prímol;

do: Ainda. não havia lido quín, 1'0 ttro, Contornou-me, assim,
Ze linhas quando um forte el'· o quanto pode. para surpi-een
tampído de tiro 'que me pare- ,der-me de costas.
eeu disparado às minhas CO��

tas. ju'nto a mim. coíncíd.u
com o sentir·111t· ferido.

vil' pela: intprensa
tação cabal e definitiva
'nhas contas. Pois aqui
I

I

o

Com o tiro, qUe 111 a tocou na

coluna vertebral, segundo ')

laudo dos médicos legistas, fal
searaan-so.rne as pernas. Apos
SOU-Se de mim um mal estar
interno horrrvel e eentí-me oru-

Vien-a. e.

gi ·me· a.u

lh:ro.

,.,'

Tf"lego ilér.,o
liO Meni:erralleo

PARIS, �S. F.!.) - 8ão uí.i
lliiados em escala crescente 0.3

serviços aéreos da l1'nmçu IJ(I ra
a .(\frica. do Norte, ASliim, pru:a
Argel, a Air France dispõe "e

manalmente de 1..100 Jugar'�::;.

Assim. na execução de. SeUS

desígnios, longamente preme
ditados, (1) .encaminhou-se 'pa
ra o cartório, não entrando 1�
go: Poderia· encontrar-me de
frente, em melhores condições'
de lhe parar a a.gressão, Pas
sou, primeiro, a porta à dir,�i
tH de q1.1-em entra _.- segundo

a Tunis ha 550 lugares senlD..nah:
ou () dobro de 19·:1,3.

llre .

A tática do comunismo é df'
caminhar com a farda dos sol
dados adversários, repetindo o

qUe se fez na guerra de trinta
anos. E preciso, para ele, que
a ordem cristã seja nünada ç

desmoraliza.da sem- que apare
çam os autores dessa façanlul"
Por isso. o comunismo diz na

França e nal Italia. que o sen

intuito é o de aperfeiçoar as

instituições democráticas, na

China e na A..'1lérica do Sul �ie
atuam ao lado de todos os li
berais para a realiz3.ção do go
verno constitucional. Nos pró_
prios países envolvidos p_et1.
cortin:l de ferr'o. não se arran'

cou ,linda inteiraltnente a ma'';
cara � Esses países, que nfLO

passam. hoje, em dia d� Sin1-

ples colonias' sovieticas. qu:.! eU�i1

caEimiras e linhos

'1', .. "lj,'ion,>.1 firma. de São Paulo, anl;pliando o quadro de
Agl}'ntes de sua Secção de ReembO'l� P«)�i'U!, .;!es'Õ·ía entrar
(I,! contact�' com pessoas. bem relacionéLdas � trabalhadoras.

para pazl
baixu ealado'
f1exibilidack

A «LIJ.V > é de
e, nlcí'cê de SUa

pode tram;:portur l)"sloIdos C·J.:·

l'eg;a.mentus em alto mal'.

montada em qu ,I

h'ante de aç.:., dt! forma he:;:,:.'

;;ona1. que podem :<",1' pront:d_
mer,te ligada.s ou i'epcirada:'!.
A" unidades Pl:estam-se

fOl'Dl;lr j,Jiitas 'flutu",ntes pal'f.!.
"".-;ées. a atra:cadouros e mo

lhor, pontes sobre rios e pan
lanchas. chatas ou bal-

OU éIl1Whada com (

de outras m1idaües.
a�re"d .,1. I

J
1

j
!minica �e DI�os

om'IDO�, NARIS
G..:MtGA...'í'l'A

DO

O,R. \VILSON 8ANTHJ.c\GO
Assistenle UGl Faculdade de

E

BLlll\1,ENAF
Escrita.:» ."\.,'ulsas,

de
UniYel'�idade

do Brasil
ÇONSULT .\.6:

HORA:RIO:
_ Frederico Gustav El1ingei;

do Pa,-anú

1101'1\:<.
Da.s 14 às 18 hOl'as
CONSULTORIO: - Hua llJ

fosfatos.
EXAMES DE FEZEl:3: Vermes, Amebas, Sangue, etc.
EXA.MJ'::E� DE ESCARRO: Bacilo (,� Koch, cogumelos, etc,

�y l'lMFJS DFl SmCRECÁO: Gonocóco, Espermatozóides.
EXl'U\H:S DE SANGL'E: Malária, Sífilis, Tifo., Açucar, AciUlo

úrico, etc. .

l"X;c\]\1F.S In!: LlQUOR.; Sífilis lIfeningocóco, etc,
EXAME DE MUCO NASAL: Lepra.

L9ishman1ru;. de.
Prova funcional

digestãl',

Percebendo tratar-!;e de um -li ·soldt;JlIl.ld 50 sapal .icd 'OVÓ
uspirante da Marinha. I� 9UI- -ue,r iui Q'lIb' SOtH02sap ,;0 sou

tanto. de Euclides da Cunhu ' -acduod op lU!J U '.qZUJ.I .llqIA;:I
Filho - era o único aspirante I ",!.lu,moo.ld aub 'Usodsa uquuu
navr s que assim e naquele 11\' I V 'E.t<l:j<lLUO.ld Z;}A 1JtUIl ,lp srauriri-lmentei:mociona:1o 1(el0 aba-
gar me podia tentar matar -I' U5U;) ma';3 jaA1SsodwJ S1.).I').lo nervoso do. choque reeebído distingui. tambem, tncontínen- I +uc ·'laAtl.\o.td UpB.Iap!Suo.) s�zaJl.Não caí' porque me amparei tt, a chama despreendída de Sllun)�ru 'ollssa.!2u aWlarI;:Jillna grade ern que estava apoia-I E'eU revolver ao fazer_me o ú'- e nnalísnr- das hipóteses de se

do. onde. me firmei:. VOl�eL�l1e gundo dísparo. I O escrivão J, L. Fcrnundns,
1'111 seguida procurando mstín- A. balo. do prírneíro tu-o. a- por exemplo, que >'e achava: ;ltívamente conhecer de onde traveSsando-l1',,"' o braço dl.·d- � uns dois ou três pa.esos do as
partia a agressão. Ao voltar- to no terço médio. penetrou n', I pi' \ nte, pudia tê-lo seguradolJIe (' dar o primeiro passo 'Ia axila e, t:�ndo '\.ransfb:ado a I pelas cost\,s, dOTnil1ando··(t. Nodireção suposta do ataque, vi,

pleura e pulmão desse lado, foi, entanto, assim não agiu. inda
sem, na entanto. dívulgnr-lhe bat.er, já bem deformada, na segurá-Io somente quando, na
a f�iono111ia, porque minha vis-

coluncl ,-ertebral. A bala tio final d�� agressão e depois det.a escurecera, um vulto de ne- sê'gundo,' alcancando'me em quatro vezes eu baleado, e ",1.6
gl'O, nesse momento recuando )ll�no peito do lado esquerdo" pelas costas. contr., ele nJ'� vni
U1n passo, agitando-l'e_1he na

atraYe:"suu tambem a pleura e tei.cínturu O espadim de que dis-
c. pulmão. ficando alojada no E assim aehancl'J.nil' à aiei_tinguíru u brilho dos metais.
meu corpo, ção para ser naquele canto írn-Nos autos está a. certeza de

1'I'inha o meu espirito prepa- prensado, encurralado. rací -

que eu me voltara imedíata-
11 mente abntído pelos tI'I'O� do. -

1 ado, trabalhado pelo bara la_r � _ úmente e. quando assim 1l:.W
id meu ofensor. muito proxímo defosse. a direção dos fel'imen- carretarta. Apesar da gravi a-

do> dos doís ferimentos recebi- mim, resolvi, com a preocupa-tos. eorrespondendo com a das �

t.

a-os, qualquer deles bastanle ção de não correr. para mos ral'trajetórias respectrvas no os-
.

para derrubar um nomem for- aos presentes e ao meu própriopaço, o revelaria pa'lmadl·nlcndte. te, na palavra dos médicos que agressor que não fugia. c sim.pois o ponto de, par-ti a os

d me assistiram, pensei. 11m íme , que nüo desejava fazl'r-lhe malProjeteis é, maís ou menos.. c-
tüat

.

t ção das díver'sa.s algum, pcrm.itindo-Ihes o em.tcrmínado pelas testemunhas: ma a n� erven a � .

_

J pessoas presentes no sentido po .precíso para a íntervençaopreCiS3111 de onde, af'Ompall 1:111- - ...
. .

1 d,' obstarem u contínuacão do desejada .., l'spel'ada. c1ing1-me'UO-111ê os movimentos 1110 a \'C- -" �'

ataque. paa-a a porta front e iru da rua.javai Euclides Filho.

es
,

em 1916
da Cunh

D P E o I o 0-

Sentença proferida pelo M� Juiz
DANDO GANHO DE CAUSA A l\1AI'�.rIL\. D.\.Jl GJ..:� f)

lillISTEN D.UlGAAR KRISTENSEN na .AÇ.-\.O UE
LHES :MOVEU ALCID]!::S GAIWIA.

- CERTIDAO --

"João Gome,; d� Nóbregu.·
Tahelião e lCsc1'Ívão do Cível
Erenu. Pellens e Paulo Klopfel
.u.::;C1'I.;\ ente,; ,-- Blulllcnau
';l!.ula. Cu.tarinu. -- }!altlu Elupt
eI, E�crh�.:To Interinu ÚO L· ..rV ... l t.... L

Cu ,&t..t ... ca ue l:HunlellUU. LSt.auo
de Sa.nta Cata.rin;:l, na forma t-"�i

lei. etc. -- CER'rIFléO que nus

autos da. Açao Ue .l.J.,;�peJú, ViU'
posta 1'_1' .....LCIlJL::; \.I._�.�.l �

coptra :MARTHA DAMGA.A.RD
KRISTENSEN e KRIS'IJ.!..,j
.l.JAlu\.I.'i.AJ::.JJ KRli:lThil';:;.li..J'., 1',,

gistrados sob nr. 131/49, a fls.
68 a 69, encontra·se a "",uteil'.u
'J teór seguinte: "VwtCl;
est.es autos de ação orclinaria lie

despejo. Alcide" Garda. l:ira"i:ei
.'0. ,,""'. do, JUllcíonalio púbÜco,
l'e"üdente n,,�ta <:ida.' 2, propo,,,
f':(rntra }(l'i.:5ten Da.Il1gaa.a. '.A. b.... l.:,

tensen,. bem eonlo contra sua

mulher, a pres,=nte ação de des
pejo, 1J.l�g<'ulÇlo na. inicial qur,
tendo alugado o para0 du pr",<ÍlU
sito á rua 15 de NOYCnlblo. nc_;;ta
cidade. aos reU:3, t· JiXaraDl e�t'.}.::i
de pagar o aluguel relati\'o�1 a

primeira quinzena' de :Maio c ao

me;; de Junho. tudo do corn';h�
(:)"'\�:4 "b'und?-'''n�ntou (l autor', 3.;:

sim. o pedido no artigo 18, n. II,
da atuaI lei do inquilinato. el
tados o:; reus, requereram -ele� o

t'<eposito da quantia devida. afim
de evita.rem a rescis",ão do con

LI·,l�O. como lh�s hculta a jei.
t..cllu;:it<.tndo. #"),nl se,guida. a Inl ..

'·1 ·'�3ndn. entre outros, que
o aluguel prefix:ado, para os pri
ll1eir(,� ,;eis metles, era d�

., ..

Cd 2.000.00 e que ü.: I no prédic
diyer.sas benlfeiLol'ias. conlO ;-.t.. _

jum inst.a.laçúes sanitarias e <lõl!

rancho 'para depósiLo de lenh.· L

lavagem de roupa.. � fl.�. 18 fui
proferido o ';'2spacho saneador.
Na audiência de instrm:ão e

iulgamento foram tomados os

depoinl"ntos ,do auto' e dOti l·eU.3
e ouyidas tecltemunhas de pane
-:. ............ 00'1{'''- ·n;;;;: '19" :"Htn..:. n.",,_
ternúnBi a aYa]Ía.�ão d:ls benl
re�toria.s pelo áValiadQr inl.ít�cja!,
cu io iÇludo foi iunto ao;;; autos.
Após a audiência do debate ol'al.
"ieram os autos para jUlganlen
to. O que tudo uetidamente exa.
n1ina,do: DI fi·ui. d,-_. lU,OUO ineo"-
tn.;l',,-"l. dq W'O\'U di), D"tOS. quo """i" e <::ão. portanto. ,{,:õ proveitoo autor Alcides Garcia alu;;ou imediato para. o locador. E nãoaos l' 11'; Kri_,;ten Kristensen e

se ál�gumente quo;; as benfeitosua mulher. o porão !"O prédi0
oitn ii l'lHl 15 d" l';ovem])ro' n. rias realisa.lf'as pelos reU8 não
1392. peio preço entre eles ajus-

"';1{) neceBsárias. Ins1:J�la,:õ3s >la-

1'''10 II� Cl', 2.000,00. Os P'Us,
nitarias. compartimento para. le·

firmado o contrato \'erbal ali nha, compartimento para. dispen
in:otalaraui e expf,oram unl 'r<,s- sa., compartinlentos parà la,_-a-

I tallrant�. A duvida quanto á da- gem dr. i'oupa, llão sem duyida.

i 1.'1 do inicio da )o<�acão ," 'sap,,-- comodos. nCcessario's nUDi }ll'edio

I
I,r;(�(." nn I"'().'t'l'er da fnse probato- nlaxitne no local CDl q�estão.
ria. Enquant.o a inicial mencIona -destinado exclusivamente a um

t d· bar e restaurante. Cla1·o e"Ui

I' a_IH'
o CPP .1�atí) everlU. correr. de

I '1.... ,]n lU'uo d�ste ano, o autor. que se Q :tutor dFsejava alugaT

I no seu d<'!poimento petisoal apre>; tal comodo, de\'eria ter. preyia,
. p"..... I. ·�n'.., ...f� Qllt.:'o __ lllente, mtlntIal,.í'� realizar t::ii-s

II! ;lualldo ficou estipUlada. a loca- adapta"úe�. s� não o fez, é ju"to
I o,:iio. o declal·an.f.e resolveu logo que inu.enise os reus dos gastos
I

'

1 d'd Escrh'ão Interino do Cível
I J depois reduzir u al

..u_gu_e..;.l_p_a.r_a_�q_,...:,e_f_i_s...,e_ra_n_l__c_o_m--a_';.....,..a-u_l_a_s..;.... �--------

cumpre-a

pretend.e adqUirir uma caneta-tinteiro?

unde q.lBU Beja l1ecei:!sãrio,

- HUfl I;' u"" No'cm1Jl'V, 8�L�::::�:::E�!A.. lFesta do Dgdl'OBI'pn d� Inrn]" gP"'''��;����i:�� �ifi��:t>:s�;=�,"m I i li • U. 'uU
.'

U Ou 9 Ij II

�---'--....;...._,..;_---�..---� .! Cristo Rei, no �a)rfO na 'el�a=r......-,..çI"_.......crJ'"............J".,..c.-..Ar� •
_ _

•

I
I

1

}
•

I i CONVIDAM. o POVO EM GERAL

jõ I
.

os l"ESTEI..ItOS
ji .����_�_��_�_�_�_�_�_��_�_�_��'

I

tia

�GUINEOS:

.. ImpoMante Esta�elecimenlo

I

.. ' .,., .., ll.!ii t;J.'uú,;.!n0� Il.le':'H;i:.:.t1.}\ :'1. iJelufeítol"ias" (J U'!1.or '- O pri-
{:ú ....... l l.L' lt.L� �.J...c..u(J n.l.=� �tJ ue l.'Ú.- 111efro a reCOll11€t'er <lu,=, 0& n"�l�
\._,� __ u ""�._ �.0, i�;.o conHJ fLoeralll bémfeilori "'. DU. P01:0<lo IJl'Hlio de SUB. pl'(.)pn�da .e:L...... li..:t. ui':U':' .......tUU ....\.......... l! e:�uruulO

Di;:;,::-e au auto1', �. J.t::. ",!j � ,.

CUi benefl...;,io 'lU i. . .f!alllJ!U, -que
"' ......J,II,.._., Ht_. ............ .;. �L.Á..:."J l.<..J..t.:'..:� nd.V :011 Que. quan.\ J fir:iJlLH'i a }�r·a�ã.o .

não se fa�ou -E'nl bell[eltorlaStbe,::;u1':"bc aJllui.l Ul!.!. ht.CIO CU,dl!J(.lL- •

"fazendo o reu a� rnetinlaS1 SI S:�<,_,.h. �.a 1 ...."C. PU,;':, da proprJa
considera.r belufeitori!t o que fOI

t.... ..........4.1. ...........u uU ......._ ....... .l.. o- :...uut;ut!"l
lt e �a-o e

-

fEito, por sua a a. reeI' a...l.;>Jl .. !Jo.liu. ...U 1U1 ti;': Cl'� �.uuu,OU,
!':'e exiLe algunla COIS3, 101 esta

1l1.ensalS. O cuntra.rio ;).lia�, r,v"
feit'i. sem autoriza.ç[to, do decla

termos em 'que foi fi;'m�_";J, ('on- ranü' e contra. rL vontade do
tra.ria Ull prt!scriçõe::; da atual lei

mesnw Niio impm·ta o fa.to de
t.l.o inquilinato, de vez que o alu- não terem sido :1.:" b�nfeitorias
guel, uma. Vl2 fixado. nào pode rel1U,;ada.1 com etimél'o e seguin
Bel' aumentado. prcyalecpnuo, de do a tecnica. moderna. O que
IllCtlU tletinitivo, o que fora, de interessa '" que forum ('onstrui-
10go, previsto oe conllJinado p';!as tias para sc...15fazcie.ü as n03-

!J�'c"". Vti leltS, lnt.etanto, Vén' f'essi:(a,des do estabelecimento ali
cido o primeiro mes, não satis- instalado peloi rem,. O que é
fiseranl o pagament.o correspon- certo. ,alhuu, e in<i1selltl"el , qUI
ll.mte, da.i a presen�e ação de. o preço -das bemfeitorias neCilS
despeJO, 1>fas, consultando-<l9 a rias e uteis computa-se nos alu
copiosa pl'ova feita, conclui-se gueis Yencido�, Ftt!Y, For. vo1.
que jU5�::U; ra,:lõctl os levaran1. (C 4. pago 6�. Quando c,;'

rendiDlen-1a�sinl 'Procederem. E' que os to" ern que o reu se acha can
nmSmu leva.l's.rn >L c e l' ln U denado excedem notol'iamente a

no p o r ã o eem ,'.pre��o, di- imporaneia das benfeitori":s que
versas bemfeitorías neces,a.nas, ele alega. a ret'�nção" �e \,!)',erce

feitas por sua propria conta. E, sobre os rendimentos até que
Ctll tar caso, cabe ao locatario o afinal haia a conlpen�aç.ão de
dirrilo de reter a cousa aluga- les com as bcmfeitorias R. ("e

da, O artigo 1199, do CÓdigO Freitas. Doútrinas das Ações
Chil, ccnftH'e ao locata.rio o di- notas 123 e 125. O Direitu de re:
reiw de reter a coisa al]lg·adtt. tenção. não é um tiirf'ito rea.l. A

para indé:nisaçã.a ,"Cl..'l benfeito- re.tenção- não firma a obrigat.o
lia.,; necessarias. �ua.quei· 1Jl,,,lho· riedade do pa.g-anlento da obri-

I amento feito na coisa moveI ou ;;;a(�ão sobre a coisa retida. O

imovel .s iJemfeitona. VHific[l. l'"tentor não pode executar a

coisa rEtid:l..; pC'renl. súulcn1 e.!;e que os reus l'ealí�aranl bem'
('Clns.er\"ar o seu direito sobre .. ,feitorias no porão CIll liO"io,
ela, até l'el' indenisat!o. Como di- ,

não só pelos depoimcnto� das
reito especial. c, emhora pe;;!;(':11, Ite:;temunhas, como pelo la.udo de ha de ser respeitado pelo tll'yçu:vaUadas cru Cr- �. t �.J.IJO. ,..�has iJ dor. �eU!:5 herdeiros e �UCC5S0res

ayaliadas em Cr$ ,).722,00, a ju, universais. sendo oponi"el a ter- ijm':i�l,,'udencia é i' Tia nesse i en- ceir''',. A. do T,·ibun'l] ii') JlISti·
tido. "Ao proprietário do predio, ';a da Bahia. de 11-8-36. Pelo íou ao autor, na reiYindic,l.ção expostu e atel1dt:ndo ao

llFliS!das benfeitorias necessarias e que dos autoF con�ta.: JULGO
uteis feitas. ao mesnl0. e caso in1ploCcuente a prc�ente ação,
ele lhas não pague, pOL'a reter 11,·tel·,,)inaJ,do ft r� stituicüo da"c I
o mesmo predio até se pagar quantias depo."itadas pelo..; reus

I'pelos respeetivos q--endimentos; é .� ........,,� -.-d'o(' Ofl !lltU!'llPl·tloS
o que se chama o jus n,-ente)!- -..encid05, Ilollorarios e custas,
tiU'ILi8� rteH• For. yoL 9, pag. 111. 1- l,t·.... '- U.l cU1uIY J1!:-H(:alJ do� I"O artigo 1199 do God, Civil, ró, mesmos com os creIO 'tos do�
mente exige autorisação do lo. reu;;. condenando o autol' nas

custas da presente. Deixo de concador para as beIlf�itol'ías ut�i..:.
dena-l0 no pagamento dos hono-
rarios do advogado doo reus,
por não ",er o ca�o. Publicada em

audiência, extrDia-ss copia para
os autos suplementares. Blume
nau. 10 .re 'Outubro de 1949,
" .'-'.) : ObCaJ' Leitão. Juíz de
Direito". ERA O QUE SE
CONTINHA em " referida. sen

L'3Uça, para u.qui bem e fielmen
te trunsel'ita. do que dou fé.
Dlllnlen:lll. :lO� tl'ezp. dias do
mes de 0111ubl'O -de mil novecen
los e quarenta e nov!). Eu. Joc7o
Go'ntes da �Nol)1·e(/t1.. l�EI�rivão In
terino do Civil, 'a conferi subs-
.... � _ \'1 dou f� e assino.'

�"·"·-CW--i'
nhl1"entLU, em 1;; de Outubro

II,� 1949.
(a) Joüu GOlncs da Nóbrega

..A�' nccessc.ria.':l sio �enlpi.·o devi
das. porque «eln elas, a cou�a

não s!) consefária ou Se detei'io-

rifas

- roda: da fortuna e outr.a::; wscrsões.
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1 D' c/:=-""""'=---,.----." � disse ele - Deus te fez merce

"O R'
. 'I,wnte .e';;'· l�mbran';Q nlÍnucio,;a

1

' ·�qUI· a
,

.

e
'

:,�
:""'.�-"_'�'-_'-':;�.. cec<t,••_".�.�"""""" .•'�, o:,����to�?a,r��j:o:,'::' �l:�.,::ac��:.-l), A' m-,.1:I ,- :

.. ',·E-" :i��'�:id��:r�:����,�á i:Ollligo as .

Q '_'.

���'"l'! .��-,_.lio,,,,.._ .......,,�,�.,"""� .���

I
-.� ..

, � . ·Eiltl:e muitas coiaas .�J)go con-: ,_

(AS S.. ES'PANIALHOS'
Tratei de segui-lo, da�do gru- AUTOR ESPANHOL :sidérei,a .infeliz ideia que 'tive-

�_ .. :A:- _ _ ,_' _"_ �__ _

ças a Deus pelo que escutei. rIl')S
' SEISC.I!í"N'TISTAS.-J{N'ONIMO

i-a ,J;:;'deixar tempos antes o tal

mo porque me pareceupar'
clértgo, baseando-me em que ,;e

. ,
' '-v

• do
.
onde ele ia,' diecer-to topa -

ell �nd�';<L,'
. .

I
'"

,
-

' ..'em 81'" •.
d t f'

� �'- .rnas. prtncípa rne n- ele ". t do
'

cn 1"0 e por ora, lsto é. pelo conforme tanto me conVÍnha.,,"
aque e, era .u-e::;ven.ura .'" nu-

SINTO ·ve_,,"dadcLra .aleçria. pelas casas tra.1�tiotiGa..,nente�·J
1110t11Oo de trajar e pelo feitio, ser- E nõ� a descermos pela. rua tt� por ser uquíto uma provu a iConelúi .na :!a.' tJ_ga.' A. proposiJo da Andaluzia,

d.çeul,'.!.das, u.i.eali::adas pelos tt'cni<:oS' COm P'!'cln6ditad= m-
t de fa.to a pessoa dê que eu pr-e- at;; que um relógio bate uma I I

Ort.ega. y a";'set chega á China,

tenções, com ,dos 'Íl11inito8. ('om "H/cu.lneloS' pl'op6�'Ltos d.e I císavu, _

.

hora depois de meio-dia, e' eh,,- h"
..

. par-a -nos faia,' das semelhanças

CUTOS e li'lIha.'·. �1 ttl'tiC'!dução dos ,tetalh,_.;s lião pode �C7'
Era de manhã, quando cncon- galllOS:l. uma casa. I E'Fe'm'e

....

r,'I!".d"es ,'. " "1·stO·�,: ""�.I�c'a·s' das duas cultl.lnl!', a ibe.rica, e a

Q1H;b1·iLda •.1te'Tn mesnio pus ll"sCllilio. " lH;e?'-8�'- vi,r por te,.,-a-
treí .este: m2-U terceiro' amo : Ie- As ...hn que fomos chegando, _

_.
I

I
o rtent.af, .

todo o �'fcitll f'8t,]tico. loortulu. fieul'<Í to caepacir.lGtle cl'iarlora.
. vou-me -nas suas pegadas atra, ele tirou dos ombros a capa .. e I Anl:'''':;' Nilo TAJ,IA:::;,_;U

'. PeJo ',;';€:u '·de,.;dem pela guerra,

do aecoraüor. Oasus (tl"I"� nuula.s âesse J'cito acaba'ln por 1'-
ves de grande parte da cidade, perguntando se eu estava com j muito pouco. t.em a And::duzia

d
' I

No dia 1ü d� outubro, de

'ac'I" al'ucinuadJll'mte cstüucas, co ibida«, pela ordem obriga-· passnn o nos por p!"aça� onde as mãos Irmpa.s. dobramos arn- .

1,636, combatendo na. defeza' do Enge�ho Espiritn 'Santo, na r intervindo mi, h í

s to rf a. oi-uenta

tOl'i.a" '�6 �'e flUfÍ/'PIi< ',11'1 l;iw·[,resa<', em üwilJitas tJ'a,llsfol'ma�,
se 'ITendiam pães e outras provi- bos':1. tal capa.: e ela. depob I

-

I ",- E
-

t' lnal'g">ul urrert.a, dr} ::1wuuraguai,' afluente' do l'lU'ailla, morjeu (I

ções, pl'odu.,oidas por (I,qlldas üelicicsa« desordens famil·jm·es
.oes.' cu nao sornen c pens-a- disso. sopra.neto um pó que en-

.

I
va co la tamb l

.
"I Con�t'lheiro Ippo Eyssens, no cargo {te govet'nf.\,j:lor JI01u,n"',,s da

qzw castu niaan. tl'{Ii{�'f()J'JIIrn' ((,� fkma';_,,' C08US em coisas: riL'is-.
n < em t'cseJava que eont.rou, n pOS lI,:! lado. IS80 f'�i-

tal h
. r F,,,"ú]):L. o !'eferido foi tomado peJe. Capitã,o FI;:inci",co Rebelo;

8-Ílnali,< ?'(.'a[.mcllt" 1l.W,U{U8 l.' lião exibidas. Cusa (iecol'lla é cnsa -.
Ornem I]_l1lSe·sS3 carregar-me to, sentou-se, num. c.'l.deil'ão. 'por 'Ico d d • 1>:'!6, ·[U'tUIl, dE:l'l'otados nó. at:roio Zapahl.l-; �lo Capitão Ma-

fechada, intO('Hl'd., CO),' pl'etell,�(jcs (� '''ta,vll'', E' f-t'ia ii ine.c- :ql _o peSO e tu o quanLo pOI' ,cima da capa dObrada, p''''�run-

I aI' d' nud' Joaquim de Cl1.rva.lho. a f,r,ente de 112 ura"ileiro,; d" ca..va- .

presska· como f70r dt' lwpel, Seu eq'lliZib1'io lles)zorte'a os
1 se ven la, mesmo j'}Q-rque tou-nw,

'

era a 'hora tl' I
- Ia.tia, 12'1 ori"';tai,, de uni destacamento conlandado� pelo Te-

se'llS pl'Opl'tOõt ·1t1f.í1'flllo'l't!s, ,�'r bem qH-C ele:.; l'ira ln l1'ia.nt"
. ma. na, em que � ,-Tu, rapan. j.!_ ...'Om�,,;te '.'

<'o t t d
. n"Ilte .Bonifácio 1::<3.'; Cald.erón. ,mai� tarde, BrigadeirO �,':1'vinl1fJ

(i€la c InconstaJlte. nt{ol'(((iio: "IA n d<,( (t Ítlínha, ca-sa!" No .. s ume o a quenve pI'o\"el--Sl' - Não senhor, respondi
�

-i-ttt>mo" I 110 j-,o,dc <lI" ," mesmo,<t e/cs se'ntein que uq-u'ilo
do necessário. Ele porém., com logo pois aindn não eram

tl�do ,; cenúrio, decoruth:u 00 e.�t·",,'mo. mas descollfo,'ta'L'el. passo largo, passava por toda", oito horas quando tive a. dita dt'

o'nd� não h "áda qu,�·, lhes o1'Íyá r�S116"ito: �stra7l-ge';"os desU- essas coisas sem se deter. encontrar Vos"a_, Mercê'-
.

gados 'de W:'llS habito.)' temando adpat!p'-se' a UJl" mundo qlLC
'I< "De certo. o que. aqui ,"ê não

_ Pois aquela hora da. ma-

não é o ."iCU, f5múo'm "elo cm Slwscambiu71tes, A.O' entrar n-I/�
o c?ntenta", pensava eu "e que-' nhã,. eu já havia almoçado. E,

'ma casa dec01'adu fica-,�,' P"'J'yuntantlo: '''Viverá aqui 'uma.
rera comprar muis além", se interessa saber, te di.'5o que é

fam>l-iu? 011 i8to " L';tl'illa cOi/.l'ebiâu· ])f/1'a· U U..s"O e,cc:l-u.s-il'-O
E desta maneira nfoita a,nda- "meu habito c01112r muito cedo

de se,'Cs inLOL'e-i".,.; 'ilwneqU<1IS, marioneteS, bOJfecas 'de. paJl.()r'� mos, .até que l)o,teram as onze j e não tomar maj,; nutha senão

Se' <"sta ,1ú'L'-üla no,,' (ls,�u.ua, a "",.lpa ., dn 8il,tet'l'Í.a mUlll'L'a, horas, Então entrou ele ntnna de noite. Por conseg-uinte, aguen

ima�-ul(Ltlu. é dÚ8 jl..Olcla., Iculwu.(Js '_'onstantem�'ntB:, é da grande ig:r�ju. - t:: eu atn'ís de- ta como puãel'es 'q,ue de l'loit'3

soUdãiJ (',7;Uspcl'ante das salas. do,y ,quartos,' ú da, dcsola,la le - e multo devotauwnto o vi
('P' "'''m ,',;.;,

ouvir missa e outros oficio;; di- Sabeis vó;s outl'(1s. que quando
I vinos, até que tU(�O foi acabado lhe Oln,; is!i'o, quise cai ,de fu

e toda gente saiu, Então saímos
C[JS para.·o chão, não que tam:.\,

da igreja e a. pa:!so largo co

meçamos a ir pela rua abaixo

Eu ia o lllais alegre do mundo

perdido tempo em cumpra, pr.o·

visões,. certo, esw.ud!.t já a!;ora
- ('I sr, Alfredo Carqulw, de quc o meu lUDO devia �er hoc

- O sr, Vitor Sutter, mem com a casa já bem forne-

-A sna .. Ericà. filha do sr,

I c�da de tudo, e qúe, em chegaI1-

Antonio Rangel.

I
namos com refeição nu prato,

- O sr, João Domingas de' por verificar que não tinhamos

Souza, inspetor re;;ional ;em 11'10-
-- -- ,�-

rianópo!ís. Rece i tQS

'Í1lLp1'C8Sã(f de coisa ill-(tb·'tada flue a, ca,"u ']il'O-VOca.,. E' como

mUROU ollde u gente €'tt1'u, eú'pio, acha bonito 'm4S [ri,o.

.
sem 'I.!-id'l. Ao aÚfLJuloná-lo "llw-.';" par;]. o SO,.1 1'(WU a deso1'

!lil1 li�u('ã.f) tla,lS co'tsas cxteriol'c,� e sõ cn·tão 'vem, (I éxtMe.

P·orq1!.c neS�U3 cusus u que: conta m!'-nos 6 n familia ...
CHRlSTINA
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nha foss'J assim a fome com \lue ,
sizta5.

I

ftndaluzia e
Jusé Líns do

na. dJ I-nO!::i. Enl ca.da trezE'nto.'!-�

;lllOS invadem a China hordas

I
""sü\ticas, Ca�m ferozes :",obre o,

PQYO dO$ "Cenl nonles". que s·e

J entt'Hga, scm quase re�i"t.enda,

Ao ataque brutnl opõe o:; chiue

�e:1 a: �ua ·brandura. a. sua ta,tiC3

do '<:oj,;�hàO" isto é, c�del'; Tanto

a.s.:"iinl clue O feroz invasor nào

<'!ucontl.'& f01'{;!L onde pOB5a. apo;;>!'

o ··seu' ímpeto ,e cai. por este mo

do, no c;lchão, na deÜcio:5a bran

dura dá "rida chinesa.. O l'e�ulta

"do é que. 'em duns ou trê" ger3.-

ções. "o vi�lento. mandechu ou

mongol ternlinanl ab:.;ol'vidos

f lnla v�tha e refinada maneim

• do chines. E assim abandonaram

n; espa,da p-elo leque. ,i
A Andaluzia tambcllI tem Caldo

I.�m
J1odet' de todos os 'I,',iolentos

:'::::SF;T��:: ""/:11'1R

I I
--------�---------��.

tlO BrlL"i!; "

1818, o General João 'de ,Deus l\leiwa Bal'crío.' IVisL'on_de de

São G'Lbl'iól i, cumandanllo 600 hO!l1·t,n,; d,e cavala.ria da ;'anguarda.

d.o eGlleral Clll'l.ulo, tcou e pO'7- ení fug, no <1.r1'oio Ha.bon. o então

Coronel Fl'utul'so River8. que conlandava 650' homen,,; ;

18:.'!, ., hOI'ôr> ,I,. Divisão N,ával coman," uia pelo Capi,ão de

Mai' c Gtrerra João Carlos Pedro Pritz, chegaram aO Riu de'

.ia.neit'O.. a iSf!'S'unda Impel'atl'j:1 db .Bra�il
f D, Amélia de Leueh

tembet'� e a Rainha. de Portu_gal D, 1\-Iaria II,·havendo aquela,

no (11 .. 'inJ.,cHrÜo t'Olltf�:Hdo t111DCía;-i Corn o Iinp'fradol' D. Pe .. i!�"() I:

1868, O 16,'; Batalhão de Infantaria. comanda.do peloentão Te

llente--coronél,Tibúrcio de, Souza. derl'otou um destacamento pa'

ragt'n.io emboscado' perto de VueJta de Angustul't'a. no C'haeo;

1!H6, em Nuet'enlbeq;.rue, forrun'enforcados os ex-lidet·os na-

tuit;ão previsora e favore�

ce�d(l experiencias psiqui
cas,

OS NASCIDOS HOJE-

1-'os5uirão' notave,l senso! rnu

sica' .. e mitureza muito aie

tUOi5�L Os confiantes em si

mesmos (j beUl

---.'"

FU�'?:E)H" a-nos !taJs;
- A sra. Anésia Crespo,

'Pusa q.o sr, Joáo Crespo,
'

- A sra, Irnglli'1, Cavilha ..

I Momento·· oportuno para calar
- o sr, J, Francisco So.lct' (l:,

Oliveira.. ��;'" IAt
A srta. Olga. Vhimillclii.

.

- O sr. Carl Hei!!z Ika.y,ú'<!s,

l"'esidente eu! Thllbó.

':'10 ','oce '"abe distinguir (J lUO'

I
dI; re�allllecer ,t: ,r�)()�I,l� ClII (1',:.

l!,�nto e:�ato eUl qUe é 'f ais conqUIstou o lJ cb ue.c , "

[.1..'1J1.'!'l!;ente calal'-s�, tt"'ll' '0-' 3 - Costuma entrar ine:;p.-_

no m0ment,) mai;,; inoportuno t'

E'e esquece fie fechá-la", EXé

mine cletidmnent,� pst� qlL!SUO'

vencerão

mentos,

nos

!'··5!'\lla§. 'E;;plnhM. í'lia!!.CM!!.

tJlceTi!9 1:; Reumatismo

SS!.luilho de CÕCD. .. r:l t n'l "'1"'1 rle IU11 'tll1, ..

: .
ta do 'lU!; til:!. a I' ,,-pmlo J1en- 1'a·' mnen e , v:"" -'. <-

Melo (jUlio de açl.lca.r refinado, I
'

":0 e conversar )_lJel:l hun', fJ ·1'

'.11U cocu ra.1ano. duzenta.s ::: ein- 'y.53, I-ianskil1:::: '-'

( t t tt:ê de COHlp;":elHhr ql1t, (> !tu'

quenw. gra.ma.s ue manteiga., I
_I 1l1OIl!�n,�, opor U!lll jJara 1,'·

t:'1-.-x''''lf III" uftnllftir� l_II"lltl) nill) er::, IJp'.Irtlln,t.Í ['n"cl

l:.- .' .J§ 1II11!l!'!J ",&'11," uma colher Ta",'). de eanela em 'er!'onmeIT!lO!'1 nossa conVer�'1 ,;. -

I (i,ii!.!!de ÚSl}utath'o 110 §angns pó, uma eOlh",� rasa ue sal, UlHa j ii'l'!,�le
.

élll 'lHe o ;tllel']ou'I:'jl' I sua dEita?

calhe!' de POlVIlho doce,

I
iJala!)('a <L ('ab"�i:a, \<cm dize)' nfl _) H·- 1I1eHlllO qllJ� ,'De\' ten:'.'!

(. ��!f! "'l.umh lflI <J'f,SlIHUI.:J) Ponll� tantos 0\'0" (lU',' rito" [o ...
-,

. .
' 't.

� - � � - tido l,Ulla eXptH'WnCla lU el'C�,-

rem nl'cessarios para llue � mas-
la, Na vcnlaue, a Plêssoa, ;::(m I'� ;,;ante. não resiste a tent<lç'�I)

sa fii)ue no ponto d,� so\-ar, IJt'm COll1.'el'Sc1.i!\I.:':· 'UI' co]'; .:'ij:,

di,' enft,jJ;ú-ln com dd::;ches at-
'

Rt:;lÁRIOSl CASJ\]\'1F,N'rnS, F'azem-se os sequilho", que \'iiu 'iml'!e�;1HeJ��.t" P':,',I' r.:Gt'!· C'J111,

PARA ANfVE_ ,o '
�. I surdos e lnentil'Ot:OS?

'h".tiZ,..<'Ioo: ou "u'\lQl1f\r reeepçãu erll sua residencia" 30licite assar em forno regular, '1',,(lUes, !.j';,' "",l:"l1')cô :,Clllb ('.1-

, .

1"06 C to' ltdilO Qllan"o '''<''i !Jt,,>;õ.:'!,tl'

as bebidas preferidas pelo telefone i) ,

ar as c ln consu as cy;o:m cde3 ou qti" .'1, C'lll�"�I'!-:a c,h''\..)-
.. u �'"-'

En·trega-se 'u, don�icilia
I ser envia.das ao Curf:lo Santa

lutlLlllt'nte nào esta intm'e"s�t1c" â. l.11lla l'euIÚã.o, l'a1'<1l11cntc eh',

CereaUsta C3tariJlp.n�1! I
Rita, Av, Angelica., 525 - São O' teste de hoje se1'Yil'á P�'I .;. : oportunidade a out.ra P('S�O�l di'

• EI A I
l�aulo. ....

t fa1,'I' 'JU lne�n10 de s.� des� ..�

RIJa S, Paulo, 91 - Em frente à Fábrica N ,"S . '�11·P.l1t"-lo. a]Ud'lnl'Jo-o 'I eYiLU!'j
,�,

, -:
'

Mw'i-al-ice PRESTES v - p
-"

..

"-, -';�"';-";",...;;;"';';;;;;;;;;;;;.;;;;;;;.;--;.;;;;.;;;;;;;.;;;--;..._......_--
,,-" di!' "'I1'a san',

_.,
abnr ii, bOCa em· UCôJSlUes 1110-1

.,.<

l4 "0 ponto,; imlh:am ql:('
portou:-!. Contudo, abscl'\'l' "

a - ..

::�HJnll!imUlllllflllllllllHill1UIIIIIIIIlllIIlllIIUIIllIIIIIIlIII
UIIIIlIIIIIIIUl'

§
�

r v.S\,!ll!ESYJ�!�R? :
• � '�C ii S II B L A N C I" ::

::: que tem á sua. disposição um

:.. grande e variado sortimento de:

::::
1'I1ALAS PAR,-\. AYL-\O ,,:: I �\15"Ullfj fl11Los, depois de es

-
�L\.LJ\S Ul'� COUUi} ;.,' col1údui; COI!! critp!"c, I' atün(,'l\ú,

-
l\L'1.LA!'5 DE OL},� ,cUJU 1 f: oE J-lC't1l'llJ e deV'clll ::;('1' comidolo

... \ '\s lIY l\1,.'-D,EfiA -

_

IH./. I,L"'; - _.. ;:: '-'um c':!;ea, tendo-se r, cuida.'lo

.....
",\..LIS.t:;;..; FINA§ �

,

de laYü--lo', bem al1t�" L,"-re"� , - - � ,-.... - to engraf�ado, l!!as f'fubaraçOS'J
!'ASTA§ DE COL'RO � ,. da cascQ "erdml_1 Un_." "at'te ctt' I

I

=

BOLSAS P-"LIl.A SE!'I!"1!ORA§;::
'" .t- " " - para. o ,w!'oi, me�m(l estanijo:

- �
E:::UB principias nutritivos (lll,·,_ este presente? I

=
{;o!,-fecçã!J de: l\�c'�,LAS PA..JtA l\'IOSTRUARIOS

_ çã. ameixa. pem etc,), r. Ql! d 'j " , ,

GF;R�_L
:J �-

- an LI el!ll_!:' L!!1a 0P;-i
Jj; ARTIGOS .DE COURO E:;\! _.j l\Iuitas \'ez.�_ '" "I)l'ef�rl""'�l

. -

d
.

�" � l11ao qu·, OfflTlr e ma dt�S ruem- I
::: Rua 15 de Novembro, 745 ('Ompral' frlltos C�l'·.''''_'. n'I',l� iJ�r.' I

= , --
- - - bl'QS do !?'l'U1)'J onrh €st.i;1

=_
.

Blumenatl �, feitos.rll1� tentar .fazê,· e"01101_'1;,',1-.,
� p01Jtinu'l falando, l"',\cural1do i

:-.t_lIIml!.�mllmlll!lmnll!Il����IIIIIIIIIIIIII,����mm!11nlllllllll1li-lUlli"·'l·' ad,
nuil'illdo fmttJ5 del"j'lt',()s'(I" c

____

__"
,1

� -" eOll\'eT!l�"r que ;j. oplniãe' não

I
jf demasiadamente inadul'(ts e l?t'a sua. que "oeé Pl'nSa de mo,

..

Cine 8uschl)ill
wt""" P"jUdt"i�'.� ::;:��u�:;:�:;;�H'�,:;'�:;x:

. I"

I
b '''''''tIIIlHIII!IIII'''''hllJf1mll',�

[',I ; Ajuda!' a (Jamua!lha dt ê
C!tc,'les Euggles - E!le:! Drell_' - Ph'l '! en'y - J$$�F,� ii, ��=.=�' Educa.ção de Adu!t(!� f_ �

Ec!tH.dk:'Gut em HI ::;;
cooperar pa!'a {I !·!'O' e

UOuro 0.0', Lft�ln
.

,. = l!l'8S§{I do Brasil ;:;:

li (j 1/) t
:"';!n!!!f�'mlJm!l!HHl!!mm!lmHflr

U!ll film-= ccnl ótinlO argumento: n1a.gn!fica úüeipreta- t I' Í
- -. --

�-i
çã!) e ação jn�e5S!!.nte que conquis.tará a atenção de todo!>

i'l' F�t� 8 a"_ 'u 'm'-, " g. a" r-- t B n_'
! OG Espc:=ct3..do.re9! () filnu? que agradu.rã as (�riallças d� todas

II
FV V - - .

Q t
! 35 i l1.'i'!'s! O argumento é b::VlCü.ÚU no inicia da vida. de um

I fj§i'ECL:-�LI§T..!\ El\-! A,M:PL!AÇO]>_,� DE !l'OTO§ �'E� f'
!

' S:l.cs!'.ãoh:, f :J.f�m� = ,(f'OTOGRAF!..4.S � Rlt'VEL..JlÇOE§ � .Jl't't_.
'

l,ll' "�o(r ê'aYãl'ei,,-�h"V';;m�ih'Õ��"o li I,' BD l6 (l!��VfJmbr:'���A:LmIENArJ t
i ( Phaté8, ...:.... '1,00 e 3,00 - Baleão 3,00 e UIO. Ih

$'

�l HOJE AS IH,3D e 20.15 HOr�AS I t'I Jarr:; Park;,; -- Evelyn I{.cies - 1.Vi1iia.!u U':::tll:L-re:.st

Fill C!onth-vin. qUHt.l'n eor":lf'fl€S radiante.s dI'! alt:;gTÍa." d�

i4llicidad.e, no mara,'ilIlOsU filme
I

I

A.lnanhã:

- A Inenl�� :�U1�3.!HUa :rt::r€'�!

!lha., flllta do casal .Jo5é .. I\!;;o.rLJ.

Souza,
- O sr, Gllilh.�r!!1c l;aLit7,.

"

-,

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

I Os fru�� não são um luxo
I'a: f",clw-la

(Conte 2

a tempo",

poutos pal'tI

vezes.. e O pai']
-b

para ,.(1S

Não faz

tos e1'a111

como UJIl

fnuitu tempo, O;:; r"lI

aimla

lu.'\.o p01' gt'unde n(l-

!-,(!1_'C:OS. por�nl, fOl'mI1 cU!n

pl"'l.'ndellll'-, que, ele::; COl1:;titue,1l

alillwnto mal;; ,.,uudavel t: "lU

tl'iti\'o. Sua pOlpa tr;ln:;fOl'n1a'�;-,

,. nÜíY

�r
"ln f0lTllelllo:;;, e.1l1

·

.. i-

j
1

tamina:;, adicionada:l tlGl;.L, \'Ocê f'e de:;culpe', exagerad&

constitui lUll delll'2nto de 111';' I nwnV,', aU:.1ndo COll1!;lte unia. p'c

n1�il'a ord"ln para, I) Ol'gani�;11l! I' (/!lena
falta',

Os flUlo:! fl'cs<:os develu sei" ('0_ � (Ju. por, nle(.�f\ (h:, {'(Ln�lJ-

midos d.: pl'ef�"renf'in crú,; e n11l! 1'3.1', (·:-;:plka demais �ua atitl1'l

I
I fllo"an"o rt',é ,'j perdeI' a!I:uzidos, Para. tanto, torna-:;e l t'.. ; �,.,,' u

,

f.Tidente a p}'Efel'enc:" que c'e clignidade?' j'deve dar ao!:; frutos Sd.lJS, IJ"Ii, ::!... Estú ,Se.mpl'l' fazendo

maduros t' perfeitos, isto ê, sem nH�l1<:ii.(> d(', na próxima \'C:':,
,

manchas ou machucadura,.;, .:onL'l,l' até dcz ante:,:' de ofende! 1
Os Í1l.l.tos {(passad-.)s,,·, :mjeito8 o interlocutor ou dizer cois'i" /

1

[t deeompo:üção, provocam do- qUe' nüo diria depoi! de pa<::jll

cm;:af, ãs ,-e:�es graves, com"

por ,';(êmplo, 0'3' tlistul'bio,; ia-

lcdiJl:üs.

� <lo l�V�? '

4 ... - Con ta cois<lti intima:,;,1
quoe mai:, tarde dC�;�jaJia. não I
tel' reyelado a ninl"Ue;n, li qUôJ1_!(tUC]' pesaua quI.' o oculta co!';! '

"jlllpatia ,� atençã:)

111eI'O de c!onn;s. dc casa.

ri -_ {';' i I1capaz ti" resistIr 11

tentação [J<J ('()j}tar algtlTrl f'l._

HOJE _�_S 14 HOF.:.._�8

"SOOI10S

mudou�Í'ie "ara. a Itr1\. 15 ll.E NOVE�f.B,li,(),
11:1:') 1.0 audar

A CllNICA DE OLHOS
Dourados" e. GARGAN'l'A

. do, , Dr!!, Drminio lavaresCnUJu Ulll, ucuo::<:I... ::::ua ,g.Ta';;:". ra.z\."iu.a! Iti.tlllO arrelJula

lllU.ndo; Mudr.;i.i etel'n�cedol'a, at·gUI1"I.�n.l\) al'l'�batauor, bp�,�za

nicolol'. conhLndo a hbtórict d,' um ,lo" maiores '::u-tistas do

por'.. ,
baUadas cn!nold?tnte;;; Um filme "In rnar;o,;nlOl;O t_,>

insuperavel na pelicllla que jamais serà c5quecido.l '

,·\'conl'jJ, Como!. Nadomll e \\'al'ner Pathe Ne"·'Õ'

Platêa - 5,00 e '1,00 - Balcão - 1.00 e ,:300

A Noite: - PJ, Nnmera.da ,- Cr$ 6,00. �'I

n{-xiQ e procure cOITigil'-se.

f"í:'t:i inculTcnülI, nllnl erro

\'is",inlO, '
Aléln disso, é lJOIn

"lU'ar cOnhl'Cel' (JS fatores p3'..

coló��'icos tju t: o fazem fa lill' d,'

lT1ais, 4 a 10 pontos: VÚC0 mo";-

REMonnOIDAS

VARIZES E ULCERAS DAS

ração
DISPEPSI.A.S, PRISAO DE

.

VEN'fRE,
BIANA, FISSURAS, COCE[HAS NO ANUS,

CORAÇÃO, PULM�E� RINS, BEXIG4, FlGADO

A. Taborlla
I.I';J �:�"

Dr.('sta\'el ql!e os d:,wsifica;-Jus ;1-

cinlél ,
Contllt!o. t'onvem 1'a.2".:'1

�-

. Mli:DICO ESPECIALISTA -_._

AEROSOL' ,..
,

A última. pala'vl'a :no lia ta mento das 'BRO�QUl'fEs,
NUSlTES, RINITES

�nnlc.a. Géritl de Homens,

_._,,=?UP4�_�}1;,�A: .,,3; ás

LllTla revif'àe. C'.lilLldo!-w 'das per:

gunUJf: :J qul,:�· res-;)UndeH af:l

mativaulent'�; ;;, pontos OH 11l�.

nos: ,"ocê sabl', !'ln geral. fJUE

se li pala"l'" é d,� !11',) L.i., .
o

lendo é de 0111'0,

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

NORTE_ DO. PARAN,Ã

...r as terras férteis do NORTE DO'PARÀNA, tudo

_
..r.. cresce' e progride, Em Aôl'l:l.O da florescente

cidade, de M.o\RiNGA, ondulam cafesais vergado's ao

peso cfbs ,: trutos;
.

vicejam campos.de arroz, livres
de febres;' hortas riquíssimas,' livres de saúvas,
produzem todos '05 legumes; e,' D,O;'; . pomares

na.scentes, laranJas". pêssegos, .' bananas,' uvas e

morangos se multiplicam,' d4JLeS e saborosos.
-

'.r;:

VENDAS A PRES_TAÇOES EM PEQUENOS'E 'GRANDES LOJES
.

elA•. D�E TERRas NORTE' DO:. paRANá
A MAIOR EMPRÊSA COLONIZADORA' DA AMÉRICA 'OO,'SUL

:;.;.Je" Sõo Paulo: Rua Sõo B�nfo, 329: _' B.o andar

Centro >.' de �. Administração' e ',Agência' Principal:

'conhecidamente própria
.

a ,l!ltjv� do <:Clfé?

.. ,que. �m sua maior part'it, Ci ':0-

. na á -dê êXcelente 'terra roxa?

,

�\'litul�S
regbü·:• .i,,� ""h fi.'

'�!l!��/:; .•NP. 4�\)�,(:1' ..

".,
.

_. .

-

( '. .

.
'- '. .

.• ,q_ue, oinda q�ando varjq .di; ,

tipo, a terra é 's-smpre .de

'raordíriório., Fertilidad� 7

; Infol'marÕcS ,com
.

os
' escritórios, de, São Paulo, L(ln�

drDia� Ara!longas c LHaringá, onde e:Jtá centralizada a

SeCção;de Vendas de 'rel'tas da Companl�ia.·
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DILERMA DE ASSIS

o:rq foi u
-»: r.

In
>�. : .t, ',>' '-o::

,� Fiz mnts dois disparos,
. ,O segundo roçou-lhe Q flan
co direito. Nesse momento, fu

gindo apavorado, Euclides F�
lho tentou agarrar-se ao escri

vão J. Luiz Fernandes, segu
rando-o com, a mão esquerda
na cava do colete, Receando

. ser alvejado, o escrh"ão em-

l�e al.nGa favoravel. Amd::- .a-; empurrão e talvez não se de
�a, amda estava de. pé� ronda:mesmo tempo procurando, num
dispunha de uma caixa die �a- gesto instintivo resguardar :J
las sobracel ent s encontradas

t
..

t "eu urna rc-
. ros o, o a>splran e � ' .... '

�

no seu bolso. !3). Ademais, pOS-
tação ao corpo, -vott.arido-ruesuía a superíorídade do espa-
li o costas..

de Il Dl pOllC as � ".

dim. da forca física e 1 eso e.o Ia eu caindo desfalecido ":0
moral d� atacante, que ha�Hl, solo, quando fui amparado pur
surpneendido sua víttma, fer'm-

um soldado de po1i.�ia que a-
do-a; eficientemente. Meu esta-

tã rmidos Fi,-• . d correra aos es al,' . .
. �

do, ao contrano, era quase o e
ncss justo �l{)",l�"tn fi :"· -.�,,i-, baleando', �e H _. ,'-. ,

um prostrado, cam
. 'ro dispal,'o:- a bala C01Il:!'l-O

perdendo as forças, esvamd�- atravessando-lhe o
me em sangue, sem ar, sem luz, na nuca,

. cerebro.'
sem vtda quase. Eu não sabia

Não fõra aquele acidente de)
1"'6 . matava, nern quase podia d.,

empurrão e talveí não se .::-

pensar nisso quando dei o pri-
C' s

metro tiro, entre OS saus dois plorassr- sua ,nort::. aírno

d auasi ao mesmo tempo. As pe,,-ültímos disparos, procuran o �

soas que haviam fugido e ou-
desarrná.Jo e, não matá-lo: --

.

d d tras que acor-riam ao cart.ono,atínat-o no dedo indica ar a
b-

deram-se conta, então, da ex-
mão direita com que el,c pre-

bI tensão da ·desgraça. Am os
mia o gatilho do revo ver,

h-.

arma, estavamos estendidos no cr ao,
'�.IJ"ndo me apontava a

mortalmcnts feridos.pela últíma vez.
(Continúro)Um empurrão fa.tal

ferid
re

fj'!'

O
rI

Di
da

I Vai á Joinvile?' I
I Reserve sua passagem pelo I
1 Telefone 1455 I

DO·,'

'D& WILstlN SANTm:AGO
Assistente da: FaeuldS,de de >

:r.fediema da
: tfn�véi:S1iiada

'.� .4�B�U,�c ..
CO�S""'''' "·s

.. .:.. , .?<I..&� ,V..., ..:11 : .::

HORARIó:
Das l(}'� 12·hor&s/··;,,·�·r;. ".

D�S .

H iS is lwràs.
.

CONSULTOlUO:::"; nü&. 15
"

de Novembro, "14.2' - (Ao,
Jade da <Stiafannal». -

»<'" <,

\I I'
I 3 I

/
�I

Mamll2 deixando o hospitat, inteil'amente
restabele:cida !

Milhares de pessoas anualmente não morre
riam se denunciassem..,ern tempo,-t'!ste$ sina.is.

-Se o seu caso é de cãncer em comêço, 3eu
médico pode sa��L'I!';"-Lhe o:. vida...

A CIÊNCIA GANHA. TERRENO
CONTRA O CÂNCER!

CONHEÇA OS Õ ,

SINTOMAS DO CÂNCER. l
o CÂNCER INCIPIENU EM GEft:AL

POnE SER CONTROLADO!

I mpo rlaute EstabelecimeDlo Se notar algum dêstes sintomas
- procure o seu médico!

Hoje, se diagnosticado no inicio.
o câncer é controlável. E a pre
sença de qualquer dêsses si
nais não quer dizer que o sr. te
nha precisamente câncer. Em 100
-rnulheres que procuraram uma

..' grande clínica para exame, 98não
. apresentavam câncer. Não tenha
.

medo de consultar. Lembre-se
de que' o perigo maior está na

.. demora. Não negligencie. Se ti
ver qualquer dúvida, consulte o

médico imediatamente!

Cientistas do mundo inteiro es

tão enfrentando o problema!
Fazem experiências com hor
mônios, por exemplo, e com subs
tâncias novas, rádio - ativas e

quimicas, na esperança de um

novo tratamento. E de grande
importância é saber o público
que o câncer pode ser domina
do quando descoberto logo no

inicio e convenientemente tra

tado, Felizmente, o câncer em

geral dá certos sinais de alarme!

1. Rouquidão ou tosse - sem estar res
friado.

:2. Qualquer nódulo persistente - embo
ra sem dor.

3. Hemorragia irregular oriunda de oriir�
cios naturais do corpo.

4. Qualquer ferIda que se prolongue por
mais de um mês, especialmente na
bôca, na lingua ou nos lábios.

5. Mudança de coloração. de consistência,
ou súbito crescimento em manchas,
verrugas ou cicatrizes-particularmen
te em cicatriz de queimadura.E P E C U L I O»

.� PR.ODUTOS fARMACWTICOS
DESDE 185=

.,; lOuça tôdas as terças-feiras - «FOR UMA VIDA MElHOR», <:I história d�s gênios da ciência, o dramCl dos Il'"
.

homens de- branco I Às 21 hercs na Rádio Nacional do Rio. A� �1,30 horcs na Rddio Tupi doS Si.'io Po:ub, 1

«o O N, T .A S D
6. Perda de apetite; óistúrblos persis
tentes em hábitos normais de elimi
nação; indigestão prolongada.___ Limite até Cr$ 10.000,00 - Taxa 5 ,% --

RETIRADAS LIVRES

JUROS C_.\.PITALISADOS SEMESTRALMENTE fi Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua fanr.ácla. Na�

receitas de seu médico também. Porque SQIDBB é um dos maio

res fabricantes do mundo de penicilina, estreptomicina, vitaminas,
�nestês[cos, hormônios e outros medicamentos receitados pelo
seu médico para restabelecer ou assegurar sua saúde. Desde 1&58

05 Laboratórios de Pesquisas de squibb têm.descoberto, aperfei
çoado e produzido medicamentos paramelhorar o padrão de saúde
III aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

Temos á disposição dos nossos. clientes, pequenos
cofres para -eéonomia domieiUar -_

BAN�CO' srn, no BRASIL S.A. SQlTIBB__- fundado em lS20 __ -

ManteM lUo Branco -.- B 1 u m e n a. ti
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da nona está pronttnho guardado na mala enórme entre

celofanes e nartaünas O nOIVO tambem tem preparada ti.

sua btl,gagem O que. 0" uupedem de casar não e a falta de

ruupa De onll()H' Es>;ps ja, estão pcrtettamente wdlmú�s
< I:J.b<)uL(!o�, retoulrlos, o que lhes permite uma estnbtltznção

no tempo e nOI espaço i nquanto o ca.sn.mento não se r-eaü

zu. �el'a }lOI 1;:1IL l. de din lu.i ru essa C01::;(.l cnurnauu h ipuc. 1

tarnent,e ue 'dC�pI eZI, eJ" te bem que seja uma especie dr>

"1\t>l e-te Se�,::.mo"" 'I'arnbem não, O nOiVO e remediado não

ganha muIto., nen1. pouco, oscila sobre Un13. base pequentL ..

1",Helll lllme. O ve",lldo <1.' nOl\a" Oh' sobIe quantns reVI,

tei::; ,i Ino�a €stc\ e debl uçallcl, folheando-as paCIentemente
ate enconÜ%u aquele nlOdelo linco que lhe dara me» de mu

::;a grego1! O corte de tujo e o mo(!e!o hil multo tem])o estão

dormmdo um sono leLãrgrco no arnUlrlO da costurmru" e'

e,,!lcra. do 1110Ult'nto opO! tuna de despertar Por f::Llta de nlO

veis tambem não e, Formn cscolhl({los e compru,dos com an

tecedencra, Lã c�tão guardados no depósito, coberros dc po

e Inofo p.:uecendo cOisa abandonada Tudo esta pronto, 'Lr

IdnJado, olgnDlzado �o fa.lt._L o e"'senclal unla casa, um

aut"lU'O ]' t...l tOna,... e�C::l� cnls-t� bon1t ..1<' l)�lfPdp;::, ft lflfl •

paI a ag-<1.'-'ulhal a fntuI a famllla., Só l'-'tO, Na.da lnaJ,; Pal'e

ce tão SIn1.pJes re,,01> er esse problema, que tantas agonIas

tem ca.usl,do ao Jovem par, Lêem todos os anuncios per
COII e<Ill os ba.l!'lOS Só encontram casas de aJUguélS enor

míssnllos, D1U apos dra procuram uma casa, A nOIva agóI'a,
Ja anda olh,mdo para o ecu DIZ que está e5perando a enco

menda feII a ao� anJos numa de suas noites de Vigília.; uma
("�sa feI<L ,elha, mas UllW. caso. lI:; vercl<lde. Já estou aVlSa.

da, Quando OUVIr um barulho quando senbI' a terra e:o:tre

rnecer de leve já "el e ti. C,�-ol da noiva despencando do ceu

CHRISTIN.t

- -----

FAZEM ANOS HOJE. 1[1 mUlllcipalId 1 ue no t «1 con-

- r\n:selrnól ·VÇo..tln Te Idente

em Ilhóla
- Sr 1 J(..h SehIP'l"'!1l1
- �r, .Jo�t} ]I,iarqnes Vl(''11J <lo

alto pome' CIO locai

l'I AllplO Fl!rpclnd.'"�, lomel

cI&rl"
- Sr, Jeffer�on Matt on, ('OIlCel

tuado Cirurgião dentslt..! C001 g-a

bineL-s nesta ]Jl·dt_;!1
- Brla J\]Ull.J A7. "PIO

- Freüflrlf'[t Stl\l\P l'2i-l1de1 q:.

Cf!' T}lfl3..1.:.J.l.
- Srta., C:ElI t Nanl
-- Sra "I.'\.nle11t.l e::pu (_l c!n �r

I",lUlJrO Con e1,1! ri o....:ldf" il \

L,aspal'

,,16"1 d.do ;DO g-randp escritor, D

"
"1,lede11ha Gorthe', fOI confcn

da :'0 f'SClltlJl' frances Andre
Glde l\1a15 �ele llledalha" Goethe

i
f(\1 d.nt (onfcnclús a latll cado:=J

an1f.H·lc,,-lTIOS. Inglet::L.::5 alenlães

PSJlLlnholS c �lllÇOS

Os ChlneSl'S pUI �xelllplo

que gelalnl'?ntP· teIl) o .tl'l...·z ('0-

mo base pnncljJetl ü." elllmeniel

ção. Illgerem poucas gorduI as
anmUWl tem o tem do cole>;tR

rol pouco elevado no sdngue e

por sua. "'\ ü� nâo p .. ldecen1. de

arteno-escler o",e de angina d,

peIto, de Infarto do nllocal til' I

e henloll agla� ceI ebralS por

tanto Sp O� chlne .. p. ... SrlO lnde

nes I � tdI en�ternlld(Lde G n1es

D10 não acontece conl o .... uln -

IlCanoS do nOIte onde a eutC'-

no-esclpl"ose Campl'la
f1 ea.danlente Se não "\ ClanU)S

De cada. ./1 medICO'" que IrIOll eUI

nos EstduoS UnIdo' UIP mfl

ln'elmente su"ulube de tlombo

�e coronarla e sub;::o� qUP1Ü{' d

l;,tO o cla'sIco IIlfanto de nllo

cardlO Não e Uln1. lnfol Illl';iJ.o
gratuita E' apena.� o que dite' a

estabsüca Amda lUaIS :';f's�pn

ta por cento cr 3.:> pes�oas Il1:l.l0-

res de 50 anos morrerão n 1 cer

tu de aCidentes arterlOesclero,

Lteos enquanto que apenas 9%
sucmnblrão de cancer, A mate

m.ática atuárIa de que tanto

:;e "a.lem as companhIas de 'e-

Efemérides históricas

, II

,\cshdn

A Tf{ANSr'TRA(;An
li:' H f HUç: l.uor"t (.rI \

�-::'Isp€ro,..., pOlo:.:: enfell

("otU t_lrga� h11nrh l..__

n �C11 r.,lsn. lo1(q1.H
00 lllf SlllO 1 PCIdo. f 11

tps d 1 r':,n- I o{ � " I II)

.Andrc !-hlo TA.DANCO

Cllriosidades
4·AJl.fArrOJJJ� FI!./\NCE! l� /\ l'Aé�

PARIS (SFIl - O MO'.Ullento

do� Intelectual' PT l,lGf'� S eJ,l

Defpza da Paz d'-'Cldlll OIg"dtllZ..J:I

em Tour;; üur lnte (,t" me, do

I

I Tod II1UI er
cuid r de seus
Os ....... el gUt..lll no ,...I I

t.nl l:1e�to-. LJlr U
,
dl'ld(".Jll1 lHU

TO\lr� op,ltl, AI' ll(lle FI lnl r: IC' elll e t�ü� <":PD1l11 � ((11 cun�

lCU em 12 d� O,'(\I\'lO <lP l'i'::í ll.l�te nl"\lJ1lento

A.l."fDRE GIDE P·ECEBE A ME

I
��,�"I:;�°[JH1;�d�n����I� t,:��ql�:;�

DALHA GOETHE
PAP...IS lSFl) _ NUll.l3,I Pl11110- dos \f;::.udos t

-, \CI;tO pó€nl Bl�J.

l F I n"fol t pc'- ll'l'" () ,� bI.l( o' teJUltllnO, I -t,)
nla orgamza( '- em

< I. � t
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Y.SM V
FAÇA ANTES Ul\lA VISITA ri

I VI J R?

-

::::::

aSDDtBNe
(P�C t81n it b1Ja dmposição um

p:ullcle p val'i;_�[lo sortimento (Is

l\L-\LAS r"u�.'\ A\ IA{)

itL-1L,};;" m', COI:. lU)

ln

em 'e tI" lando dt'
Ct:nn \ c:::;tldo!--;

1 e�h..:e (h... � lU tublO""

\. [' ..... 1 Idu.::. d'"

de lJ.ule "

UpellOJ'

.;1;)",- outrl ..... CplP se enCaneganl
de CllLiul t:ce! r:.l� ,u tPI ld.::"> b}·,ta

jn:::JtuI�ld t a .11 tellOe::icl�l 05€ Se
1 a ];:.to tudo Dlel ü. COilJtc Ct.Ul d
ou \81dade ln:,ofI�fIla\ el' 'fCI.a-
1110f' coru l-..ençdo de unr.hO :h;'

pCIlencw" ll' lltz:J.das "In atn

mal", d� toda ,I especle, Cal'nl

'010" hct),l,ot(l� e onnOlO�

che�<i1.J ln .. l UIU utllCO I e.':iulLn
do P._u"a se COni!5cgll11' <1, al"

ten(H'�cleto�e �"\.p"llmcllt:J.1 bas

ta "" lllnlental qualquer espc
CIP de amm, 1 ,� labol'atol'.o
com colestdl'o!

n:l 111tuua guel-
que

nWlOr n]al� lntcn"-o, o qu'

ar lhll que n!:J outros (J� (Jb�el

,:..;ern c!PIlJ.cnCl t .Ipontrlnd. I

f.ilhas nu 1 peI felçfw {ln!
cIp

_Por

o�i.enta.Qa
elS�.lu rn..lôe::; toü...t

l���
I C
,

I II A
111<1 não �e Conseb'llC unIU ar

tel'lU�sclel'o:;e idcnt!ca [l <lo 110
lllcm O exemplu do� ehme�'

e con, incente O dos norte-a
l1wncanos IIlUl:; aJnda, Um

exemplo 50 não basta DOIS a

lnel'l não nUllto pouco Ma.::; de
zenas e dezenas deles dao ou

não peU i.I convencer" Percorra
mo:; ,tll_;uns apena,;, No Tur

r!u(!�t;:i.o chllles, bem ao >,ul CI,

Vnüio SovIéhca "t.rl\Te unla tll

bu numarle de descenden'es dt,

z elos dos lllong-óls medlew.tl"
Srl.o ;;1',' ndes comedores de mu

ne t' lnlen.:JO� behpdol"e� .de 1'""1-

f (I f) que t.lcontt'ce C(1)1 eh' ...
··

P"lde{'ptn (11. ,l.ltcIlueScleJ o<..;;{� na

ld�ld(' lOvCJU .rioIlcn1 cedo Bp ..

futar-me-ão entretanto que I)

1 eguue hll�teo UnprC5.310Q<Hl

"J<)',I I 'Jla ,h 'Manhà" n Ulll fll, rã em 1Jreve em e:splenú!Lda, ver
[UL tlc (I' ,Çunlfnto ccr:n IJOt c�n- ...ao (Inen1atográflca dIrIgIda po!.·
lu 1>ras1IClr.o, ua�eado no IlVIO Eurides Ramos Nunca Is,mla

medIto de Jorge Amae ú Ad.a"(l- teve uma mtérprete L'i.CJ lJelfelt'L
ldclo ,10 CHlema pai Ruy Santos, como Fada Santol'o es"a no,'9, e

cru (018 t I )l a�'-t,(J rOUl 1\11110 T'Cl-

u[!' 'pi odllção da "PIo-Arte di

I Igule" pOI Jonalrl tcm

IlllllO!'eUs ai tIs!a, Durcc
S"i.nf... Do l"\al ':a)1l1nlC rI "estr.e

J I' It,llnl1<� Don� Durantl, Pau
In G I [l( mdo "EstI eld ctn. l\-lanhã

'

sera unI do- PI OXlnlOs lança.nv�n
to-- bla<::::1lcll0S de 3uces�o

lInda "e5trêla" do CH:..ellla l>1 afl

lelro. qu" .,erã apIe�en' .ula 1JeJa
UCB

1" ,,_::;ullu u pe1.u(.[0 a",·udo ti l I
enfenl1Idade IJ d"en te enU'] J

o 10m Lllce 'lue fOI UIll ,llltf!Il
tI' o he�t-"f!lel' bl,t'll",ro Cuidados que devem

o lDagoetOD1etro na
exploração do fi U ti"s o I o

f_hlZ de l'egl:-jttdt
[IUl d"\l.:lo nOlnldl. ti

ele (onn,l<J)('� lochos.1s
tlln{1 L\.L� do !-;pb- .....o}o fOl teC_ll'

lC'Tumül ch liWIlH Ll ,Ido nos Es

tados l'llldJ3 Es",�

mel!o

( onslclel,ld" unl valtoso ln"t1ll

mento lle pesqms<l, que 111Ul:( ;lpoJtr"
O "I)I1\'a le",c,·n

te t...nl neCi S�)ddde df" dI

De-Ih. " Illelhlll

'1"13 n� [Oll.1e-o 111:1"n

devem
raço

"- tl\��l.l 3

I {orn €!-ilf' tl.ltall1entú dl\.lllO :::;eu'-.:

I bl-J.\ Os [11 li ão bonItos e nl II 10,
I

.

f :\iUlt:1S Illu1helt':;-' "'UflPDl de

I
t",eps�o dI' pelo., 1)I's .!,ILI,Jla

(í}:') 1\11 d ::: ..lna,r o 111tll hasta
� la n:lt1.-lo:-:: tUl nd,-lo� Ul\'"I(;,lV€l:,

E" uma fOlmulc]. pàla bI"nque-
I.. pl-lnugenl nll�tuJ ar ?r 1 de

'\..lC,JIl� l.' CSpUU1d de �dbo

nele 'Ue\\C com 1 colhete- de

p�10C-;Hlo (20', ,olume) ale 101'-

algllH'tl. fpstu, J.chUTlrJu de,sIlecc�

SdJ lU fa:lf.'-lll ti! t. fila"' eutrlUn�

'Uldtld.o, l'equelldo", ll€b
de, "rI] "el' COllstante�

seUl p<;;psetadorn "'"

pronto" p,,"a plogla-Ia
Ante ... d� deli tr-s� la\e ês f-=e!!5

C0111 agtl�l e ensaboar
('Qla"elo� L)p'po!� üe pcr-

a.pl1quI:J [)()

j'lbnflCal1te

J
seguilltp, la\ e ,,> I" .,�;�'. \agua quente, esf1'egalldo a

�:;ponJ<J �olJle o::; cCltovelus lYLrt1
lPTIln ... pt' a ... ('f}ulle nlort.:t� p

lhe r li" ... P CUI II belll dp

bI.iÇOs com ;:l)::"U J. P

Tenhu o cUld,J.<!o

ati' nl(''''IllO

<lHe Ihlltta;, �c d""cual3.m
II ,lia-lo', alegando et pou�"

_. '" l�ibll1d ILi€: do'" lllf:"::;:n10;:; envol
:::
= I to, em Jãe" e pele� E p!rMlo

ªi pcn",dr t'oSl111, lO; o me�mo que

;: POti{.11 conl0 (,ert.. l!: p2�::O�I[.; (!U�l

; �f) UIlll UH i anIlO qUllldo "io '1.

em

de

a

lPs...C:::1\à ,
�__=- ���==���_.;"� ._..__�__�� v ,,,"�������J ���,�,,������__�__���==�==�__�������������'���. ���,.,���,���dW��=c���������������==�==�==�=-�==�����

�"---rl ����:�:,�u:�:�;;�:::�; Com os própriOS dentes :;:�ri�:�0n.;.:r= I_lllrça·flllra_�--,,---.,...._...;._.-�..,..._�,

ida ociall �f:ifott�:��;�;:�?',;�:� Icava o b 10 a s-epullura �l����:J:Ifj��::� ! Maestro de
.--'1\1_..... � :or .. '" �_�<-_<::� �'��;;r����-���� uern J a.drel1alhl� secretudu _�.' Enl CO.bt:L Rica o mesmô fe-

J:
�v��ÃZ�';;��•

.r"U .....::: --��- - -<' -�:g:��.ç<�

Ipelas gíundulas supra 1 en<LlS, '" ( nornene se repete, a pobrn.t

(;'!l5� IIller cala �::':r� ���n;'�:��::of)l��:�':�� :�� perigosa rnoléstià provocada pelo axces"l �e;:p�!a:::-u��r� tr�e�lÜ�i�
sava (h lfltinudalll" uos 0,,60, 50 de gordura anilDal.. IlImentam..se i Pra.ticumv.nte não lá arterio-

���: �a�):r���od��e;j:��::l:�;'_ erradamente os "l1orte:américano� I ��c:��:�:et>I�,,:��e�c;��.ed�'��l::
t� ui se '.I"IUUllJra o \ Ilâo d l "pel,1 ooca e o homem turnbem

festa E' o coles terot a ::tnt1g.l
gUIO de vlda, é que afit ma. b- .nt.o oi Metuml1.oH do

In"uA- 11
o taz ('>l:ç-a a. saputtura com a

cojester-ínu, COIU o nome 11100<:'1-
lu.' na.o há pOI onde rugu �1t:-1. dent.adurn 0" altm entos

niaaüo o cuusadoi do endurecí-
Por que tudo Ist.o

'

O" nmt·'- !<1I:; ('01110 gemu de ovos 0''--

munt.o .:l"", :LI ter! " Hu quem
tr I:; miolos, f1gado pancrea

pe t1 f ,p I J- não rn IS 0:-.. f ......... (I..,
f lêlte gOI�do, creme azedo de

1110 certo T'ern pienu convi- - 1 IJliUt:!Ic.u ... te e d longa vrd.a fOl a t d I 1 t
são por �f emais Cl�Ll·O ... pai a '<CT Iní c cr-eme oce (e ei e, �,-,'I-

ecntestados
.;ã.o dísto G""Ln rmensnrn nte {lu atr-ibuida , São os bacílox vele de C1'2me banha de porco,
de presunto toicinho lo.nbo dCldofllo- que n.olrlÍlcando d totcinho, presunto e tantas ou

d.€fllll13'0 (;VQs nl ..tntPlg \ h 1- .tlOl.l lntü:;tlnal eVltuln a pu- tr.L� cou.;as gostosas aurnentcl.. o

te em plofu"Zl.O, ClenJe (te I j, t,eto1,;iio � dlmlnuenl a [LUto-In- km do ('olesterol no sanguB,
te creme azedo quel10 gOldo p to .Ic.ciio Acontece porem um preclplt. .. no., teCidos ftnolece
'-'ol"vet(' de Clenle i.Ite �e u ;:,ru- [ato IIltel e""ante Os balkanl-

<1 ll'terlo-e"cleto�e e encurta ,i

Im São a.lJmentos !''teO" -em mIO emill �ão \"f�lhos as- ,1'(, Tudo quandO fOl feIto 1>0

JI:OrdUlas .d:nlnl,U� Rtqul�""lnlos ,lte rclo:Lhvamente nlO-
o podela o..:er t!ul gOldura� ve-

• m (oleste.ol DCCOllf nte des- An.Llfáhetos €111 g,'ral getal� ,1.Zt'tte de ollvf>u'a, oleo
tet ,1ltmentução hlpel'hpOldl"'i n :lel\ emlo 1 ej.osllo CIVIl re- 'lI' caIO(;O de algodão do glla:<'
teol do cele.:slerol no s'-_lng.ue !...1I} 11 \ .-llI.lln-.:"le d:1 fel nltdadc !'ol, de H.m�n(lols de gelgpl1n
d.ument.._1- ou o que e pl(Jr a td- ti t'd lnlllg'lnaç;Lo, da o!IUd.. Ctt- e nl1:Jntplga.. de côco -<oI\. colesle-
x.) uo (olc:-.tf'[ol no.:: \ccldf):") �o

nH1p: (lo {l.t ho<::\ ff' dos outro.::; pa- [ln ...)..p lndlSpenS1:\iel a VJ.da. • .)

IJP a�sustd.df)1 ..1IDunte
1 } <I pt � �o 11 Hno� que não pos- org-anl ....rno Pl�esL:t lHtutas fun-

j)ld "nt,HJ ,I Ilàg-e, la 'lllLIll e dIZE!' te, u,,[o fat�� ':ões 11a8 "mdado com ela Se
tl'Iol pleelj'lt,l-�e nos

'lUi' !lll".;t pl€SenClaranl, fôr dell1e,IS preJudlc l Contou-

El" (,ldna\a tlrll" llh.c per tI- nl<'," 1l1tehgencla. de Barro

FerreIra um dla de",t2s que

I
um médICO perguntada
flnl le� aV:1.1n os ahmsuto:o que
não eram apro"\ eItados nem

,'!,'a�ta\,õ�� De uma 1eüa 150 I el11111nados, I espane' �u tão e
natnos moLto>! pCll aCldente

I
só- são este� os que nos dã.o

de �uerHt fOlam autopslado�

a I

de comer, Se ti. humanIdade
J.!or um nlcd1co Dm-=ll( lno N�-

nllum Cd;:O , � al tello-esclerose
eOlHO errado ha tanto� ano:;.

FOI m chanlados 8 medicos se os llvros de :li te cullnana

NO DiA. 18 DE OUTUBRO DE",
- 1 ,17, e"l Portugal. ll<l.Sceu o JesUlta :Manuel da Noblega.
- 1570, !1O RIO de JaneIro, faleceu o Je"urta Manoel da Nõbl'e-

atIA lIoenEa vem
•

e "ai pas o

gUCIl a, Q� merunos prodígios
que se dedIca III a dn eção dA

I
orquestra", sâo tantos, que

Toscanllll pode [ICaI sem em

prego de uma bota pur'a ou

tr-a

DepOI,.. de Plellno Orrmba l'

de Gta.rrne li ...l. t, a Ma.rco <Lptt-

1 ece ugora assornbr a ndo (t�

müaneses, 1-1ohcl to 'Be na.í de

nove anos de Idnde nuse ido

em Mar-selha. e que Ja dillpU
a orquest.ra de concer-tos do

Conser-vat.ot-Io de p" rJ S

Ola, acontece 1luc tIOS

nwus tempo" de Cll[t!l<;:c, �e

me m:l;nda�Senl rego}' uma or

questra (: u f311,l" V<JI10::; p '\

pdg-alQ� conl d, hatut.l P: � ll-

OVOS RECHEADOS COM CA,

MARõE:S

COZInhe dez ovo:;

e paI ta-o:; ao nlelO

ru€nto Tll e doS ,!:!ern ..1S

1ne1O qUllo de Cdm�1 õe� lImpo;,.
(om cebot, ton,ate

boupuet de eheno

° ca.ldo e pa::.se o' Call1cllÕ€s na

maquma ILe.e o caldo coudo ao fl)go
Junte uma "olhe! de lllanteu:: 1

sal e engros"e com uma cclhel :
\.(.:=. n1... llzena Junte n e:::-te crerne,

OS Call1arÕe,; picados e a metdd�

das genIas, eO;';lda�, pa!:!sda' pOI

peneira

Com o creme recheIe a, ,.l,11as

COZIdas com o restante d lS ge

nlas Passe na. penelra e pot
vilhe por sobre o., ovos leche,.t

dos,
EnfeIte o prato com êLlface �

enIlhas passad:l" pOl rnantel-

ga Io 'da:" com cc"sulta_ d�\e'n
�e, envlada".lO Cur'o Santa

1Rlta, A" Angelicd �25 _ São

Paulo

a

do" queuam CI t

I
u.mn na mu ln,

cos-nurms

H.", la um que outro

.lllno PI ecO< t:' .NI<:lS era UTn3.

Til ecocoldade t.etrata que não

,'il" "I. bem par d dIrigIr con

Junte." I "g"lOn.u;s Illlaglne vo

(e, plJ:051'l;�1 leItol seu pobr�
fl1ho querendo hIlncdl dPc

nUli.:u

estud'l1" OIto, dez hora"

dl,l (()!l1 Ull11 b,üuta

TIlão;::,

gente conlo un1d elefant1a�l"'l

cresce pOl fOla

Delxen1; as or4ue�tl as P 11 d,

o' d.tlultos B 1lI.alldem os n1e

nlno� para os play-grounds"
que B 11 é lug 11 de cnanç�,
Enl prlnleuo lugar nlngueru
dCled1.tal'1a na regencla de
um Inaestro de nove ano,::

Em segunvo lugal', ele, o

mae:stro mfantll nunca pode
I Hl imagInar q�e os adulto">

boqUlabrem diante de bnn.
cadelra tão sérm
Um de'5se" Ulaestros

aparecer pool' ai. dentro
algunIas senlanas Tenlo"
certeza de que a:; multIdões
ll'ào ao MUnICIpal derrubar
o queIXO diante (O teair:.tlis
mo do mae"tt Ino Ficará pa
I,� nó" a ll'IsteZd. de"ta des

crença cm cnanças
ces Porque não há
nlal>; trlstemente envelheCldo
do que uma Cl'llnça pl eco

ce

a

ser dispensados aos cOllvalescentes
f) nl ]11a ontt a , t:'« 1 Spnhl

:'le CObl tl a beIll" 'Iue

fi lrmpeza qU2

1 clfHlld111ente

nlUSClllos 1 e,l';el

� flex,bJlrrlilde

fI ente a Jl'lnelr"t
�I1Ydle.,cent"

'!lIalqu{-'r e�t()l Clt

con,egue fP h· P ,} r'1.1 lUl1 { L'nl IOlnal eg"lprl0 nlostla :-;l1d

I I ( podeI (l pd :-, LI (' �'" -! (stupef tção 0:1 E�tado� "L"'nldos

u qtHU tu

d"!A, () Jt li' lhb:'- Decisão surpreendente
1111 l,i rhH II Atenl ,L') I _

IJfU;1P" ,:;':ldo governo dos EE.UI1.
SFBSTl'.rlJIRA' os HOMENS POR 3lULHERES NOS

POSTOS DIPLOMA'fICOS qrE vAOAR.EIU

':).s�o IJO==-to �e elH.:ontrt..iSse "\ago"

BI-'lgtca EgItO e DlnaJXlal ca.

I,so eUl1.edrontoll mUltos ho-

men� da canelra dlplomahca,
DIa. \ II e" - e não demora mUlto'

8m que h;j.yera numel'Osa", repre
scnl".ntes do chvel'sos p:w.'les.
GabrIela .Mlstral é um exemplü
notmrel da. eÍlcwnc1a f{�nnll�l1a

n<t diplomaCIa. Outras mUn,�re�
4.:

A MOI�TE DE DIDO - Um CI' , põe d� tres "ecçõ��. I �stllla-5".1. eap2;J�., e Intellgentes, t t.mbem.

dadào tmha em "ua ca"a um qua-l uma escola. de Cataguuse,,;, de�elllpenha.rl.1.111, de manCHa bn

drÜ' que conbldeloll mdecoro:,o I Geral>; Portll1:IrI estudou o toma. Ihanie e .!Jgna a::; funções a1-

Por e�te motno ven' .!U-O d UIll! durante CInco nlCses, começou u I tmnBnte honrosas assumIdas pe

'i.4.lJ.tlqU3.' t pintar o ano passaClo e PI

�cba-Ila
poetIsa chJ1esu. nas dlver;;as

110, pela I rã de outros três meEe" p.U3 tel- paltes du mundo Aos go,erno;;

I n f 1 Ui a rnma.I', o seu trabalho competI> fazel fl e \.pe11IOTICla.. .

quantfd
de m�lU I ,----�_._----� .�._----

dolla.l' (.1

IalltJ-q1.lÜ H E 1\'1 O R R O I D A § I
110 por; VARIZES E ULCERAS DAS l'EUNA§: rn:!!'a� as!t! ape='

�ua "\ 8t, pouco lIu"trauo em ma-
I

II ração
tena de pllrtura ap! es"ou-cn en_'�� DISPEPSIAS. PRISAO DE VENTRE, COLrl'Es' 1"....Mm-
lt ocu.t o quadro por uma TIlaqul-
r d J BIANA FI8STfRAH COCEIRAS NO Al'fUSla !l e�crever O no,o dono

I CORAÇAO, I'ULfi'tOEí3. RI NS. BEXIGA, li'IGj\__D!)
HIJ/ll'Y Enc \\ eU:." leve I:'u"peita" I
�(:u�:e��:��C;:r:�� ��:�rad:��� I Dr. A. Taborda
unu que '>e trata.a de um qua MEDICI) ESPECIALISTA _�I_
dro iro celebre pmtor flamengo ! li 1'; n O 8 O L
nut,ell.3, chamado AmoIte d!
DIdo' T\ llls vendeu "eu Ruben"
pela bel15SuU" d)ln1 d,.
úo]]ar�

PORTINARI Pll\'"TA TIRillEN-
TES �, CJnd/do POItlllun o pm- .-...-;:;----;;;:--;;,;;.-_�;;;.;-;;;-;;.;-;;;-_.;;;,;;o;;;:;;;;.;_;.;;;;.;;;;;.; .�;,;;__��
tol que todo Bl'a.ênl conhece es
ta lrabd.lhanl.lo 0111 "eu n;ul'a!

w

1 eglsll o dr' V,tlII!�ÕeS no

cam'1po nlaglll tH'O ff tn r1 hOI do d�

un1 aVld.n q lndn Pt II'" ou r"i.

nos a 150 11l1'tlO., li! alt1.11d ,0-

bre d�tf't Jllt11.ldc\ zona um Cl '11,

Lu;ta competentp podei cL dec11\

LI" loc.u3 onde podem s.:

0:0 l'ntneI3,lS pro

todo
---.- ---'--------�--

U1I11 pl�t I Junlétl, Jogo
'LPU� v g-Ut.I'::i de dUlonll C'Ol11UIU

bt-._nl De]ll:>TH.AL PU PIA

BONDADE PARA. OOM OS Al\r:fMAIS - Em ToqUlo «e-P0ls que o:;

i\D,Lc\.:"i DE OLL \l''-'

II! VAS DE I1L-iDEll'�'\

"\AL!8.J',)"> rlI\l\§

PASTA", 1,)11 em::RU

BOL� \� YA.-RA SE:NHORA5

1\LH,�§ P�Ht;\ lHOSI'RUft._lUO§
GERAL

Ru.a 15 ele Novembru, 745

pa::i>ar'd.lll no 7.0010:nco ,(, Ueno paI a ce}f'bl',l'

dla da Bondadc para COlI! os anim<llS, o,
0),1.. fLl1 .. l,

de l!)!íl,
lI!:;l'I:AL f.l(.l Pl.!\

t...nl fl I-I'Ía.rte radldJH rdl

'11' b flulLlof' }I':II',1 i'llbh!.:ld!J.
'1<, rllplolll J"I.1, pohljl_" 11,

';,flulo!.: nttltt·;u"€S, grL1nue 1(11-

"J:JtlHL� em tudo A !lJ.lnlt'i .

funClOnarlO� anunci:tram que unm glIuf.l lIa

v (-w la <.1 vl!1bíl na
" Engl axaf aI ia i\liro'J

sHleru.ndu .oe unl !:itD aI "\ oSlvel de

alwnç,� tonl r) deU;:; da ll'1bo,

qllfl algufl5 �squunó., f,,' alI
dOIS 01'1 flCW5 na.'! bocheLha�, um

de Colet,l I<ldo a.umentando-os

ggreLdualmcnte, para colOCeU ne

les um adol nu d,Q pedra :::elllP

lhante n um g-Icmde botão, f'

que outI o:> ,Jtl ll.\'e5sam pa.tà� de

undo

ar L.,Ct' ,leI> tuc:o

o qu,,:: (' :::-@llllH lO e tI .lstonh l

UnIdos nu� pa.Jscs onl.!/'

A última palavla nQ trtJta m�nto das BRONQUI'mS,
NUSITES, RINITES

01 a I .....,

.tmbit:lO'

ca[(.lngUf'10

nariz
na", " .. I tllagens do

qll� P"-13 d, 'ob"hul1' a'
lU\ f'l no a CIdade de

Cd!Jlhtl da SueCl;l

serye-;;e de um lJ!Jo de callunhão

prOVido <le um.! e�peclP de fOI
nalha qUe dnl rete �l neYi! lnc:::.tan- :
tanenmente, con"\ ertf'nclCht em !
liqUIdo, que.t 'pJ ""� I >ie f'.!WO!l I ;1 vld.! do belolco '1'lrauente" O

pelos P;')�oto-:-.. J !llurru de POI1:1flnrl que se com-

n 3.. d i).
quP con

ta, lJ.unâi.

�

;_ AO LADO DO CCRREIO E TELEGRAFO

J A' ALMfEDA. RIO BRANDO N. 8

Ji=õ�-8-�-� g�-rt��:t E8PECIALI8'rA I�iU AlVfPLIA\'ÕES DE FOTOS VE-

•t' ;l.nOS - FOTOGRAFIAS - REVELAÇõES - .Ji'U.

� i\iES I'rtA.QUINAS j I\ de Nove�broi 426 - BI..mIENAU
, I,

_"'_
'

•__ .......'.l'...E 111"1 _t I

VialeDI Diérlal em Limou.iDel
., ... ..' DO�fiCIUO A DOl\UClLIO ... ..,

Preço da passagem: Cr$ ] 55,011

A (j E N ':1 A

Vollràth Stueber
E'ncarregam-se de:

ESCRITAS AVVLSAS (UWSUlO atm?;adas)
ABJ.l:RTUI-:AS E I<�NC}tJRRAl\U:NTOS DI� ·F:SClU
TA�
UEGIS'1'H.OS DE FIRMAS
CONTRATOS, ALTERAÇõl'�8 DE C'ONTltA'l'OS
t' DISTrR '" 'ro� DIS SOCIBD '" n}<-;s COl\fimCI.US
(JORRESPONDENCI.� COMERf]!AJ,
LEGi\LIZAÇÃ.O DE UVROR C01\n�RCI \.IS, FIS
CAI� fJ DE EMPREGADOS

Ganhe tempo e dinheiro ('onfia ndo
:.-;ervicos por nosso 'intermédIo

Una. 15 de NO\embl'o, H42 - 1.0 Andar - ;:-;al_a n.Q ii
(Edifício do Banco «INCO J> )



"

z"
.

valei, Ia nce� livre

lu_
•

J
ntureiros, Pai iras, Bandeírant s e lira os c mpe

-

s de 1
títUlO conquistado pelos clubes de Blumenau · .Renda excepcional _.Solenidades

9
Nenhe

d o CUHlpeonnlO ue vorcí cstudwut.

fOI cu ....pUlLIUO cnt re o�
. rrves' do

rprranga "_ isuuuenau e do Pal

meu us de J oi nvúle.

O Puímeiras, Jogando de uma

mun eiru, ctogíosa., lev OU de ven

crua o seu r:-rande rtvaj por 15x21.

ema vítoría clar t, msonsmaver
da \1ll'lllU palmetrensc. que con

firnl�raIH o seu ruvcr'It ísmo.

Por sua vez, o Ipiranga, não

chegou li ser nem a sombra du

quele Ipiranga do carnpec.nato da.

L,B,D, Jogou bastante falho, o

conjunto da Itoupava Seca. que
d�bOLi� ntuu-:::.c por completo na

faze flllal. O primeiro tempo l:;r

minou por 15:�12.
Fin<ll: - Palmeiras ·15, lph:an

ga !!1.

t�uatlro.;: - Palmeiras: Eub:l
(�I, �anlana (81 Busch djl .. Pe
rei['11 (17) BricllOl (12) \Languc)
(GOl' I }I,

IpirangtL: - Renalo, Hátry
(1), Heinz ,6)

• Puchequlnho (3),
FtCU (8),

JUIZ: - lüu:irarn como arbi
tro;:. os ;;r�, Erico c Iran, ambos

(h F.A.C,
RENDA

A' remIa <,.rrecauó.tdu_ fui de CrS
8.100,00. Podemus taxar tie c:�cev
cio!lal.

CLA�3BII<'lCAÇAU FIN1-..L
Voleibol Feminino:
1.0 iugux: - I3u.rH!!;iral1�e. de

BrU::.t11L f CUl!lp�áu r;

2.u lugar: - B'l.rriga Verde t.!.<.;

FIO! i3.!lojJolis, (Vj"c-Caru!,Eãol;
Voleibol Masculino
1,0 A' entureiro de São Luwgtl-

1'0 (Campeão);
::.0 Ulnrat.a.11 de

rVice-Ca.!!!_l}tâll L

INDIYIlJUAL
1.0 rugar: - Helio Langue, LO

L) ra, FiaI Ia nópolrs. corn 15; :! o

Iug'ar: - Languc, do Palnlclr.u!',
de Juinvile, cem 11 e 3.0 Iug ..n:

_ RaIf, do I'pi rn.ngu, de Blume

nau corn 1:::

IPIRANGA X LYRA
O ultimo préüo da noite

f:rença de clusse entre os L' .)js

quadros,
é

ra muito gra.nde.
Com a vitória sobro o Cruzei

ro. o Bandeirante conquistou o

Campeonato em voleíbót femini
no estaduat de 1929,
O primeiro "set " foi de 15x5.

e o �egundo de 15x3, Os quadros
estavam assim formados:
Baridetra.nta: Lídia. lvlauel', El

vi! a. Erica, Berta e Geny.
Cl"UZ�lro: Lucinda, Mafalda,

Ivets. Judite, Maria, Clarisse

�uperando todas as expectati
vas, o Campecríai.o E:;ta<1ual ... ..!

'llóla. ao Cesto e Voreíuót, rean
zado sábado e domingo nas qua
d r-as do Palmeiras E, C. proje
tou-se dcrlnttívamern.e LO ecua

rto esportivo de -Santa Cu.tarina ,

corno o mclhor já realizado nes

te Estado, Brilhante sob todos
os aspectos o desfecho do Cam

peonato que reuniu gr-anc.e nú
mero �de attet IS amadores de
varias cídadcs; um espet.acuro
por demais grandioso para ser

descrito de ajogadilho pero CIO

llista, encheu de jubilo e VIbra

ção a nlUSS:'l enorme d2 asisten

bes que se cürigiu para as qua
t"as do I'almell'as, Desde saba
do qUe o publico compareceu em

'Ínassa aos jogo� peiTa a,plaudil
e animar seus prediletos ii con

quista de um triunfo que val,"ria

por unla consagração. Desde as

'Primeiras hóras de sábado, um

movimento incomum era nobelo
na cidade, Elementos da L.B.D"
€ da imprensa, des'" as 12 hóras
dc sábado, ultimavam os prepa
ratÍ\'o� para o início do Camp,o
TI'LtO, que popUlarizava todas as

a.tenções. Desde muito cedo foi .l.

quadra do Palrnctrl.1s tomada por
unta n1ultillão enlmna"ta eli' e�

pecta í!Jl'C�, que aguaruava. illl.p·t
ciente a. chegada OUf' del(·ga�u·;3.

ItBCAJ'rfULANDO

9'pe�ar úc' tS! nlO� já pu1Jlleado
m; 1 esultadus do;; prulleircJs jogos
rcal1:JJ.do:; :;ábado "brdf!, Pia

llóssa edição de domingo, iremo"
repelir, para lll' Ihor Ollenta<;uo
(.H:.Jb nô!.;:::!o:s leilQrc�.
Prinu::ira.fllcHtp. no T�u.l_ru Ca:t ...

los Co!ne._. realizuu-se a iI!�1a!a

çáu tlu COll;;res�u Ca.t,arirl'::'!l13e. de

Esp!Jrt�s Alllt\h!r(.�;j. A f�eguir,
foi levado n, efcit{l Q clesfilp fl8--;

d-e1egaçúe,'3, p<.:la rua 15 dS2. 1\"'0-

"\.'c!D.uro, \ll'Hbu,n(e :J0h h_\do�J (.1;":

aspcctu'3.

, O desfile foi verdudairurnente

I' rmponent e, causando csplenl.:'l.dêJ..
Impressào a quantos as ..... is: lJ.·..1n1-

I no, d�nlOnstrando a õttrna erga
ruzacao do certame.

I
BANDEIRANTE X B, VERDE
Foi

í nteiado o Campeonato.
com o pré lia entre as cqurpes fe-

do Bandeirante de

Brusque, e Bai-ríg i-Vcrde da, C t

pita! do Estado.
'Venceu com granJ.e fac il í, �l,.de

a equipe brusquense; por 2.0, O

prtmeíro "5�t", por 15\.5 e, o �e

gundo por 15;,:::,
For.mararn a.ssím as duas equi-

tlrcci:, {Freia l
� pcnhando u'm jogo rnu.í s CCK>rG.:'

nado, c pcsautndo o "CU sexteto
grande conjunto, conseguiu der
rotar o Cruzeiro do Sul, POI 2;.;0,
"Se!.,," de 15x10 C 15x11.

QV'l ' os : Ubir .rtan : Vad ('O,
Pederneira Dedeco, Edi. e San
cirini, E'l'ico,

ta..do o Curripcona.t.o de Laue« Li- tpr-inctpaís urti",u:t'\ Dulce 1;1"e

Ivrc,

A vitória sorrtu a equipe do'
Lyra, que nssínatou 56 pontos,
Foi o seguinte o movímento

técnico do C impcouato de Lance

Livre,
� o Iuga.r : -- Lyra de Floria

nópons, CUIll 56; :2 o Iuga.r:
Pa.Imci ra s, (te Jc.invilê com ii::;:
3,0 lugar: - - Ipírungn ,

de Bfn

mcna.u. com 12,

UBIRATAN X CRUZEIRO
O quinto jogo da noite, foi rea

lizado entre o Ubiratan, de Elo
rianópclís e Cruzeiro do Sul de

Joinvile (Voleibol).
Foi um prélio de grande S0n'

sação, onde as ((IJas equipes, lu ...

tn.ra.m com grunde disposição e

m.uita vontade para con.qu íat.a.r a

vitória. Mas o Ubiratan, dosem-

fuiCruze íro : SehmaJ'.,
l\feyra, Laru;e, Anton.o

(Godinho).

Após e<i:;e encc.ntr U, foi d "pu

'\Vibon.
l\I.u'j(l .._flisputado entre a s r.quípas repre

i'�ntati\'a.� de Bola ao Cesto do

fpiranga de Blurnen iu e do Lyra
de F'Ioria.nópolfs. Venceu o Lpí
rangn. por �3x27. E�se ao nósso
ver- tot o logo mars fraco de to

co o Ct;l·tanle, ond'0 3::; duas t:qui
pes liveranl unla atua':ão 11 a

qub!ÔlnU.,
wagen, Pachcquinho,
Ma1fezzollt,

fiCertameEstadual�eVolei eBasquete em revislaO Bandeirante com Lld:".

;.vIaud, }<::;IVlr.l, Eric<I, Bel ta e

Geny. Barriga '-erde. -- MarIa,
Sulamita. Ulalâ, V\'lHH·Ui.ih, .-.c,l!_

fé YOlanda,

AVENTUHEIROS X OLBIPICC
A se!,,"Unda partida da t:l.rde.

fOI reaUzada entre as equipe,; ,t_

\Yüerges,

L,\T'l: Bm'bato, Dinhóca, Eli

nho, Arnaldo, Frã,
DOMINGO A' TARDE

O pnmeiro jo;;o da tartle d �

domingo, foi realIzado entre a:,

equipes de \'ol�i do B�rriga-Ver
de e uo Cruz"iro, de Joinvile. em

lli:5puln. da sc;;und1L clal:lsifica<;ão
Venceu o BarrIga \'erde, por

2xO, setE de 15xl1 e 15x13.

e ca toroso Ge todCls o,';

Ihal'l'1ga_verdes', Foi V.,l,t 1'>:,a

1ização qUe bastante enaltece'J
}. esporte da nossa terra, e que
merece ticr inserido na lü",torid
�lo nosso dc�porto, com letra�
de bl'llho am'eo E rluanto as

[alhu;; de ordem Lccnica, pre·
I f.'11UCfl10S apontú-Ios no dccor-

tal" do ,Barriga-Verde, o

AR, B!!! ' qUe a J, dith crlou t:

o R, Sehl.'ll patenteou para a,

atléta.s e torcida do

ü grito d� gucrl'a do

3 __ o me!hol' do que tudo i::;.!(l,

\escol'tJnou aos b]111l1enauen:-;et

C:.1rvu,lll() ::-; cto I o ccrtamen l!ltrapa:::suu t�ldo J)

O Ca---;�peon,lLo Estadual jJ que ele lnclhor se espí:ra."u,
::::a."rJl,' tI' (' Y(,leiból de 1\H9, atingindo um mdice,
011. c.L.'.lI-,-e numa festa que anima a acreditar
,nm{Ju peja excele:lcra dos 1'<)- progressivo, que poderá elt:v1t1'
,vII �ldos conseguif:�:n O suce",-

r Santa Catadna ao plano.:m
o alcan(,udo, ultrapa�SOll 111l',õ- que f e encontram as grandes
mo as pxpcct:Jti':as mai:" 'Jti- potencias do ,'olei e b8l:'élrete

Aventureiw, de S. J�ud;;el(l
Ollmpico, de Blumenml

FOI uma partida (] iS lllU1S

$L.l,_el'.)n�us, �enHO {j ue o L1J .. J.llPiC!..

sluprecnd�ll o A\l'nlurCl.o, eDil

Ulna a.tuação ,I �lS lllf"lJS pü�iltV(l.!:i.
No primeiro "",cf' :,urjlr',Cndell-

I do o gnlndc pl1blJ('o 1'1 c�e:ltc, L

� Ulln11Heo \-'�n�'I'lI por l;í::-. .lO. 1':0

J o'�blllH11 "b"1.", I_J l\\'Pldt!l'l!ú" !e�l.

t�.l' f' \ cn4 .._:11 1'111 t;) � 1 :�, III()''!L (tT1

du {)tU!111 P'lJJl ã() dI' Jogo. f\:u

ufercec um;1 t'ompcLlção de Yé1

lei e ba:,qu"lebol
ConstItue moUv'J para Ul';;U

lho e animo. U fluI'o espirilu (k

mistas, coroantlo de pleno ê:,1-

to os esforços de quantos u '''I

t.a1'11111 ai:' cllfieultlatle'3 que;5e

i d111 "punlwn, a 'ua realiZ�tç[1o l
(;,\Ufl' sub o aspeeto nuance]-

! 1'0 ' - cl!flevldade llul' pare':('L

�hll ur;;uni!.i �dao..::

I;atl"iga VerdI', - Na.ir, Iyet'�.
rran;J" 'WillH'u "L', Ilircc, Y ul:wu'L

nacional.
fel' ut.'sta SCI')(! UL' l_tpl't�Cla4;õe�

0\.: ll'Jure fªllla" f:e ,;üb,'t' () lran';col'l'cr do magJl')
dcíc('iélleiu� ue (ji·ganiz.ação c el'l't U111en. _r..�lio o Ü.1.rel110d enl

df_'� Ul'Úf 111 V:;ell1�a: �Ie fizeraUl �sentidf) d-sprCLiati \ fJ, v�i�ando
lIlJL.. ,- aUb ub<:lor\:aUOl'C5, e :;tas bU!llCllt l' o ]Jrugre"'�so SCll'_

n[w 1I""ll"él'lll criticaI'; apenas pl'e JlJ!HOl' du e,'ljJ'Jrte calarÍllt'l1
merecem Tl'L,'bcr os deVid,):_1 se, De,;t" fOl"ma, já CIH }3iio'

l'l'paros, pal'u as futuras com- I Llldgero, local onde sp l'ealiZ�I

J?cli�ões' t1pt;sn J]alul'�z:L. O e,o· ni ° Camp"ona.to (I.! 1930, o

01'(;0 t1j;{[K-llUIUL' p'.'JO" a\JIwg'd,- t'ertame!) podera :.i.�cal\(;a.t' re
Ull li'L.@el't'.çiio sultado:; ainda maiS positIVO",

da Li;;..! ,l('['eBl'cnlalldo sempre um PU!!'
<lI' Despol'lu::; f to a lllui",. lwsta sél'je d� te,,

Dppad lilllf'lltfJ Atli'tic) tw; qu� ;! F/'J; velll cUJI'luistan
,lo, braça�-< ali auxiliu e CU(IP-'-

Clo!"'!,=. Clu,t·i('l', Ite
LUcl1lda, Mafuhh

Cl'U?CÍru:
!'C, Fr'�ia,
11\'I3V� l.rl'Í llOU du_

Us JU�7.''':·� ff..It" l!.1 u, i::'r�. Itellattr

l}ttnito, e Canguçú. tl!!lLo� tIe

21U!lH llau.

CAl\lPEAO O AVENTUP,EIRU
O ;;eb"undu j0b"0 c' ,1. tarde, foi

c.Ii�J!ulaúo entre as equip'ês de '0-

leI, 'lo AveJltu!"ciro e do Ubi!',,

lap. J1�;:��C cncorlLt'u fOI dU:::l IUUl.B

":f.'J!Sl(·!Ona!<:: ue lOflo o Cafllpeo
!latu. Dua.::. g-raJlth.'s (yquipc::i, que
pl"opon;joTI lJ'lln ao pubUf'U de

e_pl�tií( l!lO à'J'�

l'unqui':Lan I do

t�al1Lp fndu LI grandl::' certa1l1en

i\ le'tldaue dos 3Uêtuli, o recn

1'l1f'emlento bel'al do ménlo em

'1uistado pelos "f!ncedol'es, " [

'onfratl'l'lli7'1';ào fll'C, t'Rl'al'tf'l'i
i

70H di"'" l�Uldn nnl ;�vel n C"ta1ll_

pf'unt�t{) flfl j!11�\. fi r"r�,!)1 CO!D

!lle 1.1111 111'1.111.,0 '1(-1 ;-'l.tis[i:içfto c'_:

hl'it"r.u-� Lf'() I.. fialltrl C::ltrrrina -

"PjJ1'p'sPt'Üadr) JH.)lél': �-t;;s'Jeial'üe

('alnT.I(�às da:; Sl1aG -\-:lyja3 r�g,�

Üfl3

-

e eh,-q�la.�r.. � fJ afcIH;ão df'

aos pre-

nos oferecel'fim

iS cC>ll1]'e1 ;ç6> R <lo c8mpeonato
lo";}]; 'l[l"t' soh Of; demai:; a�

p!.!(�l L"', (" 111(' tér,nH'ü, <.I,) en! \]

�'ia":lWJ, du JPcenUvo á práli'!'l
La!l{�e Li" re
1.0 hlgar: - L!ra ue !'!u!'!a.nú",

:pul!s (Ca!!lpeão I;
2.0 lugar: Pa1!neiras ue JOU1-

vHe (Vicc-Ca.lnpeú0).
Bo1a au Césto
Lu ill;::�lr: - l_'Hh!!�jr�s

•.Toinyj]e (Ca!upe.au\:
2,0 lugar: - I}1iraugu. d:::

lllenau (Yice-Cwnpéüo I.

11'0 r_1aHdadf:f

fa\'w ,1ft confratsrJuzaçã0
:;l'ulltle }JuL.nc·(. [1lJl:11.J�Us e rl!aj�

'Ipluuso�.
�ú lJ�r�a ptl rt!u:t ,-;deu B f: ntl'a

IH, e t{.'10US ;t c�rte:·,·l que l.lJdo,'

':'lIl'am �aLi�feito, CDUl ° u€Selll

"enho das dua� cI!uipe>l,
V'nceu () A,'cnLul'cu'O por 2;,1-

O PI'imeÍl'o "�'_'l" n UbiJ'u.tau

unl'l'guiu uCl'l'ol aI' (I Avenlurei
o paI" 16,,11.

O .�eg-l\nd() o A""1l1UeriJ',) l!"vou
'1 melhor 1'01' 1;;'�12.

.1\. Unegr:l
n rOl [acIIrllcntc \'PT.:.

ddo pelo:; !'apaz"!" de São Lud-

quP "'elU rp"'ebendo d!:"

tiS suas enlldarles Eliel-
raJ�f!.o.
LodD�

de

�m comentário, umn resposta e. Blu-
Mas por huje, llêsLe primpir")

2rligo da série pl'o!"'l'amad:l Par>1 .\llIulzllií:
]UerelHos no� rcstringll' aO :1(,- .i\rt. J1�H '! _ ['0 Cnn:.:re�5t)

I pecto pununente plclóríeo do l';..tn(lv;ll dI' Esporte..
cert>llllcll. Aluaúo",,«

Dei:�('llHJS di.!. lado ;!:, npn'(,J'l'I-,-,-__�-

ções de ordem técnÍl'a, pa,"l' � .,...---:----

'1islO1'1'('I> táo SOlllCnte, all1,.L:'!rlOlllin3r!os " ofuscadQs pelo
1I1'ilho da fe;.;ta, ;.:01'I1'e O ql\e (le

�'llImlllmllmlmUllmIllmU!llIll:'
I

;! VENDE..SE t
$ i

io#> V1,íA LIl\'l:O\T:snn: ;VROLET" lipu 4t, ['m l'PI'-
�

4' r� ito esttLtlo. Pn!f;O de OC;)- :
$ sião. Infol'In'\.ções l'OHl o �r. $

�
�'\'AJJDEMAR, n'l Empreóa $

E de Transporte,; \'\'Olf["::1. .. 1

.�
Rua João PeSSÔ'l

1
$ .

"" " $ Venceu o Bandeirante, paI' 2xO. !

"
- BLUÀf,-"NA'� # . ,.

f T d d' I
� !!.'11I1II1I1I1Il1II IlHillilllI li li li li li.

• Uma VI tona RCI 1ma, on e a

'-I
������������������l

-V n d
-

,ê

.A noite nos salões <.lu S J�,l{,

Jl'ir'lllga, l'ca.1ízoU-Ef! LI encerra

mento uo (jampeollutll e;;Ladulil.
onde foi r"ito a. entrega dus pTé
rnio::i a.o8 vencedore�. Fui a.1Jerto

a t'okmdl.1,l J pelo Pr-e"idente da
F.A.C. ''1'. Osmar Cunha. Estive
r \ln pJ'eSQnte na SOlenidade u.::

srs Frec.leneo C. Buseh prefeito
munieip!l, Comandante do 23 R.I
e c .;una, alla� autoridade!' lo
cais,
Após 3 entrega dos prêllllO<',

fOl feito a coroação da l\1iss do

E"por1:e de Santa Catarina srtJ-.
Dirce Noenli de SOU,1 t. Depois
elesta tioleniéladc, foi oferecido a.5

delegações um baile que prolon
gou-"., at" altas honlb da Il1Wru
gadn.

feri'l!) cOI!.!I..:ntiirlu nüu foi
- ,

lJa.��' !tdo .rrn nllJI!JilS aprt�":i:l-
ÇÕCb1 UUL'5 t�.uU!Jf:!ll, nu ,_�� ��'3fji
t..[lJIJ. I r�(lUenl�lt1ol'e.s da, ca.ileha

ipil'anglli:;ta, <lU r! silo unáni
lnC0 tul ..rU.IUa!' (J que eUl n1�U

co,nentário disse,
1""0 nclJo pOl�, razão n 'nhll

lua para. que) vocês 1110cinhasr
c"pcran(;a,� da�S.R.E. Ipiranga,
l "ldeH1 �enlJti.::\:-; a ponto de \')

I e,u n público pl'otestaren1 eon

tra '-'�!; '" nllndas obsel Ya�:õc:;
que nao fOl';::t111 f'_!tas C0l11 o Ll

tuito de hunulhá-las, nla,; sim,
com o de incentiyá-la� pard

quo, futuranlentc, com um 1-

eqLupe ,'" rCalS pu,;sibilJd..lde�,
,"cnhum a {leY<J.r o nonle de;;

sa uenquistJ soeíedad� que e "

S.R,E. Ipiranga. como o fazem

atuallne.üte o .::set.l ··.fiye" üe ba:::,

quct.
Quanto ;1 nota por vocês pu

blicada nesta página C15pol'üva,
referentes a minh 1. 1'e".;oa, ,li

go-lhes sincér-amente, Você,; iá
não são criancinhas para co

nleçarem a fazer "gracinhas".
Tratem de treinar bastante, e,
melhór ae"l.tar as sugestões de

seu treinador, porque, se aS5Iffi

não o fizerem, bisarão o in"u
cés:-5o deste ano,

ELCnlq"I: .T1J,{O HILV 1

ll;:t dn Cl'�a'� !!.IaU',;iraB ue 1!�

tt'J'jtret _!P' Cpn!Cl.tó.l'Í(.l�. ('l'ltJ{'_lil.
{_'1 ('.� 31 '1"), CIH toua,!;J elacl deyc

cJ'.btir antl'S dp tudo: IMJ"AR
CIALIDADJ;::
Dia" atráz, eorncntl'i por ";<

t:Uo.. (olurplD �J "\i'�r\.'el Lü1n c1(�

çOQpeJaçft.o t' 1!:5 cüDlponcntps
d<l equipe da t:3.H.E, lpü'ang,L,
que pl'oeuravam por todos os

n1eios pO;;liív' is. elnb: raça!' o

tI' '".lho do t G' I o, dm-id,L
DJ2n crcuenci..ldo peja direto
rin da Sociedad.e. 1\ia..s a.o con

tr�rlO <10 que eu c5perayó'l, C!5-

se c0111cntário. ern ve� l"': ser

1'.:cebiclo CO.tJlO unl i.1cen�ivo

para que, futurar:llcnte. pl'O
cur.a:::senl cO! I Jgll� esses peque
no::; êrro� tão n'üural em uma

equipD ainda eln forllHlção,
veio, no entanto. cria.r nnl anl

biente de geral repuha.
A nóta de protesto contra

meu comentál'lo do dia 12, as

slllado pelas "DESPORTIS
TAS", insinuRva unn. retl'RtR

ção das inverdades contidas
em minhas apreciações Afian

ço-lhes porém, que. NÃO SÃO

DESPORTISTAS, as qu� as

sim pensam: adianto-lhes, ain
da, que, qu 'ln,I';) escI'cyí o rc-

Aumento
DO VUNCIONAI"ISl\10 Im

S.�NTA C"T�RL"A
'li'LOIUANOPOLIS, 17 l){'!

l'elt o de São Lu _;ero I
conflrnl(lU

l'id. \ _. p.f\\llIiu-se hoje a C,,-
todo o .,eu e3rtaz que PO�,U;'] �n·

mi'5são <}p Finanç,=ts da .A.sseni-
tI e nó!" tBndo �ido Os :-,eUS �ltJe

Blumenau O q\.'e dI' melhor exilo blém Legl;;hlti\'a, afim, de ap�ç: I ta" ,'iyatnf'nt" aplaudido apú� a

te noesporte amu{k'l' d:.> nosso dar as emendas aplesent�(,a.o, yitória,
-

. I' la t( l'C� Ilmar Correw e I' • , , IEstado. Que nos proporCIOnou, fie os te ).
" 1

\ ITO RIA DO PAL�IElnAt-;
Os\'aldo C'lbl'al do pIoJeto- et ,..

1 C
O cont'lcto c�nl tliri"'ente:ô e'

..,

'. O u]nmo logo f o 'Ll1peunato
< -

."', do reaj1.1starnento dos Ve!1C,-·
atlétas de todo terntórlO catfi.- mentos dos velhos partidos po_

t'inellse, e pos:Ôlbilituu a tl'nC,1 blico, afim de ser apresentac10
de ideia" com os nos.o('·] colegas em plenáL'!(l. vIsando l'tW ap"o

da crônic'a esportiva de .1');'1- "ação no proximo di3. 28 {!o

corrente mês. data consagl'lul:t
aOS funcionários públicos.

�PJ·O. por 15':11.

� Cünl e5�(J. \�itóna. ccnq�l1!:._l)U D

Ayentul'ell'O O titulo "I ("lmpe::;o
de voleiból de 191fl. O A\'C'lltu-

be!o e grandioso vimos na fé,,·

ta l11l:;.;;ma do dCf'pol'to de S'<!:

ta Catanlia.

I Unla festa que nos trouXe a

=r
� s e �l

unla C1l>,a de m, 'terial, pintB";1. ft óleo, coro varanda aberta

e

Equfpe b-ra-s i I eira
para o mundial de liro

na!3 t�'ês partes. laterais e frontal, enVidraçadas conl vene

zianas, toda pinta.da Il óleo, agua cnca.nada para banho, ten-
=

viJle e Florianópolis. Tivem )s

hora::; ue prazer inexteI'naveI.elo o terreno 11 x 33 dletanciado 15 metros elo ma!".

ii
-

-

vibrando com as sensações qUt!
YI:XHA O mUG_\DEUW ..

cerCaram todos os jog?S re;!li-I'lados; apreclando a flbra dos (CoJlchJsi'io da }·TU)wít':l. :':1;.('
'ülétas eoestadoanos fi:;]", rará os jornalistas afim de em

que nos orgulha dlC s')breJTIodo, forma defmitiva deixar clar('

ror '::'eI' lUTIa característica ten' suas OligeJls, SUl'giu de um

grupo de estudantes sem quai"
quer ligações pohtica-pal'tlda
I'iaf'. oue compree'ldéTnm 3

il1lperio�a necessidade 01'1 Can

ções fenlinmas, atjétas perfeL dir�aUlra de figura::; l'C'p"e;,cntrt
tiv:Js, Acrescentou q'-lE' :.l ge�'e
ral Gois não atacou de f:'en! e

a candidatuI"ali lHas a�redlU o

Imo','in1ento, dUVId;lnLlo ela pUlv
'0t1. dos seus proposif 08,

I

-
-
-
-
-

ª
:::
:: 11.\'. Consul REnaux 182 ou Cx, Postal, 14 - BRUSQUE - S.C.

������������������

Lóca.l: - PRAIA DE POli.TO BF�LO

turma de carabinaFormadaMaiores detalhes p�dim05 tralar eonl o sr. Cyro Gevaerd,
a

Conforme informar'ao da

r-,gellcia '}irl'ridlOna� 1 proeede.!_
t

'.e elo I�.io ue Janell'U, fOI

l'elll;'1.UlT t H �cg-unda ! 1 n lnaiorit.
JR pnJ\'a de Carab;na, na po

sição deitado, para [Ul"ll1'l.(;:i,' I
Ja turrl1a !J]'a:-;i Il'll'a ql1o) C0".1

-2ot'1 crú ao CaPl"p�onutLl 1\Ti�11-

1ic) 1. tI lT'3.liz.n.1·-sc CIU Bl.�f tH..!�

t\.lres. de ,j a 1 tis l'OYCHl;)l')

S. aujo - [iS;;' pon�o::;; 6,0 -

'\Tlcé>nIJ GUZlJIa:1 - Silo Paulo"barriga-verde J ,- c goza.nJo
�s delicia;, que nus propOrCiD!Hl
,) vivo colorido das rcpresenta-

--- �S7 punlo,",- ---- li
COUl (J�) resultados aCl1!!u, :::0-

llmdus às medias :.mterionneJl_

te obtidaS, ti escalat;ão de nos

�u l'{jllll"c' de earabina, dcItaÜt',
fH�nU ao.;l,.:inl eon�UluH]3:

A�lb'�rto Pereira Bra.gu..
J-\..ntoll.l!J l\lartins GuiJnarães

taram otu
t rinense e Ecea

tas dentro das cancllas. e orna

mento precioso quando ,se jUil
tayanl para incentivaI' IIS COIP-

petidore:, (Iue angaria"alll "

;;ua simp:üia. fJma festa fju"

trouxe a BlunlcnaU aS Illarelü

nhas incentivadoras <las garo-

nndoura, I Aja!! Sobocins..l{:j tenente

Os resultauos que 1.JOth�l}l se�'1 Ernani 1\larti!ls 1'!t;rcs c J\_TJ.tc

luxados -Je 1!!uitu b0115. fur2!! i lHO uZ!!!an.

U� segulntpf:j: ! r··o�.:a l_1!rl!1� acha be pO�3
1.u -- Ali)' l'tu f'el'E!lól B",t· CU!lsUtuitla de 3 atiradores

ga - S Paulu. !J�4 pontos; 2.0 I pau;lstas e (::;'ols C'dl"iQcas! pc ...

OS'�:lr 1\fangia -- Rlf) 392
I
dendo <:e" ta."'(auo. fie muito boa,

PUlltOS: :::.D - Alltedo l\U!rtil:s !';,o;;.J.o pela qual devemos juJ
t";ulTnarü�·..":' - - H.i'J - 5�t 1 r' I�-

I

i:2. T� éP'('l LaGa :� l"lu:dlf.:1a tVJua,,!a
hJ5; 4.,0 - tenente �::;l'llal" n:'l1"11:"il1 D"lJQrtam'ôuto Técnico ela

ti!ls Nev·es � Rio - 5g9 J.):.Hl '':'oHfeuel'aç;"i!J Brasileira de Ti-

tos; ti o - A1al1 ;�'J1H.wirl�Id }""fl ao r\..lvo. -

;;e tkslacaral1l Paulu, Ilaol"L"j

e Hube11s, tendo os ;;ua11,; sido

l\lo t€a!)! da J\iütua juguraE1

Sahadu últ.h"!!o. nu Call1]Y) de

Grell!1U
CQ11tra

Espal�tiva
iJ, eXpel'tcttiva gera!, n

e:::ql!adrão d!l Mútua Catu_'i

ll'-'IL�C, o il1\'ieLo de l!H!J, não

foi alhll c' � UJ�l Clnpate contra

{) qu,tru'O Oa Casa do ft...1TIeri-

qu�.
I !ll1Jl3.ndo Cp_la:...1 uurante tud·) !.J

:J'.1Utl!2
I"orta:.'Õb,

C·e9:.!�é. ! -'- 1'�o!'ta..lt;;Z3 p
F!u�1.e!lopolis

-\ya! 7 ;; B�..lca.!!l"';a. 2

��ão !franciau.)

lo

(t_3 cO!u.pon5!ltes tl�.

t1rao ôa �EccaY f0ran.r: Gil. Ru

l,pn�" e ITa'êrtel; Paulo, Mi"bsl,

IIklgfll" TutL I{.oa

lnalll1, naU " Fr"'ll.i. llu,'

KI!clz:;chll1'1l" lA"ldj,} f'

P·1111e'IU.!lUl!
Resiie

'(

8á!'h ����:;� 11:' ,,'eLranc''; Fau., ,m:!�!:m!!nm!lmmilllmm!m!mmm�mmi!'H!!!I!ml!!l�m!!mmt!�" I

Si10 T.Julz
-

t H O s p e d e s e n
i

J�,,'1!!'J (]o_, l';l,':j_

! _

<!'!
'. �'_ o ,',:r ;""- , l

! �, OT E L� !
IW tJ R G E SI
t PROPHDJ;TAHJO:.u El{lUANN l\lliN1UD •

I Pnwmi módicos --- iUell1.k-sc n lj1mltlUt'l' bon:
t ---- Higiene alJsuluta �<� t

I Oosinha de primeira ordem I
Ginazia Eôgrima 2 � I�i\'el' P:"-, t n'OUPAVA SECA - BLUUENAU t
t.:: 1.

l' RUA SÃO PAULO, 278-80 ,
,m!l!Ullflllllllllmnllllllllflllfllll!UllIUUlUl!1!Ulllmm!Ulmmuumm:;

cnn! rc:gular ar;ua

Uléticu ::: ;< Carlos

Curitiba
8!!11gÚ. tIo lno. 4: ��

Inca], I.

'f'nl'l" Alt',:p"'TE 'II' IIIHII ti 111111111;111111111111111_11'"
l!]A 22 p',:,:) 1?E OUTUBRU
MONUMENTAL F'ESTIVI
DADE ESPORTIVA DO

('PIDE ATLTo;TICO ('AT�

T ,OS ItENAUX, Comemo

r:lndo a paHsagenl <lI() :lG.o

Hniven:[u'iQ de fuullnçii .. !

,lliIllIllIlIlIlllII illllllUItI 11111111111.

:FerÍda5, F,;!lplnhas. Mancha!!.

U!cel'a!! '" J{euru�t1@m'!II
li

:�INH�L�{��mDO U'L� mC'.CLI;TA

�l' EJH. PR,E,STAÇ)õt::;ti NA FU.tJli!A

i p n. Q s. li O C 1l\'I O f$. ii.
)

I

1 (}Ul�ITm/i

�

N'Ft" 1.!''',liu Itl',l"'l '/ 'JJ lu!",

Ford. (!IiP HI;;LJ'/'PU l1:I,.,�l

l1lp.nn,; c\� (j p"ll'tltis t"d(JG 'I

proveitnuoé4 O Blw.hdu ,Juiz fu

lwdfJ !1

{ui t'1 nacio)l;f I

Pelotas

I "-!'LIe)
Z :?( Cruzcil"tt 2e EUxlr "8 MOlHeira

Ql'an!le UellllntUnl tio §angue
Vn,�c(r. do HJtt. :J

c'., loeal, 2,

x Pelula�; F.

agredldo a ponla 1 té� }J€'lo Y"',

gadol' Caiana, q'!" illJediaLaSão Patt10
mente foi P!'l'l'J n cotejo '.:1'

questão foi D'lstanl{' add�llIado
Em CaJl1pO�

lnnericuno 3 )'; H,lO

Em Buenos All'l''''

Phtcl1;;e, 1 x r:'osúl';q Cl'IJtral

San Lorcilzo 1 x A�lanta O

Boca Juniors � x Dal1field 1

Lanus 2 x H..acing 2:Imporlação e Comercio



o m oto
•

mi eu
ii -

80 ,'achava-se abando��do AdaraMse
��r�e_t_e, pelos seus arrend�larlos ela morte

Ontem, ao (';!,lr ua tarde,

pas!
Amanhã, no Muniuipal, uma pról da Al't(, o 00\ ern 'ar d" ,

sei l'dn '.Iltl!i,'i,I,�I. (' 'HIÍI';I) interessante pianista art;cl:ti- cldadc

c

vai h:abal�a��lo (�U rca,i� IIspéGtos sensacionais do caso
eorn 1'''-1'1 ,I "l'.Il"I'I-L Tl'ilJml\t� na, Gludys le Blas vai realizar zando LI. vcrdacli-í ra cultura, :10

nl.Q.trkulr'fl'''', I ','p.'! i,.,:" ;, III"'"

l
um concerto de piano. Assíst) nosso p rí nclpal teatro. rcsol.. ..1:"10, 1.'1 (lr.wrilt) - Prossceuíndo na demanda pro-

ma ehaj», !�!! ,;dl'Ulb:'o e 1101" o seu recital no Municipa.l, de vendo pessoalmente. todo:" o" {), "--� .""" .... ·"",.,_,HHU b.!.<t,� I_M"�ÃW \t._. Ud:"HuatLtdU.i
bro de 1,:;. '., J',,'{"" :")','11 L,,':lh', í S:iÚ Paulo, donde sai nl11J't'1 nortc-amerltano« do Hotél Quitandllllln.. i} JUlZ maurícro

cO-
"

i
u.. _Voo.,.\,,; assuntos sem paixões ou

-

y>!:o- _"_'I>!!.U.V a\Jttda_, ue lt{�t._l�.:tU.� ti _tee.uanlCUl;U tiO cs�a.ueU�c.;_nleil"ra, com a su., d"lH,I_[;n.!_id. (:\1: s' lrnp reasionudo. teçõcs a'rt íattcns . ..:l', 'l-ta "'�·il1.lÜ'Í.� Ut" uu, .. _��"etll ('H.�stl(Ua!i·ec ..etos os iocatarros,
e que, ,-:t', t!6' ..ru, ,:, D!l!ra:).1 Mas. se ii linda Glodya, ti um . deixando I) hotél- apenas adminlstrado "pela sra, HatlUR.
Esqt::�chllle.: faltou tUlIlt\ii"l!l t' I Dl'ocligio a.rgentínu, tambcrn.

Barrct.. l'iil!� .". "ennio t:1I1lI a, úetenninacáo deste magistrado, foi {I
hotêl desocupado pelos hóspedes. Assim, o hotél Qui··l'rado E"Uy. ou ;;c,j;t lllna- pu-- ternos o nosso: - a' enc;:mlad:.-

ua (lo tripé pa,rthhll'iu. J',xpli- ra Ccsnrlna Riso, dlscipuln ',::1
{'anVIl-IUC mnls tank 'ltlt' [' mestre Oscur Adler, talonl.o de

Cronica de Barreto Pinto

História que

li! -.,. I!J

o mlsterlO em

do . velho Demostenes
_----' __--

Vivamente ímpressionàda a opinao publica com os no.vos

RIO, 17 (Meríd.) :- A ím- foram até a· praça Paris, onde

1
na manhã seguinte teve conhe

prensa. carioca coritlnúa publí- dividiram o roubo, longe de ser cimento da n:orte do ve.lho. Se
cando com grande destaque os a fortuna que esperavam. De- guiu para Fnburgo. Afirma-se
detalhes que vem sendo desco- pois ainda ignorava que o haví-

j
que o terceiro cumpltce, vUIgÓ·

bertos sobre o assassino do ve- para a vesidcncla do velho, Paulista, .que se:_aCha em libero':;
lho milionário Demóstenes Vei pois ainda Ignoravam que o ha dade, esta em �ao Paulo, sendo
ga. F'lávío Antunes de 1\Iorais viam assaastnauo j\,ealmararü- notada sua passagem poz..
contínua hssombrantijo a opíní- 'se porque um pollcía] presente I

ali. Espera-se LI. ;sua prisão a

50, narrando os detalhes do - fingira ser o velho Dernóste- qualquer momento.
.

p:-ime, Disse que após os tres nes. Entraram no bilhar para RIO, 17 (Metid,) - O púbtí
do edifíclo, disputar uma partida. Somente I Cu ainda, está. impressionado

__ _ __
com as ctrcuntancías qUe ce1'-

_ caram o tenebroso crírne de,
cstl'angulamento do velho De...
mst.enes Veiga e acompanha
as longas reportagens, pcrlpé-.
das {' os trabaL'1')s poüciaís.
afim de deslindar o mtsterío
que agora se aeha completa
muite esc.larecido, faltando
apenas a pl'lsao de Roberto
Santos. vulgo Paulista. Flávio
Antunes de Morais, colocou Ly.
dstone em situação muito difi:
eH. apesal' do irlitante cinisnü'f
deste nltimo, Flávio revela-sç
lU1!él personaliduftc forte:ncntg,
�·irlct<lacla. falando aparent<;IPe;Q.,
te com grande franque,a. se:rt;k'
preocl',p;ç5Cs fpz nada esconde-,:
[:om a de Lydstone, fez no

Sl'a história, em contradiçõe".
va luz ao crime, Il_fastando já.,
8�(ir,,- a hipótese de inocencla,

d � :.:..>�·�((stone.

e
em

o e
seguida

a
'

ocorrência

nlenjna, qur-, e01110 ha pouco,

dizia, um severo critico de arte

mexeu com fL cidade. Iavando

Desmenfrda
não gustu di.:' se {:u.!npr0!11ctc-r,
fugindo do !.m.freaia.!· sítuacõcs.

O honrado 11el'utalln J ü"-.('

A NOTICIA Dl.'; V3X
RAPTO EJ:Il BJ':r_E31

BELEM, 1. (U :r') -

gcnj.e t�ê Lodus os cautos p;'1 r.i

ouvi-la l1rJ Salii.o Auditoria do

1�r-:)3en1if"� e ralo��. Nãu, !!DS n��

� Colegio
de

godos do a,rnfz, nu C!JI!1crch. J(� reeebeu

I,'etlf>ral do COlllcre!o ]1;xted{l�·. tcosr.
nuts rcp,�tiu a lnesnm· enutilc

na: - «Senhures .. l�lr�g('.r Edu-

Santa I\:arcelina. 011

urna verdadeira apo

Na a$semlJléla estadual

ardo Gome,; etc de.

Paramâiatu�odõs patrões;
Ateou fogo na fabrica que vigiava

i

eo}m:l1üa, "rea.

(jl!l' taulh'!Hl

COl\r A PELE DOS
PRISIONEIIWS ·��..ma..�..�..·,�"'··""··

Eletricos.··otores

Estrangeirós

I
1'.rul'{ICH, 17 (U P) -

DO-,xou a pi'il;ão militar aliada dI;)

Lanclsberg'e 11 famosa Ilse Koch
1;iuvn. do comandante do Cam- .

po de Concentru;:ão de

BUCIle-!wanl. Ilse tornou-se conhecicl''l.
peja sua coleção eh abat-jours,
res, feitos com as peles trilta- :
das dos prisioneiros. Condena- I
da a prisão perpétua depois da, �

guérra, teve SUa pena comüta- I

da pal;a quatro anos pelo ge- I'
neral Clay. Esse prazo tel'mi-!
nau agora. a Ilse dexou hOje pe
Ia madrugada a prsão. Logo :í
saída foi .presa pela polícia ale
mã, para ser julgada agóra da
acórdo com as líeis do, pais. E'
ela acusada de ter assassinado

d.e:.;.dc o in�{';o �nantf" i;. sua

cQlora�ão, aprcce.llltm nu allu-

ra(:Üco

T.lliTtl ao prpsjd�·ntl· da r:,t�p(thn
Ca Jl-:' �tl;!1:L'; pal'a <lH{' "".ia ,'p- RIO. 17 r:;ll?riéliuna:) -_ b
'Y01;ad � a lt'J.!'isi:tf:ão, P!�l J

(�;tall' .l��t:'cleal Ja ilne Canl�l'a Ví?jUl-ii.
'QS cxporbiuo.-e'i; (?I\.\n-.'�n eÜ!11- p�n:a () i\l�:d('1) ern nO"õ-2inl.n·o IIpl'O:;imo �_-fil11-de p�\!ticipar d'l,

tant'-"l� ao.; (�oi.;as c-sth:fTUlH

ruim; para scu lado. ['uh", ::i

últinlH. hura, DUtL�h� Ull1rt ne

va, eantlidat:l. '1tH" (.bteyc na

dH mnÍlo,; de 9i:iO, -,,-otns. Tra
ta��'_� da srta .. 1'\t1l'a lioffl{(\
quo? cuns(·guiu� a!"i::;b:n t) 3 ..0

luga.r. ColoCou·se cm ,Lo lu

gar n. �rta l,-�nda n es!��� fr.. E�

cOll!'q:juiu sáhatIn nada meno>,

Oe 506, {�ol!siitujndo, assim, ou

- I,isclotte niUd,

.. S. l'l}I!]O. 17 <t'licritl.) - ;\ ..

hn.�.sas nfÍ(·jais U('- YRlo['(·� d2

!
I

prar h�(r:!,j do Te':;uurn, na p1'o-:
lio:'rão d,� yiute 1'0:- cento da"

i
"l.'CI'l',<:ü-es ('('ll1bhú".

(,;.'.10\1', c"m ,U4; NilzIC LlUlg,
398 e Norma Z�ChllCl-.

A!eaul;,oll, pOl·tanto, grano

segltranr.a de
a ,loim":le

S. PAULO. 17 r Meri([' , ,_

I
- l\oIargit Roedcl -

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

DesgovernadO, o aulomovel capotou pelo barranco,
indo cair n'ormalmenle sôbre as rodas noutra estrada

trn: c.;urprê:.a.
,\,s outr�.,S co}oclld'IS são,

{�) StH�C:SS·,�., o refCl'ldo c(}n·�ul'�·

"ó:O. ql',,,, cnn':eguiu agradar :�
halus os a�:!�ociados da S, D.
Vasto Ver!],?,

vinte e nove pesso;l,s -e maltra
I tado centenas de outras.

-
-.""_ .. _-

R,�intratld

Cong;rl:sso de r,rúsica 6�lCl'd.
Reserve seu Lugar

I
I (' viaje com

I Blumcrmu

no

EXPRESSO I1'AJAR,,\

li 1:: f� n t� i ti:

I l/ua Ui UH NIIV" :::1\6 - 'l'd, 14:-;;;

Um cl'imé absurdo foi l'CVebaCl
com [l !1l'isão ele Antonio Lúm.

;ulLnho.-da-cUJllpanhia Indo-Qui'
Olíea. ESSe pl'oprio encarrega.
do lla vigilu.ncia atEOU fogo ao

prédio onde fllnl'ionaYa a fã.-Desasti"e tarde entregou-se

'i' nu.OWN - BnVEI�J

Konradt
RUA MARANHÃO, 21 - FONE 1.405

Encerrado com

Concurso de

NUNCR EXISTIU'IGURL


