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Arha-se em Blumenau a primeiralT ' 'd'maquina a ser utilizada no serviçol ' t?�,,: OS
lJlU DOS MAIORES ll'F; NF:FR,"</ CONCEJ)IDOS \Ao que ludo indica, as ôbras

16�'
ta para a população,' local,

de defeSl da margem em des- pois n, ameaça dos das.abam , n

moronamant o do rio ItajaÍ-Açú, tos ainda persiste e 1.:"> a CO ••5

nesta eída.ia, serão Iníctadàs trucão L�:J projetado muro de ar

dentro de pouco tempo. Confor- rimo poderá razê-la desaparecer,
me foi noticiado por êste [ornal trazendo o socego aos moradores
o projeto dos .servíços já foi a- dos prédios edificados na bar
provado ,pelo Minisiério da Via� ranca atingida.
ção e sua r'eali7..a(;iio constttuí- Embora os desmoronumentos
rii um dos maiores beneficios não tenham se repetido nos ul
concedido at,� agora IÍ Santa Ca- timos mêses, a margem em aprê
tarina pelo governo da União. ço, em diversos pontos, aCha-R€
,A data exata em que tr.rao i· fencl'ida, prenunciando uma re
nícío as custosas óhrns ainda nâo prise dos tristes acontectrnento..
foI esUtbel'3dda, Contudo, a eh e- aqui nssisttdos depoín da últ.ím:
gada, há poucos dLLS, de u'a má, enchente. Daí a ansiedade com

quina que será utilizada nas re- que é aguardado o início das, Ó
feridas ôbra s, indica que a" bras de proteção, particuJarmen
mesmas podezâo coms. � ,r a qu 11- te por aqueles 'que possuem 1>[0-quer momento, prtedades na Rua Ui ,'a

Nov3m'IEsta notícia é sumamente bro.
"

-- - - ---. - - - .- - -- - - - - - - - - -

E�Dar�o Gomes teria, se manif�ªrallolcontra um a candidatura:milItar!
,

,RIO, 20 ,tMerid.) Ao 1a-

'AS
forças al'm�da� teri� .revéla I'

do do fracasso dos' entsndímen do o sr. Eduardo Gome$!; .,nã.o
tos entre, o PSD, PR e üDN, devem aliar-se' a politica, de-.
o �movimentos dos estuda_ntes, ve�do 'entrega�Ia aos civis, e li�
pró-Edu:rrd.o, Gomes contínua mítar-se as "fünções: constrtu-obtendo exlt.o, com ;,}S llOV,l,i cionais.

'

adesõef'l não só daqui como de'
todos os pontos di) pai8. Na
Bahia, por' exemplo, hav&ra

hoje li1Il grande comicio para o,

la.nçamento da candidattu'a do

Brigadeiro, AquÍ,' também, ho
je, haverá Olitro: coníiciu:'e
amanhã será l'ealiz(lda em ses
são g,�lenc a posse dOiõl

� diret,)
res do movimento. devendo fa

lar nesta. ocasião os srs. Ha_

milton Nogueira, José ·Améri
co e os deputadOEt Zé Candido
Ferraz, Plinio Lemos, Coelho
Jtodrigues, Euclides Figueiredo,
vereadores, jornalistas e estu

dantes.
RIO, 20 (Merid,) - O depu

tado Domingos VcIoso confir
mou que palestrou com o sr.

,

Eduardo Gomes, porem antes pios que inspiraram um mo.-:-

t d m,ento cOl:,eiliador em torno d:l.do lançan1ento pelo8 cs li an-

tes da sua candidatllra a pre- suces8ão.
,

sidenl"ia da RepúbEe3. Naqut'-I Rio, 20 (Merid..', - Os cír(,ll

la ocasião o Brigadeiro era,I10s udenisias eontinuam réS

contra qualquer candidatura, I ponsabilizando o PSD pelo rom

militar, na proxima legislaturil. pimento do acôr,!;:> lnter-partldá-

\EDcampOil:'.,'·,U�i,ã((De1DOCrat.ça' Nacional a campanba brigadeírista para
la"'§,il",�ÇD,to de'uma candidatura militar pelo P. S. D.

da.

de Ba rre tO P "J.. n t o 'Teroos dois cmbaixauol'es ura

sííeíros presentes á festa cxcep

,.Jw.tl, preparada pela Radie

! I :'orporation em homenagem as

VITORIOSO NO \ I :�,�����o ��:�c����\!�v���a ��-�

CO N C E I T O DA II ����'�;:St:�;o�:�:��Jh;:;�:
pilha, TamoIO, Mara)oara e. Ba-

I MAGISTRIlTURIlI :'�à!::ad:ai�:t:��;n��(:o�, <!�
_--- ----- .,ual tnmbern contrcla n, Natío

nal Broadcas1ing.
Rio, 20 (Meridicnal I. - TEM, O embaixador Ciro de Fl'<,ita!'

motivos 'para se comaderar or-

I Vale veio conosco de avião. en-
gu lboso o' sr. Ba.rr'et.o r-mco, p�-

, '
. � .

.

,

1
Ias "ignificaticas m,1.nifesta'..0�5 :llllnto o embnlxn.dor .,{"urIC o

ue api eço que vem rtccb_,lld,) d) I Nabuco nos ag\1ardava no aero

mais alto '1 rínunu do PaIS, e1:1 I porto.
torno do lllandado de fiegucançl..i Antes das so!t'nidades o em

patrocinado pelo Presidente co � nalxador M11Uricio Nabuco 1"
vir3tcrio Regional do P. T . B" : I'OU MI'. l.feadl Brunet, o ornbai
deputado Segadas Vianna, H,;,'

';ado1' Ciro de F'r-eit.as Va.le, T;,ó'
u ucs coutoci.ie rH.lldH...·a.rno.�. o

rnin:stro l�dg:.il·d (;\-'::;1.;t )ll!gPU-t'.!?
impeli ido, por 3fnizade infíma.
O ministro Barro:i j:;,llTt_"'iú CH1.

varias rodas juríd!l!:lS já se de,' -----�----"--",. ',- '-_.-

clurou tarnnern suspeito, j)'2:0
mesmo lí10tÍl·o . .soriéutl,. o mi

nistro Annibal Freíre era de "e
"

esperar que,' afinal, iossem soli

citadas informa<;õ"s ao pl'e8id;;n,
te da Câmara. sr, Ciríl!u Junior.
O ministro Annibal Fl'eirp, ern

longo (l'espacho. acaba porem de
Sào Pu.ulo. :;0 (Meridion''.l) _ ..

devolver' os autos á Secretari:!,
Noticias do 'norte do Parunâ di

acentuando que,' por estima '"

B zem que choveu nnal!u�nte na-
gratidão que deve ao sr. arre-

IO Pinto sente-se impedido <1.') queln. reg-ião, mas que logo co

funcion�' no D1andado. meqou a aparecer 3. broca nos
f'Ol'teado hoje, o nova reíator, cafe"4.'1.Í!1. 3á forani iniciadas ,8S

o míntstr» Lafayette de Andra- pulverizações pn.ra comba'Ler ,li
da, varnos então Esperar o pro-' praga,
nunciam,"nto ,!'eSRe ilushe ma·

"[strado dentro d� 18 h;;,
,

"'FALA '0 DEPUTADO SEGA- Abato sisml'CQ no- DAS VIANNA -

, • I
,

NÃO conseguimos f9lar cOm (, i
E O

.

�:�fea��t�i�!���' q�:br���v;;:�� j xtremo nente
Petropolis. Telefonamo.. entre· '!
ta_nto para o. deputado �egad:s I Bombaim, �O (UP) - Um a-
Vianna, preSidente do Du·etOllu!. ., . t .

Regional do P, T. B., que nOS I
balo SlsmlCo de lD enslc!l3.de mo

ltiSSe: I derada com o epicentro aparerr-
-O Barreto Pinto, pennte a temente na nova Grã-Bretnnha,

opinião pública, tor.nou-se vito-lAust:ália, foi registrado pelo
noso, na mesma noite de 27 d2 cismografo de Colaba, RS 12.15
maio. Agora, com a manifesta- G,M,T, de ôntem.
ção publica. dos ilustri's mini�- Melbourne, 20 (UP) _ Um
tros do Supremo tornr::m-se VI

torioso no conceito da mag's,
tratura.

...,

sao
•

amigos

Depois
Isur gi u a

da seca

broca

tpl'remoto qUf, durou cerca dUM
minuto abalou hojP á noi� es-

__ � - __ t.a cidade, atingindu partícula7·

FRAQTTESA El\-í GERAL ::nenle Ra�auI e os di.st,ri�os a::

S TA D O I Jal'entt'S. Enl um mumc.n':' '", -,'
VINHO GRElO., O tas casas tive:-a,,,' ",' '>�"'-""� .'

(SUn'íra) ,. balad�5,

ióicio na primavera Ia 1950

com�ndo' político do país,

diver'l:
1'a ohter n' vitória do nome que I

sos lÍderes, filiados indistinta-, defenó:l.
�

Assim. os juízes da es·

mente aos três partidos c:.1O a,

côrc\). não tinham perdidO a es-'

Eperan'ça r,2iterando sua convie· ..

t·ção de ;1ue ne.�t,a;� hora 0aPI'f':'li-,.' ',' mpres Im (',R �, b"'" do r<,sultado. A re�l1onsabi1id::t-dente da
,

.epUL... _:J. s� er ag. l DO !i"_'2'l!)O, �!ONETA'n!O !N·
I de é ,,05 que' mio querem com·c.om a deVIda prudeneta, na. s'.'n- I TEHNACIONAL A

I
preendl'l' que a solução estã. notido de ass�gurar_ a permanpn- ,

__ AUSTRA'I ,IA __

cia da compreensao e

reSPOnfi:l.! l1e'Elrmtlln.e�to ,(:']� eSPíritos, anl-
bilhiade dentro rlos pa.rtidoi', Canbsrra, 20 (UPi - U IH'i.' plall1f:nto I,O!tO:'> ,

cujas dire.:;ões húra se r1esen- meiro ministro Chifl\,y amllh'io'l --------�----------------

tend'3ID.
'

que a AlIstrálí", ohleve um Pll1-

Prellludl·C"'181·S ao P'OI'S a� r e s t.',': r j'" ç o-espréstimo em L!,jlares do li'lindo
Rio, 20 CMeri4.) - Afirma-se Monetário Intt'rnacional. Não

que os esforços para salvar os revFloll a quantia total mas d::!·

:��en�:�nt�� t��:::id::�oSb3.S�! ::ti;��aoi����l�O d:o��o:���:es ��
aos bens u"os a�ema-es e I"aponeses'anteriores, consideradú.s defini- dólares disponivi'iB imedi:ita· .'. '

•tivamente ultrap�,Aa.." PrOCll- mpnü,.

::��:' �::õr:o�va f;órmnla que

I_'___�---'
.--- .. ---,-

Eslalllll-a ,O governo cogitando da slIa liberaçãoi'
UeserYe seu J�uga.r ,

Prínc.ipalmente ma candidJ.- I no

tura mineira é a onta,f',:\. como,l EXPRESSO JTA.TARA
a fórmula salvatlora, O nomf! I e viaje com seg11ranr;:a. oe
do' sr, Cristiano JMacha.do, pes- I Blumenan a Joinv!lc
s2dista mineirq e cunhado do, A l< ê n c I a:

sr. Monteiro C:J,stro. A maiori:1. I Hua 15 de Nov .. 36ti - Te!. ]455
J.denista está p"ssemi"ta quanto
� possibilidadet da "olução mi

neira e afirma·se que o sr. Ju

rac.í Magalhãrs compnreceu á ..

�esidencia do, general Cói.3 MOI),,
teiro aoomphnhado do sr, Cris

tian� l.1{:1.ch:lllOf ignor,ando-:::e de-

I
talhes. ..!

,
,

Belo Horizonte, 20 (MHid.1
<) sr. Jos:; Ribeiro Pena, vice

gm·ern:.tdor d:l ,Ef3tado e, lideI' do

PSD. �Or.re a crise política, di"-

Rio, 20 ' 'di> p3sse'dis-
prócer Lf,) Partido Republicanu': I't�' mais .. responsáv�is, segundo
ouvído sobre o illO'TIerito poiLt- I os 'uden:istas, está o general
eo nacional depois

'

do I'ompl- �:,OÓis Mônteiro, que teria obrig!l.
mento do a�or<Io: declarou que o

r
.'do a UDN, a encampar o ,lança

PR dará ,'eu apoio ao ,pártído 'mento dJ. candidatura do Briga
que �e mantiver fiél aos princi- deiro Eduardo Gome" e d'osHt'

'modo abrir perspectivas para o

PSD apoiar em contraposição,

1 outro nome militar.

Rio, 20 (Meri':;'.)
,

- Sem em

bargo, da gravidade dR. situaçã:),
geralmente reconheCida por

: quantos deteem um:L, parcéla "do

colh � transforn18-:-n-li€ enl par
tes e é dificil julgar com a ne

cessária ÍS'=nçâo, Ohsen'adores

apressados atribuem uo PSD a

respons�hilidade p,"13 demora

"Transformar·se·á numa guerramundial um
conflito entre a Russia e a .Iugoslavia"
Importantes. revelações de Tito sobre a situaçãn nos Balcãs

te'ria igualmente declarado que

agentes "que chamamos hand!-:
,

(Con"lúi na 2a. Pga..)

t/D:�' eAnCfÚeSI'dO,u O' alnlÍraute Luui,;

\ chefe das operações
navais e o a1miranJ..� Arthur

Bradfol'd comandante dn frota

'do Pacifico. de terem pre�tado

São Paulo (Meridional) - Se- todos os eentros da, nossa terra".

gundo �e informa, o gO\'2rno
..0 ESTADO DEIXA DE AI:-

brasileiro, it exemplo do qUE'
_ RECADAR" _

vem de fa��r com a co:onia ita·

'Hana.; pretende bmbem liber::tl' "O Estado - pro��eguiu o

os bens dos liúdüos alemnes r2· ;:1', Ferr:J.7, de Alm"ida - deixa
"idenies no BI':1sil. A propósi· de alTecadar quando esses con
to o sr. ]\;fancol Carlos Ferra.z tr:ltos e trans�ções sã-o negocia
de Almeida, presidente da Co do,,; e firmados sub-repticiamen-
ellerath'n, AgrÍ<.'ol:l de CO{ ia. no" te através de recursos que a lei

MEDIDA. PARA O FUNCIONA- fledarou: não autoriza. Com isto, inques·
- LISMO PAULISTA -�

�- "De há muito sustentámos tionavelmente perde o fjf>CO, en-
São Paulo, 20 MeriJ.) -� A a. necessidade de li beraçfw dos deram a. gu ?l'ra as indenizações

Câmara ]'funicipal aprovou um hens dos súditos do "eixo" 80- Quanto que a ida.

contratu:l.l,!
a que :;c iulgar 'com direito em

projéto, dispondo que d�pois d", breiudo- fundados nos grand cs indispensável a manutenção e \'irtude do� ga.�to,� e prejui�
cinco anos de serviço

contínUO'lprejUiZOS
que 'L medh'3 r9Stri j. eontinuidads dos negocios, per- consEquentes :i luLl armac.n, é

O funcionário municipal terá di- \�a tem trazido para a ec?nomin n1unece corno que em suspenso, 4 perfeitllluente compreenF>Íve.l Mar;
reito a seis mêses de licença- elo país, principalmpnte a regu· despida úe formalk'ldes e requi, \ ',ue se queIra tirar do elemen-·

- - tI' �itos, capazes de lhc� dar um t to radicn.do no r\-:1.i� os rf'cursosprêmio. Também podera optar' larizaçao do." con rato>- re ati
I

,.

pelo recebimento de três mpses 1 vos a transaçõEs el<:>mentare!", l ('unho d:; garantia e de imp,i- considerados necesô<Írios para
de vencimentos. cotidianamente reallzadas em, mir-Jhe� legitimidade legal. A- I 'obri" Lis g-a: .os e pr�JUlz;:m,

___--------------------- .. " �--l }3:ositivalnenti" iSBO nos parpc'?

I . pr�!..tic..a Ufõ fl..1lLenticA. autofa-

'11, I �:i�" Atliln:,:i.<, " parti!' do térmi
} �u ds..�llf"lrrH., a.� coloniaa, lt. ...t.-

l t .jan). alen13 e i8.ponesH.. radlcà
,) ',u,s ,:m uo,",,,,o J�H.í!', tanto quan

Il o ,-,o,':,i\,tl. vén, procurando d,õ!s-

,
'ongeWr os �:cus l'eCUl')'lOS bll)·
l11ea.tlo,�. A.cI"p.,::itamos que, na
,wesente data. n. maio!' }>arte do
'eferido -elnmento esteja m�smo
..p .. r<, n,-1o com n.hsolut 1. li!Jirda·
'113 de movimento, Port'.l.nto, n.

�!inlíJl�H;fi_o do confül:co e$.tabele�
'ido 1\iI, f&l'ma de lei 4,]66, n.pc
W.S "il':i COC'fi""tu,r uma. situação
'Ul' exi.�{e .., pre,'alece de Tn.tO.
"J.recP-'1n� 'lu,:! fi, Iibr-raçKo tu
qua.l foi outorgada aos bens do,�

� ;' to;; italianos. significll, uma

!,olitic.a de ali;)..
,

i::abedoria: qu�
'irá por têrmo na n:ttu1':11 in

�ranqnilidade, sobretudo de or

dt'm moral que ainda, poderá e

,-istir para (l,;t ..rmínados grupos
1e colonos, que, pela sua. na.tu

ral ignol'anci'l, OU fa.lta de meios,
ind?. pflIrman"cem receosoS e

com c3pacilc'adc de produçã.o

parte c !''_' ::lél"2du do prublelll�t.
rC1J(l.h·.lu::- 'Jn�!l)_t{) jú. fui d�!...'.} p�
runt:_t LI Pal·la.nJ�'lllu br�.L:,il,=irot
apontando os ausUl'dl'G de um

(OUJ.11.,scu l.lue ::iurnou cuutl'a, os

chama,'os súdito;; do "eho", p1.'
ra cs efeitas da indenização de
guerra até mesmo despesas de

manut;;n,�ão, feitos pelo nosso

país no deCUl'30 da. conflagru
,;iio. Que o governo pleiteie di
retamente dos paises que pér�

, Belgrado, (DF) William,. se afastaram tanto que a unica
Gailmor, comentarista radiofo-! solução possivel en. que reco

nico norteamericano 'e discipu.; nhecessem os seus erros". Tito
10 de HeJllry '\Yallaee, 1�ader p;t:'o- I
gressista ,(lOS Estados Unidos, I -- ---

�:�g:�d������;: :��l,g�����ee: \r Profell·za a'" de'flagraça-om.a €ntreVJsta 'que teve com o
..marechal Tito, este último" de-

::= �: P;�:�����Ii�:�e nã:e [�.:: de uma tere'OIara
'

�uerra IDnnill'a�guerra, declarou que "se defla- U
gar um conflito na Jugoslavia.
não constituirá uma situação i-

feria

Vantajosa

o Sião �e"'a Birmanía. c1'ümdo
para a India,

se:
�

"Cada partido tem :"eu candi·
A dato 'e' ernprega·se a fundo PR' J

-

Degenera. em violentos ataques a controversia
entre as altas autoridades militares dos EE. UU.

infonnações erroneu,s

tê.

Alguns obsen·:Jdore�; I'reveem
qu,:) l)enfe,ld taivez s_'j:l. di."JHen-
S:1.'('O da sua posicão' como re·

presentante da: M'�i�ha, na Jun·

ta dos Chéfes do Estado Maior,
por' caúsa das suas crítiéas de

sabridas á presente política de

unifiCação.
,,' O general Bradley declarou

'aliraenta a esperança de

,a Marinha se "l'etrate" das

no ConlÍ·

I acusal:tle:-j a{J� planos d� dc[':�a

Il!O� Esta,do� Unido.s. A lI1arÍt-.l1a
ncu,Sou e:3tef' plano::; d.e errôneo�

e suseepti\'eis de pai' em ,pm:ig-o
a segUl'an�3; afirmou qU'J a ca

pacidade ofl;on�iva da Marinhn

"",t.á Rendo destruidtl e quI' on,

tros I'nmos daR Forças Al'nla

da� estão na realidade. na hrnais

complét '}. ignorancia." dt: conl0

fa,zer a guérra,
Sovietica, - O general Eise-

'\YASHINGTON, 20 (U PJ llhower fes eSsa afirmativa de
- Tanto o pl'es�dente como o modo cláro. mencionando a

! general Eisenhower declararam

I
P�ússia pelo nome. A esse 1'1'5-

hoje ([l1e desejam manter-se peito, disse: A Rússia é o noS
: afastados da pole_nlica entre os 50' único possivel adVer5aJ:'io
! genera.is e alnllrantes norte-. em outra guerra!

norte-americanos sobre a d..,iê
s" dos Estados Unido,;. Tru
man frisou qUe seria conveni

ente que viésse agora um lon

go período de silencio por par
tp dos generais e almirantes.
Mas o general Eisenhower foi
mais longe. Frisou Eisenhower
que tais polemicas somente
beneficiam ao grande inimigo
dos Estados Unidos: A União

da Marinha aos IJlanos de ul1ificação das forças

'-�- .. - --------��--

t
}.' R A Q Ir E " li, G E R A lj
VI�HO CltEOSOTADO

• (SH"elm)
. /.



uma morto Euclides da Cunha

te Ginasiano, foi
um. grande festiv21, com o

seguinte prograrna, no au

ditório provi"ório do Gíriá
sto Itajai, em homenagem á

Direçao Comercial daquela
Estabelecimento de Ensino.
r.o � Dl:;curso do Presiden
te d� Clube Ginasiano;
2.0 � Posse do Clube Se

rraqueano e discurso de s

pre$idente;
::t.o - Numero de ca.rrto ;

4.0 � ',reatrinho de Som
i)ra

contrariando ambiçõefl, i....npon- da eSGolfL ío sa.udoso Grurf
Escolar Laura MUller), err;

frente ao CongreiOso. qi:a.ndO c

cmnprim.entayu, tirava-me f �xpiação.
edificios publicas chapéu a ri.co,!l e pobres. domo·

me yolta.va !\ara- ve-}o tirar ('

chapou a ricos', e pobres, douto·
\

muitos outros: levantou do os-l res e carregadores".
qU5cÍmento, - como diz-nos

I
Assim era patenteada. a 1)(':-

Lucas Boitemr, a questão de f'onalidade do grar,de ca.ta! l_IA
limites com o Paraná, chalYw'!L r�'.,.

do pam. advog-f.la outro ilns- Hoje, dc�orridO:l 25 allOS d

dente' .

f:ol, a eficíeute türeç.§o
Proressor Dr. ,Jásé Medeir-os
\·i�i!�. €��H. atravessando
uma, fasp; de granl'" "t\ e pro-
�"e:to�a'2 h.ti\'ldüãc;;, que bem
dizem do a110 gráu de ins

trução e d�sciplina mímstm
da.\:: aos seus �JlunoE.

participarmos
reatísados naquele
(' irio_
Dia 11 foram recepcíona

dos Os corpos docent.o e drs
cerrte .do Ginásio Corrsul Car
los Reriaux. de Brusque. terr

do os vis.it.arrte.s desfilado pe
I 'ti ruas da cidade com os

ví stt.n o s , apó s o hasteamen

to <in: Bandc.irn. Nacional.

I_:lartlt"!lparaul ainda desta re

cepção, repro:>"'enta')ôes do
Giná�io São .Iosé e da Escola
l':ormal desta cidade,
Foram díepu tadns var+a �

part.í 'lS de vclley boI entl"�

n.":; equipf� mascuttna.s do Gi
ná sío Jt ajaí e Consnl Tteriaux
e as fernfn í

na.s do Gimíi'io S,
José e Corisul 1:�enaux,
Dia 12 pelo Departamento

rle Clllmra AdíF.tica, do Clu-

eíando sua gr,atidão.
Ainda na semana finda, foi

inici'l.,da uma sêrie de pales
tras comemorativas ao cen

tenário de Rui Barbosa, rea
üsadas no auditório do Gíná-
1'10.
Pelos sucessos alcançados,

apresentamos nósso para
bens à Direção Tecnicu, agr ....
!iecendo os gentis convites

fomos distinguidos.
IDo Correspondl:'nte),

Nàl') baf,ta�B�rrt ::;:; grandio
::U.3 iriantfest aqô es de civismo

prcstndas nas p-aradas e t.I'�=s

fi]Pil. i:1U que ao público €

darío sssísr.ir- eurpolgarrtes
dRmonstra.çõ.z:s <.."3 progr-esso
UA nósso Giná�io, apresenta
se ai�da () ClUl!2 Ginasiano.

quo numa prova do grande
aprovettamento dos alunos

pt"oporeiona f'asr.as i-ecr-eart
vas e cutturats. mostr-anuo as

=1135 f'ina li-

5,0 - Numeres de car.to:
ti.O - - Um charlatão em

apuros -_ farsa em 1 ato ]:>0"
alunos do Ginásio;
7,0 - Numetos ,!.� canto;
8.0'-. "Juca Pirama" � de

Gonça.lves Dbs - dramattza
<;5.0 em 1 ato;
9.0 - "Apoteóse",
O auditório estava repleto

de etpe('.�dores, que
pouparam aplausos
no� do Ginásio
ia reaUsação, e

IRAI\fON.\ ,

\'"E.1.'\iDE-SE ern perj coitu
estado com nlais um mo

t(jj� e n1uira� outr.a$ pt=:ça��

(CondlLSã,Q da,

lida a força do

titlóindo-Ee um

do p('1o Dr. HeJ."cilío, que,

PR.laeio para abrigar-se n:t Ca
pitania. dos Portos, G GO\'ern,j
Provisorio, chefiado por Ner·

g'1l.-verde.

Reeordn-mp bpn�, qU:1,l1do ain
da criança. da chegada do ih',,
tre parlamenta:', regr?ssando
da Europa, para mon'r!, ,�1'1
SUil. tcrrn ql':'!'idfl. li:l'g1.I{'rarr
na Praça 15 de Novembro uma

paç,
fico, ;l minar-lhe n SOla. frater
.lida ) cristã, a explorar R boa

fé de seus trabalha.dores
seus homens do povo, a

par o idealismo de seus intelec
t uaÍ:--;, p:tra que o nosso pais fle

transforme um dia, num fundo
�(..yiétic:J. numa t.uryu e e�cra ...

vizada democracia nopular.
O que tem aconte'cido no B�a.-

I

,jJ tem, por certo.. o aspecto d'e

11m movimento tentado pelo co-

pela pI'jmei
afeição

e com energia,
. Pouco a

cruzar por mim em caminn-;

do:f'C, afinal, a consideração
S8US coests.danos ".

Dotou a noSsa modestl1.
pital como

t.ais como o Palá.cio do Gover
no, o Mercado Municipal, e

D •.';;,�e Hl35 qne vem. repetind:l
=In Lf� [;ÕS !:_:uas l�ntativt-i.s, mul
a.;. o,,;·te1l9i vas e revolta.ntl?�J ou·

X<cS hipócrit.as e dil'simula.rla�,
,r,tlas elas fr[lca.ss3.d:.!� porém�

ir.; cat'll'inens,", o Omr;ejhdrn
Mafra. '

E lia morte, orgulham-se os ca
tannens.es de sua administra.

:u; (lontinuarão 3. frac:ls;::ar pnr- ,...... h lh ó
-lue () povo brasileir,') não S\l- No 1"611 (ioverno ,foram Cfpa-

..11.0, e onranl- e [l, :m.�m ri

í;orUl dit"duras de qualquer es- rtas as Armas e 'Bandeira do com manifentaçães lfCl:ecidas
l}td� não coml'rt'cfiCe nem

�ei-I
Estado, adotando-se o Hino, pc'

J
Póde �le, Rem cont.està�ã.O n)

i:: a intromissão estrangelra, 1>1 Lei n. ,54 de 6 de seI emb�'o gum:'l, '-31' apontado :t'; n033ana" :en_e�ra, �e modo algum; ile 1895. 1!C i.'l.mbem, no seu go- , mOCidade, como exemplo (].
seus J<lelms de I!herd::tde, a sua te

,.

'ta I c:dadão perfeito, com Rua inteeristã, SlJ'l.S ccnvicç[,e!:', d:?lUO- vf'rno, o nome dn: Capl 1 mu_, .
,

cráUcas e o ",,,"u mnor á lerr? dado de nt'sterro para F'loriti-I l.lPi"ncla voltada pa�a os desb
pátria. fiape·l!R. Deixou as elevadas: . nos da tCl'ra catarmenR3, nr

ele func;õf's nn 28 de s:etembro I.i.deal sl�blimi.' ctl' engrandece_]r
no

de 1898, Fendo substituido- tn-I cn.d). vez mais, ,para' :n�iL�da
tão, pl'lo Major d<õ Eng<C'nha:ria grandc·za, da. Pátna BraS\\rlra

dr. Feiipe Rchrrtidt, ('le:itn 2m 1 Honremo:" SUfa memória! r

UiUlliliimmmilíiiiiiiiUllUiillU �4 dil julho, ! MS ;;e1l'! nohres cToocenden","'
Foi eleito Consrlheiro da, Câ.-: as m:mifr.staçfJes de nol'!'o a:pl'e

�.!l.r!l �.r1tni('jp:J.l dI'; FIOl'i�n01Jo-1 com a 1·(·afinna.ç1to
1is em 1899, Rendo Pl':s:den�.., I, l'l.'1.udade!

Consplho. Em 19f)O rOl ele'- , .------------

to Srllunor, na vaga deimu:h I �>
com o falecimento de E'I:evil3· ..

RAIO

D();;m::l!i de

Opera!}à,1) EM OERAI,
Ale.atr§fllCmumltór!o " J'eeldeul',IM

Bom Retiro, �l.

Fone 1.25&

(em fr�nte '110 Hospital (Js,..

MUco 8anta I�aMl)

energ-i:'l fl,·tri

funcionamento

Rua Sã.o Paulo. 91
PROJETOS DE EN
GElIi'HARL4. E. AR
QlJITETURA - - Cf
l\>IENTO 4RIUADO

Fiscafiza('ão e Dh'e�<ão
de obras - Infor-

.l:t maior e :lpeSal' de todo o

lntel'eSSC e pedidos reiterados
ra. ('linl.ina�'-me qnatro a nos . I_do general Taborda, de me cor -

cavando €111 torno Para i'rcquentar- o CIII só) ,h �('I'\':'U'en1 corno fiocal da Esto-
vacun. ou t'l1yoh:endo_me nn-l I,fH',c,ii.o Mi l ít.ar F'I':lJ)('Cl'J f ,:}i la Técnica do Exército, fui
ma atrnosrora de- odiosidade e! prr clso que Cn logeru s 111(' :i-I mandado para a fronteira de

, R"
I

,pre,'engão. ! 20'-:; vn- 20 o o, ,,5snn l11,,r'!1-', 1\íato 01'0'"'''0 corri o Pal'ag-u'ôl
Aonde eu chegava. não ,,1"1,,-! restando a satbfa.;:ã0 qUe :r.e

para Bela Vista. outro degrr-Io
gava o oficial intcgram:e únl' causaram meus tr-aba.lhos ,�e (L: ,in{}esrjavei;1 Vn.ldomtro
ecrnandants, d� urna guarni,::1:). engenhnria (Hospi1.,"�- """ ,1' c ('"tn"':! aUó'l'nte. na Europa, co

mas um indivíduo desprozlvcl' Quartel Crl1(·!'al. pr-íncipalmen- ruo observador da guerra, it,,
e asqueroso, cujo contacto 10-1 t.e I, tncluslvo })l',)jeto;:i e 01":1- Io-nbissmín ma", ar) regressar.!

,. �

I t ,:J -.Idos deveriam evitar .- o matn-] mrntns elos novos quart.eis ,-

me chamou outra vez para ('.['''_

dOI' lYWl1SÜ'UO:iO de Euclides ola j 0['11 prcgrania e m inha L�lldvia I
"ir no seu Estado :Maior, agora

Cunha e, pouco depois também! clvil e militar �aql1ela impor- 'l(jlli no Rio. Depois de premo
de seu jovem e b�iOSO. fil.hO, i umt« cidade g� \lCh�., vldo a tenente coronel, desta
Chegava um aSsaSSinO rac.no- Outra vez CIuS�lllCa(,O com vez «por merecimento» graças
rosa. a'bsolvido e impune, por- primeiro lugar na minha tu" ii ínterf'erencía des8é grande?
que no Brasil não havia jusU- ma, de Cavalaria, na gS:O.!i'l I

chefe (' dediCado amigo junto
ça.. . dé' ."'�p{,l'ieiçoamcntu de OÚC13':l, ao pr{'sid('ntt� Getulio Vargas,
Poderia contar_lhe Ill,In{'l'Of,OS I agora com a 1Il1i"são F'ranc',' i fui mais uma. \'ez alvo de to-

te;; da animadver.\io . I Sn, fui solicitado l'rcl'a fazer (' I do,.; os ódios - m:J.ndaram-m€'
te;; da anidflmVeri'iio.

"

Cnl'iê() de Estado Maior TCl'mi-1 pum o 6.0 Reg-íml:'nto de Ca-
Quando promo'ádo a 2,0 tc- Ilado este. mimc"eal'am-nl[' cO:TI, valal'ia. sediado em Alegrete,

nente, em São João. d'EI neV, 1\.m<1 nO\'a pnllição, ('OI:l U;I1'l [ Nunr::1 Sê prnsou em confiar n
fui el�s:-ificaão em Sã.o Nico:an,! gwu'niçiio. ent:t.o ponco Llese :,}.I comando de urna unidade de
no R10 Grande do Sul., seniL> 1 vel, a de Castl'O, 110 Paraná, I ,(·lit,' , hem sirllilcl!t c brm a

retido, no entanto. na cidr.d,' i onde Ine ilUl'prePlHl"1I ii H:Vf)- porü]hada, ond;, melhor pudes
de São Luiz de 1\H:O!'rões, Ao aH i 111(':10 de. 31L I f'e remprOV:lr minhns qllalirh
chegar. a mesma,' atmoRfcl'n fll' i No deeni'l'el' eh 1" vn]ur:&o ioi I ']"s milit:lrr:s.
p:t>6vpnção e antipatia. Com. o; s�li< ,!rida ]mru't1 prolllor;ão. J.c,J 'l'"r1:JS a,� mjru1ti� pretcnsõ<,e
.tempo, porem, meus prop:lOf': j:'. contlwa drz anos de· pOBto I gEI'almcllte de pequena monta,companheiros e Lodas as I,e,,-: ,e rnl O mm1' J'O 3 do quar'.lo I el':un >l"mpre contraria'das .'
S03S com qne entra:va em ('011- à,� c:)pita�i:J " 2:: �e. Ofi_'>IR11: I n(-,<;f�da,�. Para não (('}' q\l� mPl
t&,(,to, vel'iii,'avam nã.o

e :;' 1'!,ZOl':; !la §;!J"lt;1';iJO s,' tlOg'JIlI', () ]\linL·1l�l'io, qllE-, e11_
b:l:,,('aVanl �llll(b IH. }lOF::uip I tão no;;\ VlsitaVa. l'('CUROU-S(. 3

'jIL'l'uclld"s brilll111tPA I' �e;' 'I apreciar as obras de melhor:':.
<:Uln perfeito :-<o!dado dê g\l'{'!. mentos introduzidos por :a,lm
1'3 pl'lO v[.lor (' e::cdellte d.; II no quartel de Alegrete,
F.studo Maiol', pell intc!igenr'h Drpoi;; dI' 30 anos dr> Ilib.
e' devotamento'. Ap"i'ar dif,�01 lia jnsUI):t milit:u'

J\f!nha recolocação no lu
qlle me �t)mpctia no Alma-

tudo. não fl'j promoviuo. 1"01- i
r:Ul1-no "litro;;" m:J.i, modernw' !

crrrll'lJ(lc,_Jnc o, :tf'''�,,0,
.. ;dirql� IpOl' antigm.datle, Tlél 1m' ,\-o

,

i Só depOis de qnase tl'ÍlWl u
I

'l'lld<l era l}ft""). tu i nos dl• luta conseglli vencer, Ih'l

Ql1anclo " Gene!3] Valcl,)· '.)uc:.iça lIofiJitar, a (!lHISe pres
l1;irü <1e Lima !1'i ....1n11u n int":'. i .' "Ha questão de cln;;sifie::lç�(,

Paulo

IUlfjll(' J\filitar foi �emprp "m

b:J J'v,1l (1'1 .

ano.

parte 1,'

prejuizo

:lI1a1 e"":" ('min,'l1lE .::hei::
destituido, ('ontra mim de""ll_
:ader.� um todas a� cnlel'ils Í!1-

c]u,,:ve pm'que 1'0]'11 eu o s�ll

1)11eo HtI'dli:lI' iJ:1:r1i.::lo glle' P:::'
rr"!aneeeL nO (-argo para enti �>-

r ol'l'�spondel)t('", ao Ye�sal'ci

m, nto c1n pretel'lção até hoje
não me foram pagos .. , Em
('om equencia dep,:::;a vitoria ju
diciária e com uma expressão

I
I
I

I t','uRÍ\'a do Ministé.io da Gu;,r-

1 ra me foi negado poder C,Ollcnr_

I r('r à Ji»ta para promoç5.o J por
I

f,m ao

que cu

mel'ecimento', Só não me pu

(leram pl'ejudiC':ll' mais, uma

\'('Z, pOl'que nâo era passiveI
tlrar--llle o direito ao acesso

p01' an\lguidaue', poiS' sobr'3.
Vfi pntão. ll1Ylfi vagn. 0 �Rtn. rne-

fc\" coni"en'ado n,')

eargo. No entanto, porque <)

\'aldomiJ'o "e l'etíl'Hn

)5 ,.inconif,'i'veis,', OE; c-inca,pn.
,es", ou os desafeto!' dos maio_

"

",
,

l1aterial bélif:o. NCRsa g-Uarni'
ção, como na de Bela Vista. em

Mato Grosso, sempre incom9Ir'
La de oficiais e material, era:]!

:lasRificados 0'1 «indcsejt..veif',

Dr. R. CâMARA

F'
- I}ÜJi.Nf,·,\S D:� RENHORAFl

()PJ'Jt.'\('{}E� E ('LIXICA IN'I'EUNA
-,,':tJ1.IZI�H- "

';,
'aiR -- ca<'�igo, Para um oC

:ia) jovêm e entuilia»ta � uma
, '"

üm.: 1'l'nv. 4. de FeveJ'eiJ'o, ::; - FONE 1433
fOperações 110 Hos p, Santa Catarina)
-- B L U M E NAU -

Jo-;u d;{!\'ia sI'r �3Stigado
- Quando me formei em en

sf-nhària P (Jhtive (J 'Primeiro

doce harmonia !ICA-S���-õY:4LS:=--:''Conclusão d" Q1UL1'ta Pag./

ÀlnduJi'�trja e C&me'rlfOlo.que foram num ambiente Cal- ,l:# V.. ,
mo. encora.iadOl'. Os outro,;

t ,---
.' .\ V I ::; O "

_.

guardam apenas dolorósa.<o

•recordações, cujos efeitos i. Achnm-se ti t(,.::fr:J>,it:ão do" �n"'. Acionisl1s no escritório des-

m(l,rcaram de' descrença e

I I ta, Sociedade, ,i. Rua, 15 de Novembro N.o 320::::2, os documen- •rancôr todos os seus :tiOS

I' tOs a qu;; ,,� refere o [11·1 !l!l do Dp('l't'to ·Il'i D.n �(\�7 ,i" 26 dí'c
posteriores.

I t •S��t'rl1hro I}o 1 � la.Nem sen11're, tulvcc, as nIU-

•lhe1'es tenham culpa, mas, na !, Illlllilennu, 18 ,le Outuhro de In!9

maiór parte d�.s vezes, a sua I �
,

B. '\VILLECKE - DirEHol' --- ,
interferência malsà ocasiona f

,••_"""iiii"i;;' �__..

I:r�==.---����-�=.1I
í
I

\
I

a ruína. L�a um lar ..

l\íesmo sobrecarregada de

trabalho, mesmo desgostosa
com a sua sórle. a don� de
casa deve deixaI' o egoísmo
de lado e virar-se mais aten

tamen te p:ua Of' filhos e o

marido, dando-lhes confôrro
de Reus cuid.c'l.,i J,C, () apoio d,�
Slla." 'l.L0nçÕe;;, a capacicllde
mlÍ.xima de sua. compreenRão,
S� a.gir IlSf;Lm nunca os de-'

i «apontará, Haja. o que houver
os filhoR e o marido poderão

I
eonfiar-lhe!l pe:>al'6s e �tle
grias, nn. certl:!za de qUf' f'la

j é T'e�menw "fi rainha fio

I Iro'''.

III ''''C'D��t-d·�fi�iJ�c-tEa��-;.�-;ç��-'·VE�.�dvogado
F ERGrlt.'h111

nUJl\lENAU
l Rm, Brmwu6 SiN. !
í I

I V�1I1f1l ;��;,;;;;;;;;;;II"
..

-II-II-Il-II-II-II�'ll !IIi _ nde-se ll[! I
I'i '

} E DE Tl�R1-lA
..

I :�, RU.\ VICTüft
pon PRE:C0

com (\ Te-



DEPOE

foi m.orto

taL

'�·,1�-G jl!ridí�a!; em, t03'UO da. lf'

g:ítima olt\fesa. l�vn:!'i�to de 1\10-
i'lÜ& n"",;1n1 c..oli{'ltún suas pab
\Tfu� r§erita;;:

'pl'inílipÍar a r.�agir, 1lJl1a pl"S
pou aIJen.'l-S agri'dida, um ofi-

H>.U inférlor; (':-a, ,já lun hoone1l1

m01"t�lmenti' fl"'!"!I!O, em Cl!.}lJ
org:uusmo Se opcra"aJU fetlO

I.' p",rturba-

Ivo oe eI�ressivas homeDa�ens em fI�aí o

rce�is�ü . metropolitano �� DOlDjD�OS oe Freitas
(Do

Matriz,

dadc," do 1\[unicipioJ sendo eS_

'cqlt'adç até defronte a :Matriz,
na Pra:ça Vida] Ramos, por fi-

sidente da Câmará Ml!nicipal
de It:;jai. que em brilhantes r

eloquente"" palavras traçou
fj;o,'yeJ saliente da Igreja no me

illellto atual, e externou a g;'u
tirlão elo povo i't;q_ja i<onsc� p, l
honrosa vü,itn dll TI1aior <i1L0

Chegou sáhado a eEt:a cida

em visita pastoral. S. ENcip...

Joaquim Domingues de Oli

'�1;'1. al'cebispo Metropolitano.
:\ comitivR de S. Excia, foi

leira,s de automoveis.
cletas e bicicletas.
Em frente da Igreja

motoei-

'!'Ci'IJÍl1u no 'lIforro C:::rtndo. por I fei S exclu. re'\'1;na. saudado pc
una c01nissão de altas autori- lo fll'. Paulo Ba1.ler. DD. Pr'(,- ridade eclesiusLica

T2rminad1ls as festividE,rJes

O d e· rnas real,·zaço-esl �l; �:C:(f:���l� f��':C�:r�i�:�;��=
I

t� a noya lvIatnz elU constru-

rqu,lIleloADIIIC!&S "0'o:s" EC_,UU_' ��:. ;:��1.f��n�:n��J�: a;��C�(.
� fi l _

Excia.· dirig-ido a palavl'a ar

PO\'o. (lg'raclecendo a rcstivre- e

l'e:::f·pç:iO. à qn'

Em companhia de seu marído. sr. Otavio Ribeiro Pin

to, e de sua filha, sra, Ana Maria Novais Pinto, embarcou
para Nova York a pia.nista hrasi,leira Guiomar Navais,

Depois de mais de um ano de ausencia, volta aos Estado"
Unidos para cumprir COntratos assllmidos com os mai",

importantes centros da al1.e musical norte-americnna. A
atual «tournée» estender-se-á por quatro meses· devend<_.

apresentar-se às plateias de varias cidades norte-amel'!"
,panas. O primeiro compromisso. já agora no dia 10, está
firmado com.a National Broadcasting Corp,. aparecend"
�Utomar Novais na; «Telephol1é Hour:>, a hora mais dis,
putada da NBC. O «clichê». reproduz fcitogeafia toma(]'
110 ]1101TIf'ntn rio P.Ul r.l'lI·(111e, \TC nelO-se GUIOJVIAR NOVAI!:
eiltre o sr. Otavio Ribeiro Pinto e a sra. Ana M:tria N(l

iis�;ciaçãO Iri�ârli!e�.nO I
campo da energlq alomle? I

LfJ11dn,�:. 20 (Bj:[�, s.,- I '1 cômica. bn.f'eada no 0m:ll't'g(

\\'ashíngtun. - - As últImas

I
nizàda.

f"alizaçõe.s' arquite·�oilit::lR re]:l.. _.\. ("cllsb'�lc:ão de c�sas l',:,ri

ivas as casas TI1od,'rnas. fOral�1 dendais nos Estados Unid()ó'

-jSt9,s pelos nOl't,,-amel'ie:111!).3,
I
er;t:i prcvi.sto para atingir li ci

',,Je visitaram u <:xposição d•.s, fl'a de mn 111ilhão em 1949. O

lUmü;; TIl.odl'los de ca"fl. dUl'an-
\
te::!' da expo'':ção V'll'l,t. elesd'

-. :J H'ccnte. Semana N8cíon,.1 [ ,

as "3:';' de eonstrUi'ao luxuosa
I i ('.,5:'1.. ÜW' <'{' j'p:lliza aUl1;ll-/. 'f h' I· "'. l IJ

��t� :1.s. pre iJ l'lcn( as. r_.lll oe as:.
-"Ente nos E :''1do,: Unidos,

I
-', b-

.' as construC'ues o P"ll1Cl?:11 -,

,Em 7QIl localidades, os eXIbI-
. . '

i c'to v:>llllCado fDl o �. 'n0 pro
'')1'('3 mostl·f'!.ram l1ãn só roDO.,-,

"

.

d.

" . _
.'

I b','TI1a do espaço l'acwna o

ílS l]·:}3 nhllTIfi::1 (,ilaC(h:�:� (:1T; 1111 ..

t • t- ._

_,. ': p:J41' do l;ta�:trJ1O CiTlt�r. n.
erHl dê cúnfl.Y)ntos autentIcOS j ,

1100210s de �.f�.:'�\:-: ;,� ......o ? OUS:1- J 1.:1 de�se eonfl'onln n;lSCCU

Ea .je eon�tru<:iio mfl"-. i:1mmi-jl!ma
,.�erie intern:if1:l \ d fl� no

'ol;,niais adaptadas H:'l px\�eTI- \'as f'ria r:ões, jnclusiv,� mU'l no.

:ia� fltLWis d,' C·Jnfo!'to. Um,:;

I
va tendeneia de :ler conf'lrd·

e!'dafÍi'in1 leg'íão de arquiteto". da a: garag-e como' parte ince·

-�onstl'nlt)e(-�. Cc decoradoI'{�S g'rante da cne:J.. �nl>3. maior fa·

"e-'al'�"1 -'{'l', \'a]ioso conCUrN) eilida.le de acesso an carro dr
lt, -:;l.' u � � ., "-

.ara �t éxiLO da exposição cujo fa.mili,l. O.� pavim.:;ntos térre,

retribue

�:oTI)pareCeraTIl todas as autolÍ

dades do J),fmlicipio e ellOl�l1P

ma:·sa. popular, dnmla de,�aque
��peci;ll à, magnifica �fludaç�o

que lhe fÔl'l1 f':ita pelo ora-:n'

P8t\Jo B"Hl�J'.

Dor,lingo à t<1)'(k. f,cgund,) (

�-'rp'·,-feira foi ministrado .{"

�. 8a"rnmentn 0:1 CI'jSJ11:1. ilG�

fieiS. d-r,jxa:1c10 8, Excia. p��a

cidade na twde de.�f1C rUa, V'

"n vi:o'i1.3l' o int(';'im' da 1J31'6-
quia.

I Rh1m('n�n ,� .Jüínvilp
! Viagens l'ál'idap e BPgm'R� ,,6 I

]:,dn
EXPRTI;:'<�O lTA.T i\H \

t Rua 1.5 de NtP'? , :;ii�'? - '1'[-1. t4-f.fi

g1mdo l't:ve\;lçfw feita ('m \\''1_

s!lington pi;]" sHh-::ecr{'t:"trio .li'

E,ltado Nnnr-ameri'::J.IW. o ��!'

James \Vpb u Cl'il Drr·t.·mh'l.

conjunto mais rací�nal e ('C;:l'

nônlÍco dO;i !ua1leriaís t.f:cnieo�

paÍt�es dispõ0111.

iuica �e Dlhos

":'l. destinad08 a <'ar emprega

dOR, em todn sua árp� utiliza

velo ;.ão divididos em oficinar Jd," trabalho. lavandaria c jar
dim de recreio 11:'11'a as cria!1'

Cfl1)1po tla

I nO\'[I.e;
focalizava

(! c()nltecim�ntos ,k quI' O:" trê

C'anadlL c Estado.,;' Unidos e;e

tilo 'c'Jl1i'liderando a fOl"rnação
. ,

de Ulna sociedade nc,

energia atômicl1.

O sr,' \Vcbh, que'

A epid':rme e de extrema

sensibilidade aos raios do

sol. 'Pal'a protegê'lw'l n:,,;

praias. nali'ft mais indicado

que o Creme ,!'-;ivetl., E' um
creme para. o ('ia. e para a

noite, illsuperável para a

limpezci. d..'l p,sl{' 2 como base

Com e�se fim.

Enjre as futura!! flspiraçõer
d05 construtores 'e arquitei:OE
figl't'am. um sitema. de refrige'

I"açqes e' calefação irrddiadr

por tubulações localizadas nf

,"ub-solo e no teto; in:1::alaçõer
de' aparelhos de televisão em

lmtidas nas p2�edes da sala di

estar. para a economia de es,

pr.ço, janelas, portas, que co'

1:Jllrão o eS:Qaço dt. uma lT9.Jed:
�nteira: banhei,I'ni; (10m inst�l

};l(':��··_. ele n.P:H� ..�\''''s. L .,_... tl

,"\J" � � e infr� 1
••�! hF'; _� ;J�'; C ,.1

Of') resujtad..:·s (t�lS <:nnversac:i')e?;

I reLtli;�uda,q na (,Qpit:ll nnde-n

rfLl'ricana [·ntrl' os periton un

I ('karc's dos tl'ês países que li

I c":;r:l111 o lT!l!ndfi nns p"s�ui.zas Ij e no d:estl1volvime1'.y) �t�m�c:.'.

I
disse Qllc excelente p, n<.re�s'

1já havia sido f['ito no C'stlldn

dos meios para o cstabC'jecimcn- i

ri to daquelà sociedadf'.

Segundo suas pala\'ras 'cto

1 r= eXfl.111il1adas ampl:lf' possi·

I bilidadc-s no sentido de uma as,

sociação no ;:;fojm' da el1prgir

OITVIDOS, NARIS
GARGA.."O'TA

DO

DR. 'WILSON SANTlnA,QO

.4 ssistente da Faculdade de

lItTedicina da pniversidade
do Brasil -

t::!ONSlJ'LTAS:
HOUARIO:
Da.s J O às 12 horas.

Das 14 às 18 horas_

CONSULTORIa: :- Rua- 15

de Novcmbro, 742 - (Ao

para o pó
rouge,

Cren�e

�t� arroz e o

Nivcu é o único
creme no mundo que con

tém Eucerite, substância de

grande afinidade com as cé
lulas cutâneas, agindo corno

um tônico renovador dos te

cidos da epidérme. Creme
Nívea penétra. profundamen
te na cútis. tornando-a 02-

la, macia e elástica. evitan
do o ressecamento e as 1'U

gElS prematuras.in,nUns in
._-----------�---

a

11

azas

filha

, �...o"'......"'O-JJ"_D"'........rA'l"'...Q'..r..rJ"'..rJ"'�........o"'..r-,.../..r.r..r..r..r.rJ"..r.r..r.M"§.

Im�OMante Esla�elecimeDto ,
UE CR'ÉDJTO DO PÁ.RA.NA N!·�()E�RJ1'A DE §

i FTTNflU)N.i.R,IOR APT08 ID CONHECEDORES §DO SERVICO. CARTA INDICANDO PRETEN- �
CõES. REF)�RF.NOlAS 1<: OUTROS INFORMl<::S §

� .>iA' CX. Pos'rAL. N. 56 :Ki\t .J o I N V I L J<�, §
N GARANT1�·�SE o 1\'IÁXIM:O SIGIJ,o. �
��""".h'"'''''''�...e'-iO''',.....��........,.....r......................ce.o-........rJ'"�Y'''''''''''''''''''J''''''''...o-�

•

vluva
FLORB.NOPOLIS. 19

(Mé-j'
nuú'"m. pelo Expresso G161'!a

d.' - O piloto Etelvino Scr'i- para Porto .A��e. A mãe da

or.i. ex_instrutor do AI'CO raptada� que a v:�va. apresen

lube
. de Plolianpolls. proces- tau quelim a pohcm.

9�f:�����:f�!;�,�} I fi-D-m-P-a--be-çu'--d';�ttl11 �8mpo �l' flltebol do luga1 D b 00
'nommado Campinas. raptou. t' 't ..

horl'ta Iv'ete B"stos vendem-;<€ LOTES ,e uma
ol'a a sen

u...
.,

,:Silva. Os • pombinhos' nl� CASA de dms pa:-lmentos, • =

i, completamentlê lnsfalada, , =

, com móveis e louças, ba.- ti::& nllo com água, fria ".e. quen-

!
ê

: te, Tl'at:l.r com a Admin;s- t ª_=, 1.radol·a Predial e Comel'- t
t

ci'lJ L1;da. - Rua QuinZ'!!. • - M

714 - Fane 1323 - Caixa tI E II'ONE': 14"7 - Caf.7".9 }:"f'&ta.11 211 -- 1'IT",tThmNA'O �
���.c:!.:;,..=='!"� � 1 �miimnji;miiiíiiiiiiiiiiiliíiimíiiíiííil[tjiiimiíliii;iiiiiml�"i&�;mm.H.

j'llflllmnll1rnnIJunV'IIHII'\lflnl'ImllIIUIIlIHlllnmll'llm,lIfJilr'll :
1Dr. Paulo MaJ�a ferraz -

r
- .AnVOQADO-

CAUSAS CP/EIS, C01'IERCIATS E CRIl'I1IN_US
Escritório: Rua 15 d� NovembJ'o, 389 - 1.0 Andar

Residencia! t1.ua 15 de Novenlbro, 1393 - Apa.rt, 1
,,,di!n;;, Espinl\as, :Mancllas.

t:fN'ra§ e Rt'umatismo

Ixir de NoÍlueira
);"E;,lJ;;lê' 1:Jepw:o.tiV\) ãIJ Silt>iôp.�

es da Cunha

LU

POl'gue
_:i�:::�:;�:'����:f Absolvl·do Jlllurl·dl·(amen�e na""o sodalment ��;�t'�f:�:��II��;f:�:�:[)l'ÚSsegl1e {} cOl"ollt'1 Dilel"lTIun' ,., ' mas .

.� r-ondeuncão r1') acusado,do dA .4.ssis - {i1'C<lIllJH,,!ml (',,>m
p(.]:; 1 f'f'usa d't jllsVfieaU" I (1'1

fllJ'tdaHneuto e e1oquenei.ao mi- '1." altn.
_ �igni.f.i('a.ç�i}, l'eflt't.in'ln t destes elementos ,d� conv�cç�o. nisU10 e aos solícito" cuidados' meço da sua ação. quando Hino

J
pOU. O decorrel' da ação não I :1(', militava em favnr do aen· legítima (lpf'�S(l" equrvajerta, :1-

nh.a defesa. mostr-ando como I na "na mt,:;hg.?nma e na sna] Desde que o delra;ne íntcr- médico-(!�rur�icos que lhe fo: da Iucido,
_

tinha tão sõmentr pode. nem dr-ve ser imputado a

I
: ado seu estado d.e pl?f"uncla a- Iem d.' tudo, a um triste '!';r:-

�'U a,gi�1 (;'11 j"g{tin:w, (l.'fh"<L I \·.-;nt:::.dé, O acusado tinha, lt"filt-
no do rn�gue, motivando aram prodlgahzndcs. Pode.se ate- em vista nao morrei- COntO um

I
qnern :tg1?, se bem q.ll: movmo normalídade psíco.rísíojogtca. sClh(, de ('oyat'rli'l e vilipene'",

{an.tl' '

< P' ':- "

• ••
-

• -, iafra'y- pel'tu.l'ba'Çao do aparelho en-cu- mesmo afirma!' que. desfechan- co,-arde, õl_,smtl:'ahzfomdo a f:w- pOJ' um Impulso ll'gltImo.
.

jã I esultante das lf� :Jes recebídr.s 1;-(80°" 1. L"!Lp>ólnitido ,'o;;: one,n ,'4

•

a ,11'111,\ a",r!'ss.w Injusta f'

I
dn. • s dOI'" (mIntOes, o d ... latóno, lhl' anemiou o cerebro; do contra ['eU agressor o seu da ql!,� lite jH'J(' tem sabido I ('111 est;�d(> de Sell1l-1I1COl1SCWIL r.ntes de principiar a agir:' .to br-ioso F>:é"cÍlo 2:!·<le:Udro'.

traIçOeIra_ ma e ... figa,do; "eu aparelho desde que ele Se sentiu eomba., revolver, apenas carr-egado com, nom-ar. cía. A opinião do pÚblico ,S€I\:'J:i- I HO�:T:l' r,.eUI ,,o P:ll"t o S,t-
.. NãH qUe!"" agora.. r"'lu·oduzil'. r''l'piratõriu. de> (',uj:t fun�\i<) lido físi�a_ e,

�nt�le�tualmente'l três bala�. o Tenel;te :riraS. conforme dissemos. a Or-a, se a doutrina e a lt?gí.?- to e ímpareínl, alhcío aos cor- prerno Tl'ih�ll1.al M'l UH'. maa .'1.

sua defesa, publlcada em tmlos I' {':;'pcnde essencíalmente a ,\'it1:i,

I
(OHt a. ....iean {lImlll�llda. com ,:1 do antevia a morre, bem 'lt:ji:·t'..<;sa se di"l' hl':ão admitem. em países cut- r ílhos de íntr-ígantes e pe!'';'_'- ,cllLt'lt<��' d,. <lbsolvu:&.o foi Tll!'l"

f' . - .

d- d
-

s palavra. quase tolhida pela (\l- ( tos, H impunibilidade dos que gnidore;, apa íxonados. rrancn- ! i";,� lt'ndo ,.,,10 no�';"r'3 fi :'>]1,'.'{ I Jormus d.-, época. Df"se,lo li (",'tU\'ll f.YeJu icu o; na... " c-·
fíc1.lldade d r spiração ",;:, pt'

•

1 mr-nto ,�.-. l','I\'o!'8.vd no H:IH'll'"
}f'll",Ii;

" ..... r, • " s- eh-cu- c e 1 , -" p .• -! �'e defenden1. rru-srno CDl a. gunl - _ ,- , '.r_f"1.I """.. UICum nest .. cIellOunen- tavaan nlolmns os orgaos �

sístíu o <'instinto de conserva- I (.,_,.•..•ss...o quando cs'se excesso Di lerrnando de A1'.2'i3, porque• ..
.._.'-' .:> 1.1. '"' ........ _.-\ per�';:t:gniC:&fJtI, {,'8 trechos :!'iS/aio;; da, parti! 1::dó1'iO'''. tilmlwm lJrlr{l\}rili:m;, cão«, o cultimuo, mOl'iens'. <'s· não lhes é bem consciente por cada um julga. o ca::o em F&

A1J;.oh,'!ú 110·.:,:·,lí.),tc. 1".,1'('';'�Ti.t}t por aquelA :!t""a.llde "'5- ln" mitIlt.cnea da harm�mia vi- se qlle leva o naufra:e-o a ar- ('st,'11'A111 tom,ndos dt> simples "_onscienda e não ;-,odC' nega!''-,
C> ..... �t uJJallilllitkidc. �'t"1 '_�'l{lj a " 1n-:tj""!

l'1:InCar ao conlpanheiro de Ín- ("lllOÇão: c(;mo rN�ll"R: a ansal- que ele procedeu con10 11l1r",1-
'.1'- "<'1"'[, ,,,',,fI �'"l',- :. r;

, ,:',,(lfortunio '1 taboa ele salvaçãQ, vicào ao Tenente Dllerrnantlo, namentp ll1e era dado proee<kr.,-.
,1- . I

D!'_ pnr ('(ln< ft dq)"s",,;('I fi'i-
que [j.tira inconscientemente qu�ndo não está jU!'ldicall1entc Exigir' o contrário [pra o 1)1('S- 1::1' l]\',,·) .l,. T,-, •...-,1<10. c· di",!

<'a. ocasionada pela hemorr;:;'
umas sobre as outras pessoas aprovado o excesso, ('m vista, GlG ql!e qller.::r emmrgar na

fi'I'!r)
H P(·J·;·;;;,;ni.J.c, 'te C :c,- 1F,vi t

gia interna. n, ane:;;i eerebr:ll
que tentam fugir de uma casa dns contradições manifes':,Il'i' [:'ura do :H'n�';l(lo "m tipo <1,

Q:onsfLcutiva tinha� -'1.?�c�!;3.ri�· incendiada. da!-1 testeu1unhfU:;, f" RQ e�i\�t!s", :;;l_..c'1'lfiea,lJ :·HJ.I.-�t1nuilano, :1�,P!� d�'Gn.l-'II·Lj lia �cl. IJE-. I

mentí". de dificultar a SOl.TIla- Na hipotesp. f>" verificou um ����__���, _.�_�����_��_=._---_.

ção das idéj�,s::, e inf:l1!t' na
('3;:0 em que a legit.imidade do ' _� ,

.�--�--

·..:No {"[,-'� !ln ':r"lwnte DUel'_ '

t'<determinação dos atOS'>, 01'-
ato foi entrevista no COffiPf;üHYl-llilú d .., As;:<is, tofIaH nst�.. -

fI '�ptllSl'vo" pi1U.....' . - nadaS re .exos, oU" . .,' - da ação t' o rcsto resullou das
pOlli.k,ra.4;õ<,s j!ltidi�as são acreS- co ou nada conscientes. condiçõ,,:s anormalB Ijue fi a.

{·(da.;; de uma impol'tantitM,ima Nem fC ü.rgllmcnte com a gressáo colocara o a.gredido,
rnmll''I'aç..'io H1e<lÍf'o j)sieoJógÍci; calma atual do acusado, que \ \ Ele. em verdadl", não podia
eJ<l IU;,O f'l'r�. fiO monw,nt'() ,1" lhe permite expor cómprida- perceber, em tais condições, SE

mente OS fatos c descrever. a arnla do atacante (;ontinhfl
até certo ponto, a cena deplora- ou não continha' outros proje_
velo Ele pôde vir fazendo isto, tis. Para ele. a agrE'.::,"iío era a

('ia] n:tilitar apenas lltlV'.adll'- por com mRio" ou menor 'Precisão. tual. pOr qt�e estava diante r}f
desde (} Conselho anterior, aju- si. arma, cm punho, o homerr
dÇJf11do a,s suas reminiscencias quc o ferir'a mortalmente. QWIn
com os fartos recursos dos R'!1- elo o agrescor tombou. ferMo 11e
tos - eXam('E{ periciais, depoi- mortC', ele tambem caiu desfa
mentos das testemunhas - e lecido. e só dev;; a vida à fut-

�,,.ayidade (! com cs raciocinios deduzidos fle re�s!em·ia. (le sell or'ga-

i HERCILIO
I\-�
1 }.lJ ""memorar-TItO;;, no fl!:1

I
;',!'fl1iu o GOVPl'110 enl virtude

I, j[' ("ll ':H. <) tl'3l1!;cnn:o do 25.0 j (:3. llepo,�iç:LÜ do gO\'el'no l'<,)"I·

, alli\'C!',i-u';" ,b faf€'cilllellto d,' lJ1Í<'�t10. piJr>:-ando..{) ao Tenr'l1_

leruJin f'ntlm ti·! LII:�. q!lt'C�'- t ,-col'on('1 Efys€u Xavier (,111

:JO:o' ['cO, .',mente 1'"V('I"'flCi,," a 13 de jUnI;,) de 1893.

!'". 'o '�:I de t;::tt.rrriupnf:C-l .i�11'::-
Quando n Partido r�t�publica-

:l't..'�' lll!t.). C'f) d--';t']{"lraJll l1ü Cl,-
1

' " .

I no foi d.·posto f o .50\'<'I·no, COI1-

IlÚJ"'!(j lla.�: �l:. J, 0]('\\,,111,il. C: �h')-

1.11' da 1,>lT'l ') i' I:, I
t �llUOll a batêr-; " pd,3, impte!!

I QI :lndo ];']ol'ÍaJlópolis, :;,iIt,l.1 ! a, chegando me:;mo a critic'll'

! D�'!;\ .'ITO e (',I!Jital da PI'(JVIl1- c;; demnanoo;; govcrnistas e

I
('ia, "ontanl, entl'� nll.itos c:!- rebate1.l Cv1l1 altivez as im;Jl1_
'l:'{;;! illl?tJ't'>l ('(,Dl Jacinto .To,:,';: t:.ções que lhes Il.saCaram, b-

I
da Luz e D . .T"aquina Anania:, :xaltaclosl oS ân:mos em todo o

N('\'p,,; lh Lllz. !'C',ür1enl('}; na :1- lt'l"l'itàl'io catarincn,-,'. cor110
-

N J
I .

11·,,1 1""1(::1 l:J de úvelll )'·n. 1
liOS u('1nai" Eslllc!(''l. <,<,nas (Í�'

,

n:i:-:(I(IU el11 2n d�l 111!"-!!(t dr lS6iJ.
LlgradaV21S Bc desenrolara.!"!1

'T" .. " 'o Pnch'l) ela: Luz - I ('Jlü'e 03 grupos contendOl'eso.
O menin;:l fez �;:\lS eslud-::s

inclusive e111 BlUlnenau, ond(' s,�

'_�'��'T""'n:-lI'Pfj no Coléfl'io .Tn;,é
eucontruya o dr. Hercilio Luz,

cln. Silva Ran10S e completo·l.

°lt t1tT ltllli!]lj ':I r{'�jgngr nn dia

;;1} t]p ((p2,pmhl'o de HWl o 00_

'mJ'n�ltlOl' do Ef:L'1.l1n. Dl'. Ls.u:·ü

Severia no l\fnller. pOr ter [c·

')oin'dn n golpe de E.sl.aflo. Fi-Inelll eon:,ritnid;l ell!iío I\Yil;.t Jl\n

ta Provis{.l'in qllC di'Cl'ctOll a II
'1,,,::oll1C;3n c1) COll� 1'('f�iC<,) 1':3.

tndnaJ.
.

I
AL� 1,0 dc Mn.rço de 1892 a I

Jw1ta dlrigin os destinf's tI:í
,-------

;:� �_.

r�..... '''-:''1]::;; e�tpfl()C' pr('p'p,,"�

tÓl'il)s do cqrso médio. 110 Ri:::

de .Janeiro. matriculando-sc 113.

ES('�h Politécnica: Mais tarje

I"eg'uiu para Liége. na Bélgica.
obtendo então o diploma de En

,,'Cnhe'il'o Cn-i1 e o de "'� rtes e I
i\fanllfa(ul'<1.s. IFicará Ol'filo de Pai. cDnta11-

do npt'nl'l's oito nllOS de idade.' imas i1nubl' venecl' (' transpl.:I'
impávido (',,'Le pande obstácú- !(
1". !

F'Ol'lnc 110. ]'P.gl'i2tiSOU ao

ceR-:!:iviLlo por apli,�m'l
-lIq t�·cnil:l .. Aqui f'lH.:.gado lru_1
"inu a S\la CaIT!·i1'3 profis�'o-I t�

io� (>ll''''ns pÚplii'(}S {.> abrnr:nil
3 pnlil je" , I

Ap(Í�, :1 pl'o,·\nma;:d,'l tb �;["IpÚtJliC-". roi, pc01nul�;tlla e'1: '.'
1. JlH""1 ",. lHfll [L C'oni"t'!.1!J-1
çii o deste }<��i1 ado e f"]Tt � ·on;�t-·

queneia da cl�lehl'e j'evo!t a ·ia

Armada ch('fiada pelo Al:lli,

t,.rra (;lt'1rinense., (jwmdo
sumiu o gnVt:J"UO. como ,�llviado

do P.-esidenLe da Hepúblicil. ()

Tene'lh' Manuel .Joaqllim 1\f:C-l
chado. f'xel'l'('ndo_o até 15 l!e I
iwtl'mbro. sendo Eubstitnido P" I

1 C
' I

lo Tpnentc-C'oronel E y':eu U�'lllwl'111e X<,.vier. eleIto Governa'

'nr l1clo Congresso rcabe)�"o

CI1� 1�8d:lejl��:��;bro o TellCI�teJ"Manuel .Joaqnim :M:achado l'e'13-

-------11

saúde
y

e b o 3.

qUe foi �)' ê�.O. rO!' " \.7 r! l. \

do ii C<apibd no dil:� Çl;; :rla�·:\t.

foi s:l�o.

A 14 de jnlho
t· , I

• I �i

'T

"';a lvIu!1icipaL TJn1'l forc;) '.te

Ca'valaria, mandada p'lo

dC'ndo n'ianter cn1 Ti_iu(l").:;. t_:n_

guiu o dr. lkl'cEio L:!;' P,i>';·

Blu1iwnal!. 011(1", �:e l'tun:u !'03

('ongl'cgaàos pelOH dl's. Puul:l

RamofJ. Bonifacio Cunha e de

mrrifl chefes. sendo então rp!=>t

(ConcliJi na 2a. pga)
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I Banco Sul do BraSil SIA

Fundado em 1920

«DEPóSITOS POPla.ART·�S,}
Ul\nTE ('TI:!, 100, OIlil.OO

T.\x..\ 6">1" -

Rc·iirrulas <;C'lflall:WS lie (:1''1\ I.OnO.hO, ",Pr.} <1\ lh!), para

1)df'púsitOf; att- ('rÓ: lO.onU.no, ,Para conta" supf'rioreS � ('1:$
s�"r!"l. a"',,'I�O, SI.'l'UO 1&."

lO.OOíl,OO, :1<; l'('ÍiJ'llc1a<; f.PW:Jil:.t('S

dlitadas na hn�,' ii" 10':,., ,�",hre o lllUutant", dn �nl<10 da.

r('spN·tiYa ('"n\:l.

,1\ll'o� P!l.piinl i�ft<lO'-i
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versaoModerna

r'l burocraciat aliàda à S{)ci.aijz�v;ã.o, esc'ã'a;;izn e

imobiliza a libp.rdarle dp, jnic:ativa

Durantí' todo () dia' hrt1.-el'á IH; paleü da Igri>ja

tarraeas dI' (,�11'l> - lwbidas - rht:I'�a8('{) - rifas

- roda da. fortuna {' ouha.s di,\,(>fBfw8.
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Á' .se tornou observação
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, corrente qu s, nos anrmrds,

S
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18
são pO$sh'ei� curiosos cr�-

OCIa �� de e �:��;�o�se��r;esU7a�/����.

.2:s..tnentos sao esterel;;; outras va-

7.e5, fecundos. No homem, todns !
®..������"'.• ; as rfLt;as podem cruzar-se entre

si, Este é um dos grandes ar[:,!
mentos para demonstrar I} urrí-.

•
dade da espécie, humana. ' Nos

animais, as variedades de uma

l mesma espécie se cruzam muito xímas entre si dão cruzamentos
I
leão, entre jaguar e pantera. en

I bem, .:!:ando frutos férteís, Mas, ,�stóreis. POl' exemplo, 2. ,lebre tre urso branco e negro, entre ca

para as espécies diversas. o com-I
com o coelho, o sapo com'mU1tas 1 valo e asno, cavalo e zebra, tou

I parlamento nem sempre é segu- especles de rã, a -:ab.ra' mont:z , I:O e bisão, �i:tcaco ernandrlt. I-O'a-

1'0. Ti?mos mu itos exemplos in-. com 11 cabn. doméstfcn.; o [':10 ; Ilnhn, e pnvao. Em alguns casos,

QllAR'l\A I'AGINA
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Mãos, tuas

•
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-

B
, ..

.'i.n/cl va 1;0.0 1umo

Mãos tranquilas de santo., ou mãos de fadas,
- Alvas mãos de marfim, em seu lavor,

O' mâos de sêda, Ó hra nc.as mãos amadas,

Longos ,dedos de lido, desfolhada
Ca.rnel ia., cn!3.nguecil":L no meu calôr,
- O' mãos de câra, ó mãos de amortalhada,
.- O' mias de hóstia. sagradas para o Amôr!

Quando na hora final. eu já sem Inriças

No rorneto da, Vida, sem ação
No r-orpo frio, frio de esperan,,�â',

\ .,,,,?,!,,
Quundo nessa hóra extrema, em contrição,
,.- Quero sent i-Ia.s COlUO pombas m f.n ôn.s,

Cer-rar meus olhos, numa Extrema-Unção!

UM DOCUMENTARIO
REALISTA

Fr�\;13m"-Anos Hoje: PARIS CS.F,n. -- Em sessão

_ A srta, Olga Caminha, dedi- privada foi apresentauo um do-

cada funcionária da agencia 10- cument�rio so?re os matadouros

cal «íos Correios e 'I'elég'rnfos. 'I
de P�rls realizado p�r Georges

_ O meníno CarJinho Silvio F'ranju, com comentanos de Jean

Marloch,
-

Pain!evé e musica de Joseph. Kos! ma. Quando "Le Sang des Bêtea"
- foi projetado certamente uma

CuriosidadeS parte do público sentirá sua sen-

NOS 'l'EA'l'ROS PARISIENSES Sibilid,:de pôsta, á .proya. O �
PARIS (S.F.I.) _ Na "Corné- sunto e muito reallsta. Mn� nao

di
-

d o escolheram grandes artista!'
ie Wagram" serao creu as es- I G R h dt A'
te ano "Le Derviche Tourneur" co.mo ?ya ou

.

enl, r,:'1n '. :'
de Re

"

Du uv comédia burles- fotografms ("O fllule sao bells:n-
ne p -'

. mas e com elas se entrelassam
cu encenada por Jacques-Henn t t

...

d'
. ,,' em can ra-pan o paeHeo, a mI-

Duval e "Le Pnx Papon come-
ravcis imagens de Paris.

,( ,a alegre de Alex madis, encena-
da por Pasqu:Jli. No Teatro da

R
..

t de"La Michodiere" "eremo., "Les eCIUlen e
oeufs d'autruche" de André I ha' em fórnl'llRoussin, e "L'Ecole des Du,pes" I C 11

do mesmo I'.ul.or, que até novem- do mochila
bro prosseguirão �ua carreira. A

segui!' será r€IJosto "UHomnle de

Joie" com':;dia em 4 ato� de Paul

Géraldy e Robert Spitzet·, com

Jean Pierre Aumont e r:.<>nr>e D'

"mer".

Al'JIVERSARIOS

LONDRES, 20 (E.N,S.) - Uma
fil'Ul[J. desta capital aperfeiçoou
um recipiente para chá e outras
bebidas que é de granúle utilida
de para grupos de desportistas
ou e..'<cur.sionistas. Com o ,forma-

MOTOCICLETA
to de mochila, pesa cerc'L de "in
re quilos e tem capacidade para
nove litros (I:;:; liquido, seja, o su-

.

ficiente para cinquenta copo::.
O recipiente é de aço inoxidá

vel, forrado com lã de. vidro, e

póde ser conduzido às costas pre·
so com tiras de couro em arma

dura de aço. E' t tmbém provi
do de copôs de papel € um infu
SOl' �(a chã, de que se póde sen'ir

Ifacilmente mediante um TulJa

flexível.

PESO PCü),IA

,��4iIiiiiIJi���'IIiiriIiiiP"�"''''''-
.................� ....�

t

IF2t�L<L1sê � �[P!rlç�� � ;OTt�'F!ll
• ., ,UOS FOTOGRAFIAS - REVELAÇõES - FIJ:.,

t1\IES lUAQUINAS

t Roa UI de Novembro, 42� - BI;lJi\IENAU t
" ._.;.._------_...i

De dotodo o u
PROBLEMAS RESOLVIDO - O leitor gosta de. fazer

excursões e não sabe como aquece:' as

COll e:o';,as ? Este problema acaba, de

ser l'��solvido por um inventor norte

americano. A lata de conserva é colo

cada dentro de outra lata mai6t', con
tendo um pl'oouto químico granuloso,

Uma vez em cOllbwto, o produto desenvolve uma r.:.ação

qlúmica que produ'?; calol'. A lata int�rior é assin: levada
a alta temperatura e seu conteudo pode ser servIdo ime·

diatamente para o consumo, .

GOETHE DA' TRABALHO - A obra de Goethe, Vnblt- =

tcada em 6.000 edições, com um total
�

de 30 nlÍlhões de volumes, a.bsor\reu, =

até agora, 22.500 toneladas de papel. -

I)esde 1770, Goetl1e ocupa diariamen-
-

te 60 operários da industria de papel,
-

120 editores e empregados de casas

editoras, 138 tipografos, 144 livre�!'o:3
tecarios. Estas interessantes p-statis-

_

e um sem numero de artistas e biblio-

ticas foram apresentadas pela Academia de Belas Artes,
da Bavaria, na exposr,ção sobre o biccl1tenario do gc;nlal
poeta e escritor alemão,

...

,

r":. "

Particularmente
o caso do cavnJo e do asno, Dês
te cruzamento se obtem mulas
muito robustas: Os hunos

sempre infecundos; as mulas, às
vezes, são infecundas, mas, uili

'das a, 11m asno ou a um cavalo,
dão prole. No, caso do crUZ'1men-

I to mula-eavato, obtem-se cavalos

I
puros; no caso de mula-asno ob-

SO
tem-se mulas típícas: Não existe
,ainda uma expltcação 'completa

" sôbre êsse interessante fenôme-

NM DOn I

O inverno acaba (r�� nos deixar,
Bem próximos estão os dia"

quentes, agradnvais, convídatt
vos. Essa é a, melhor época para
as crianças, Livres do peso dos

agasalhos, poderão usar sem 8U"

to roupinhas leves e conrorta.vet»,
A mamãe, por certo, já está fa
z' rido planos sobre as novas rou

pinhas que seus filhos irão us.n

durante Os dias dourados de sõt
da primavera entrante e do ve

rão que logo irá substttut-!n.

Jane Syilvan. que conhece ';0-

mo ninguem a maravünósa arte

t.!'''! vestir as cr-íançrs, COUlfJÕS p ..�

r-a elas lindos modelos de calções
e saias de alça, o que lhes pe r
mite receber amplamente a luz

solar. Para uma criança de ii
anos, eis um maí llot de tecido
grosso, sobr-e o quat 38 coloca
uma saia plisa,da e um boléro
capa.

As de 6 anos vest.irão um cn

senlble branco, de algodão ma

cio;
.

saia plissac1a e blusa com

grande decóte qual(!:tl.do suhlí
nhado com uma barl'a vermelha.
Pode-se substituir a F,aia po,'
calça-corsário tambem branca
com barras aplicadas em verme

lho.

Par'l ás de 9 :1.l10S, Jane Svl
vain criou uma calça-corsá;io \branca que é usada com uma

no hío'lógíco. Afirnl'l-Se ,
Que

I mula traz o CrOM()SOma' do asno

""- �,_",� ,e do cavalo: mas, sõmente os üo
� -:!. t . ! cavalo são' capazes de ath':�Íl' à

c� ,c-:.. '-,__..' 'e � ; possibilidade de cruzameuto ; a-

Jf ! qui, a hereditariedade cavalar I
I tríunfa, enquanto que e, here'iita- I

I riedade paterna astníma se per- I
!��,�-Venda avutsa na !"Engraxataria 1firo"

.�&(i..
'

. ç,.. .('Y:.-/\.G4\/.;./�-:�V�.. -_, �Pr:j� � .
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\ 'ol\�,l : \.� :o1kJ.� . I,,�.� ...·�t . f-l'4
blusa de algodão est;��npà;l: azlJI frente, 1l:1ll. ii.neon vermelha Ie branco. Decóte fechá,do na horda da, a. hluI"a direita em te- ,

--�-::=-'--------------- cilr'3 branco. Ullla. incru�taçE(,o I

Efem li ...d hl� S', to'; r'l"C''a-r-
azul n'l goola, lhe dão um ru' hem

.-
. -

-
- arl es" "" =' marinheiro".

'. Anti"" Nilo '['AD_4SCO

NO DIA 21 DE OUTUBRO DE .. ,

- 1.630, um corpo hoJandes foi
üerl'ota.d!O nas proximidades do
,,-n<!rllY', pelos brasileiros dos
capitães Antonio de Madureira,
Luiz Barbalho e Antonio Araú;o'
- 1.633, o Capitão Luiz Bar�,:J:

lho a.tacou e ,perseguiu UIn d,!,';
tacamento holandes composto de

.

170 homens "ob o comando do
COl'on,�l Byma;

'fi J� M'O fi n,'o I DAS
- VARIZES· E ULCERAS DAS PERNAS: curas sem

ração
DISPEPSIAS, PRISÃO DE VENTRE, COLITES, A'ME

BIANA, FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS.

COHAÇAO, PTTI..1\-fõE8, RI NS, BEXIGA, FIGADO
..

Dr. A. Taborda
Mf:DICO ESPECIALISTA �-,

AEROSOL
A última palavra. no l.rs ta menta das B�O:N'QUITES,

NUSITES,· RINITES

'a1eço uq bloqueio do porto, 1'<:1
rnanh t deste dia a divi�ii.o POI'

, tUg'uczn, atacou n. bl'asiJdt'a, ,;ain
do i!sta vitol'iôsa:

- 1.833, instalou-HI): B foram
eleitos. para o Institutu fIí,;Lól'i,
co e Geográfico BL'flSílciro. H "ua

primeira Direloria, aSSÍm com;tj·'

tuida: Pr-e"idente, Vi�conde ,b
São Leopoldo; Se','rGt:hio�. Co'

!lego Janllário Bal'bm,:'I e Dl'.
Emilio Maia;

-,- 1.866, p,,:riiu do J'!ij') de .T::t
T!eiro, �orn t_f-2stind tln. ]�io.
Prata, afim de ll""Ulliii',o l'01nan

!lo em ('hefe eh>: forç:ú,' bl'Bild
l'US etn npe)'ac;õe";-i t}f.:o .o:h"el'l':l, �ún

tm, o ditador p:U'�,rrllflio, I) ]\fa!'

ques ele C:lxiafl;

::.: II Ii I! 111111111 i 11111111111111111 IIIUi II�
1\ �(ll"'�'(l"al'í'io ...... -rt1cu ::
lar \laliosa e p/etiva. é:;'
!l., quI' (I oa,í:-:; n�c{'s_"l-E
ta llara If'\'!U' a hom tl'l'- =
mo, p um 'd(' s('us maisª
ÍíHi}orh!tlü.s' movimen-:
tos é :t �n('rra ao anal-:
l'ahr,tisHHI. ' ::

:Ulií i >Ih li í�!llll!illllj II i II !I li li 1111.�,
.

Londres, 20 (BNt::J -- "Mini

by1te" é o nome dp. uma. ni,va.

motociclet'1 facilmente trflnspor

tavel construida. na Inglaterra e

que pesa apenas quarente, e dn

�n quilos,
]i'abricada.' de aluminio, a, no

va máquina d:,.�sel1vólve: Uffi3 ':D·

locidade l('� cruz"iro de sessent�!

e quatro quilômetro� e uma ve

locidade máxima üe c-itenta qni·
)ômetl'os horários, cOl1,;un:indo

_ 1.323, o então BJ,rão da, La-
apenas um lilro dü gR..:;'t'dina nUE). I�ESER\T}�n�l�tr Ll;'.,AH.

�l1n,L (G-eneraJ Leeól-'. cotn suas

percursEo de setenta quiliimetro!l. " trópas portugues:l.'l sitiava. Mon-
'l'em motor de 1 CV, eflnl <iS c,c ..

!
! F:XPRESi';O l:r A J A R A I

d.
-

d d ,p.lncid-'(! � ...
� I'� VÜJ.jP. (�OIn �pgl1t·a.n�a. d�1;

tI' \rld{·{I. Urna I'!i.vi�:io naval hra�
'" lspoe e tl.1S ,,- " " ,

,
'

,",i1eirn, cheg-:u'u fi 11 f: d"'l':l eo-
manejutl'-3S por i11nra rre,,�ii.� ,1.,-, I BiilDlenal1 R .Joinvile

polF.gal� no �;ll.id.ã\J_ .. I 1\ g t;' n (' i H.:

Ensemble de pi'lué bt'lulCO'!l:'lr
ra as de 12 anos: ;;'1ia. ,impla,
inteiramente hordada de rmrios
de flores verlOelh�s e �mar"!>L",

holero de mangas curtas, cuJos
bordos apresentam tamhém pe
qucnas flore;;, hOl'elad 1S,

-- L867, travou-iõe : •. tel'eeira.
batalha de S5.o Sol:':,no, ondp. o

General pal'aguuio BCl'nardino

jC.a�allero I�Oi, denotado Via' �i
vIsao Brasllelr" do General vi·
torino Monteiro; ,

.- 1,8S9, em Petrópoli,.' faleceu

I
Il'ineu J<JV!ll1geJista de so1.Z['. Vi!'- "

eon,": de 1\f:má, nascido cm Ar·

rnio-Grande (Jaguarii.(JJ a 28 de,
Dezemhro de un:J;

- 1.9,13, no Rio de ,Tn '1ei,'o f '-Ileceu o General Manoel, <lo Nas·
•

cin1ento ,ral'f!:u�;
- 1.9,13, "ob [! prCsidenci:L do

('oroné! Paulo '\.Vebber Vicit·u ela
flosa, comandante do H.o B.C..

n��liza-,;e no� Salões do Clube
"12 de AgoRto", em Florianópo
lis, uma conferenciH, proferida
pe'lo orfldor Re\', Dr. Mi",!el Ri7.
zo Junior, �oh o têma: "l'elativi·

ASTRAL no DIA

por Haga SWAMI
Ga, feira, 21 de Outubro J[l19
Lua, Venus c Marte r:ldiam
ótimo astral para o lar a
familia e alimentação, Ve
nus irisl)ira amor, anlizad\\
pa.z, harmonia, arte. gosto,
mo\.p�iS. Presngia felicidade
aos consorcios hOje eferu.L·
d01<. Marte garante :;;en,,3.

cionais cura" por eletricida
de. aud.zes iniciativas, no

vos horizontes em medicina..

n",;untos filosóficos, miJita�
res e politicas. Negocivs no

\'os, importantes de"..oher ..

tas.

O" Nascido� Hoje - Di;;

tinguir-se-ão pl'la !-'ah'1doria,
mas deverão desenvo!'.'cl' es
pírito de inicia.th,"l. para
vencer certo iata]jf'm,-; do
destino.

A a.tmosféra, rein.ante num

lar nunca deve sofrer com

paração com mares revoltos,

encapelal!!Js, que machucam
rochas, areias e náufraggs.
A paz, a tra.nquilidade do L1r

'de'-e a ntes estar ligada
'.
à. '

idéia de lagos maUl3Os. con

tag;.ôsanlente serenos.

Pobres dos lares de ambi

entes tensos, carregados de

nervosismo, de irritação' Pa,

recel'ão 'infernos em minia

tura, quando. na realidall!e.
deve�'iam SEr um céu abel"

to,

Quando o lar fóge à sua

verdadeir:;. finaliclade, a fa

mília. inteira se ressente de

seus <feito:; maléficos. foge
amedrontada em busca de

outro apoio, átê que tôdas

as reservas de re.signação �e

e"patíf�m contra o incontro

laveI ,( ;s8'io d'! fuga, resul

tando dai' á desintegráção
compléta de seus membros,

Nos lares as�im, a culp:.
deR'; '. atmosfél'fl sufücante

geralmente recui. e com jus
tiça, 'sôbre os omhros da do

m], da casa: COl1lpéte a esta

dominar o ,:eu gêniO o quan
to passiveI, caso seja nervo

:':1. e implicante; conciliador

deve ser o seu e�p'írito no ;pa
iO 'de �upÓstas rm;g'as

-

dos

demais.
Entre os inúmeros fa.tores

que concorrem para a não

t'_lde do senso mond".

';..'!lUlU! 111111111111 1111111 ti IIIJlllllllIllllllIllllll tI 11111 !'II' 111111111111111111111111' .} DI.EMA
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FAÇA ANTES UMA VISlTA A
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Parece que a e"lr�lilllv co

meçou r. brilhar no firmamen

to cinematog:ráfir!o quando em

tõJ _l,:: a�' télas do mundo se pr'o

jetou "Qu3.ndo os destinos se

cruzam", coiu Charle,; Boyer.

SUl'gia 'Van?3 Hendrix.

Era, uma �al'otinh1. df\sco

nhecida, de qut'nze anos: fazia

no filme o papel de uma la

vadeira de aSilo'aJho que é em-
, ,

purrada da j:mo,la d" 11m alio
andar. ',_

Devido ao �eu Lunanho,
,\1'�da nào poderia E'spenu' Fa

zer papéis de gente grande no

dnema. Chegou "Deus me deu

tún amigo", e eí-l:l como meni-,
na ingênua, de l·osto··,sfLrdento

e tranças IDngas. Njn�llem pu
receu dar·lhe grl',nde' a.ten,�ão.
Eis que a Para,rriour.t '1 em

,presta à UniversaL Surge-noii
fi estrela e]n to<:i'1 a "tHt força
artística: "Do Iodo hrot.Ol. uma

nin''', com Hobert Mon��ome
ry. Faz ela o p:L'Pel du miste

jovern -nH�xicn.na. .Agl'a-

ii S JI B L A·H C
que tem á sua disposição um

grande e variado sortimento de:
PARA AVIA0

ue

i\L\L-\S DE ('OURO
}{_.\L,'\_S DI!: OI.l<� ADO

"fALAS DF.

YALISI�S FINAR

PASTAS Dr� COlmo

I\Lo\DEIR.\

-
-

I"

nOL8AS PARA Rl<;NHORAS
. Conf('c�ãn dp,: MALAS PARA MOSTRUARIOS

E ARTIGOS DE COt;�O EM GERAI,
- Rua 15 de Novembro, 745
_ Blum�nau
=:,lllllUllt1llmmUllliilllllllllllllllllllllllltIIIIUIUlIlltlllIllilCIIUllllílnUI;;

dou P. chegou a. chantar a.<i.t'!:l

ção. Depois, desempenhou 11m

papel c(;cstac'ldo .cOUl Melvyn'
Douglas e Phyllis Calyert. lt'oi

o filme que marcou a. l'ua

transição de menina,-nloç,'c para
mulher.

,
Em "A dança dos milhões".

com John Lond, aparece .�omo

uma mo';a safisc'lda da socie

dade. Já está mais crescida e

possuia a dose exata de inocen
eh para integrar-se no papei.
Agora, com deJienove anos.

no esplendor portanto de Slln;

mocüf;:u!e. Wanda Hendrix et�

tá magnifiéa em
..AgoI'rl; e

f'em:pre", filme que marca sua

definitiva ascen�ão ao estre!a
to. Cumpre uma "perfonnan
ce" admirável é convincente Stj

l'ldo de Claude Rains e Mac

Donald Carey e justifica H.' f-}
que todos depositavam _no seu

talento' dramático.
Menina-nloça de ontem, Vls.n�

da Hendri:s: é hOje a mUlhcr-nr··
'lista que realiza seu id!!f!l má
ximo: atingir o e;o;trelato.

A venturas

I
Qpe-

I

fontes' mais distantes,
helenica.<>, fi P'irrdnr-o. quando no

livro anterior se abeberou muito
em paraãeltsttcas e cantigas
amor. trovadorescas.

derra de Lira. são muito

sendo que as que vtsuaüaam o

soneto Auróra e o poema Luna

coadju-

1 harmonia t�� UIU lur, rrerrhurn

mais impor-tanta que as dts

cus;;ões motivadas pela con

tínua insatisfação da mu

IMr.
,

Im3.ginemos unIa dona de

casa que passa o dia inteiro

discutindo com a empreg.lda,
implicando com os filhos, jo
ga.ndo queLxas sôbre o mari

do. A ladainha' é sempre a

'mesma: pobre de minL. 'Vie':.].

ho-rrivel.:. �ãó supórto mais ...

e os gritos duelando no ar,

as. 'lágrimas rolando ininter

ruptamente sôbre aS' faces da

"·coitada",. Se tem emprega
da acusa-a de atormentá-h
com os seus desleixos. Quan
do eRta.. por não aguentar,
péde a conta. e some de sua

Yi"ta. a,i então ela resolve CIU

cíficar-se, Fica sendo a Illa1'

til' n, 1. "Oh! meu Deus, fi
car nesta maldita cozinh� la

var êsse mund.'io, de pratos.
Acaharei morrendo de tanto
trabalhar. Eu sou uma bõba
mesnlO, As outras passeia\n;
assim ,é que eu de\-ia fazer e

sacrificar dêsse jei-

Na }j�TO que escreveu sobre

,Ana Pavloya" Gladys 1'i1alvel'n

conta um episodio interessante
d� vida da celehre bailarina.

Taglioni.
I Em 1832 Tagljo�i. no auge da

I �·ama. casou-se com o éonde de
Voisins. Por razões nunca ex

'I
plicadas, ,separaram-se no t',j�l

seguinte, seguindo cada um o

Sé u caminho, rumo a objetivos
dÍ\'ergente,;,

'

Vinb ::tno,; delJois o acaso fez
,com que o,", dois nOVamente se

encontrassem. Foi por ocasião
,

de um jantar em 'cas1. do duque inventad..'l pelos ale_mães no g'

de MOl'nv, Voisins e Taglioní I c,ulo X,-,

e::::;.tavanl e'ntre as pessoas'_ con-' --:-QUE
\·idadas.

encontros

'ressu"citá-lo.

diariamente o Br.wiário
do século IV,

--,-QUE Luiz XIV. da Fr3nça,.
tamoso Rei-Sol, costuma.va ,di
zer' que quando nomeava

guém pa!'a um cargo fazia: Ii
'

venta. e nove descontentes'{'
um ingrato.

-QUE o,; cães esquimós são b.
los mas extraordinariJDlen,
ferozes; e que é preciso vigÍá
los muito de perto' paro. qu
não de\-Orenl as

trihu.

_·_QUE.

Quando Voi:sins chegou o jan
ta,!' já e"tanL senóJ servido,
Tomou o seu lugar ·á mesa e

lançou os olhos sobre os demais
con"i_<bdos parrJ- cumprimentá
los. Ao lado do duque notou

uma �ssoa que lhe era total

mente estranha. Então pergun
tou ao ,?enhor que estava ao s�u

lado: "Quem é aquela pr:ofesso
ra, que está ·sentada. ao lado de II Morny,"

--- IIÉ a sua, esposa!"
-- foi a rc'!_postrl. espantada do

outro.

" Taglioni lambem olhava o hos
pede intrigal(a. Virando-se para

I O- duque disse: "Monsieur le duc,

r por que me 'Convidou para. jantar
com gente tão deplorave1 ?". e

indicou Voisins.

Termin'ldo o jantar Voisins
pediu ao duque de Morny que

t
lhe apresentasse á bela Taglioni.
Quando Morny trO'lL-xe Voisins, a

I fim {T:e apresentá-lo. Taglíoni

I
;,;orriu e ,"�SH": "Tenho, a

impreS-1são de que já lhe fui apresenta-

•

,.la em 1R32", Referia-se á data dn

I cas:'u�lento de ambos, como dois
estranhos que pela primeira vez ISe encontram. Acharam o caso.
Muito engi:açado, riràm hastante I
com a, pilhéria qlle a vida. lhes Ipregado e nada malS ,,"



(E) - Podemos mformar a

os

p
:/;:.,campeonato extro -

Liga Joinvilense D,

res Ta a sele L. D.

em

Ja está ofícialmente aeeri- '1" '. Em Tuoarã,o:
toda a realização .do Cam- ,Laguna..

,

peonato extra das seleções I· Como vemos, o prindp,�
das Liga,s'de:gànta;:'Catati� I prélio,.a ser .realizado séâ
na, que terá o inicio no rua nesta CIdade, entre as repre-

t 30. En?rme e 0. interesse � sent�çõ.es do Vale,do Itajaí:.
nos meIOS esportivos do Va- j e Joínvile. '

le d o I t a j a í, por e�te I CONVOCADOS O.� ,

encontro, e�l1 que' estarao JOGADORES'

I
em luta o bom nome da nos" I - "',' -

.
.

sa cidade. .'
.'

I Sao os seguintes os Joga-
.

E' a sezuint ta'b I d' ·1 dores convocados para os
,s!-< e a e a

031 treí da sel
,-

f ,;I jogos para o dia 30,
.

r�l:lOs a s, '7çao. que �;l.a
1 Em Blu '1'1" .: L U' D"

" 111lClO 'na pro:nma terça fel-

I
me au: '" x '

L.J.D,
' .'" ra,

,
Em Mafra: Mafra x P.

.

Do

.
União, .

Defrontar-se-ão nesta
e Liga B'lumenauense D�

...

Confiantes os rapazes do
"m.prensa numá bôc exibição .iI

'.<,.tuará do·mirJI.o em Rio do Testo frente ao
�oder050 conj'uDto do Floresta.,Treino na. tarde de hoje

excursiona -

prÓ:\.lP1') :\. :0' �. � s"

e! . 'l'eztc. ',fluéll'. :I,
F'lOrt>st,!. icallzarú
) �Jnla, 11 .f·UOS i1r;_ll�

S: .

� . ·';·i . <!,��. i: �. exi-. do p�rA a. (oquip0 do Flo)"ê�l_�l.

quadro do Imprensa. J tem os rapazes do Imprens«
run. ü� I :lna�e.-;; do

fib,'i_j plena
couf'ia nçu l'111 11111<1 bt)�l

.

apre'scrü:,·· ao púbhco fi(' exíbiçâo. (I que, assim. não 0"

Testo, lU" J'\;te\)oI v+sto- ímpedirú (1(' ulc31lçal'em!lm
:�atld,l.':l aos :.:eus resultado sati>·;C(ltól'io.

tard[' B:::;:.,:,tiva ele

.nr.quela Iocalldade.
dnmingo

Ernbnrn o

de manhã. em orríbus espeei.l: ,do t.rcíno a parti!' dai! Hi.:to

'I'l�EL"A HOJE O DU'RENSY.. I horas.
No campa L10 GnaI'anÍ. em r '1:SU8Jl11llI (,P o.mnub op [l'Ç;)í'!

Itnupava Norte. trr-inarú hoje; --.:--------�---

as eqi.ipes de t.itu la.rr-s e a:;- i CftMPEONDTO
pm:tn4es do Iml)j'en�:c que, :,s- 1 BLU SILEII�O DE: F[J'l'EBOL
sim. dal'li. ;:('11 ultimo

apror.to!' . P"lo ca.mp-onato bru.silni.:o do
para pr'elto que t rava rá dom w

_

, . , futebol, as representaçoe:> do
��:n p.-oxuno. em RlO do TeSlO. IJ31' .ná e Santa, Catarina deve-
f'rr-nt.e ao F'lor-est.a F', C, I ão jogar nos dias 22 e 29' de ja-
Todos os inte:;Tundcs do I'::�_ 'uns"=p lHO;) r).;-1uItUOP ·B�nn.3i)S

fI1HHh'ão alvi-eele;:;te estàn con- neí ro do ano próximo, sendo
h

o

, primeiro ioga em Curitiba e o se-vidados 11.' comparecer aO local I
'

, g-u nd o em Florianópolis.

um., do;;e de en tusinsmo. o '1'1<:
virá \:01'03 I' com brjjhanU::;nu. ,(

e'9) movimenlado
r-:.:".,::l;l dúvi

e . o 'eomprDmIS:!O dn 1.111'

de casa é bastante di ..

A de]('gação do Irnprens.i s,'

gnir:'i desta cidade, dominr;o

contagem dúe. 4: 1) 3 a equipe

I
rapldoz das

de futebol da Hungria venceu gado! es austríacos.
a equipe austriaca. numa pal'_ rOE, em se

tida Em que o primeiro t.empo I marcandofoi jogado com muita rapidez. rnr-ncs d" cinco minutos,
Dois : minutos depois do' pri-l Contra_atacando por sua vez, Imeiro arremesso, os austriaco!, os austríacos obtiveram' o se
ãbrlram o escore e sete mínu- gundo tento antes clt' finalizaria
tos mais tarde os húngaros a primeira par-te do embate.

f'icsndo portanto a. contagem
de 3 fi 2, O segundo meio tem

po, pnrém, foi mais contuso,

De. inicio os, �ustriacos conse

guiram empatar, e. dovído a U.l1

pemi.lty, os lúmgarns mm·carn.n
afinal õ

Massagista:
.

Líbório do
Palmeiras.
Na próxima terça feira.

teremos o primeiro treino
dos vilft� � cinco jogadores
convo&idôs, '.

.

RcaIizou-i:e tCJ'C'fl-feira, à Inoít,«. na c:úle social do Clnb

Blttmenuuerise de C._i(:a e Tir.J,

.rn j!.mtal' de coní'rnternízucào.

J.endo comparocíd., ao Iocaf, ta

dos os oficiai:; do :�,), R, I., in-Idll�lv;: n COI1l:1I1(hr",(' elo Ba-:
A sngllir, llSOll da p!llavra o

COIIlândAlttp do 23 R. I. t q\lf�
t TIl n01n(' do P,'efeito e dos o

u homenn-

-------�-
��--

"iv,.l que. na rOdacl" seguinte.

to "pIau<lído. Enl' ser:uidn ao ..
j:llH:ll' loil",: o pl,rSH,tes �;e di,;

!'ii�ll'.ilH �1\);·; xt:l.!,d;-; d� tin-, �o

al\"d.
11 ,·B.Jtafogo.' l1os��n ".�oltar· 3,. a

rresentar-se C0111 todos os sene ITAJAJ. (Do Correspondente)
tilulares. inclu1'�ve o ,('omandnn I � C��fÓ,l'me :;sta�a p.rOg�am�drrO,.

-n"l
..

lt 0-
leunuan.-se .,,,,bauo e c .,mLl",Ote rU'IO qne J,t vo ou a. '" . . .,

, '

I
r.esta CIdade os tenl�tas locau; e

Ü'.elnos indiyiduais {', muito bn"-
os ãl" Florianópolis, .bmmenau,

.�:m,ente estará apro li j"eli('ll"

'I ,Join..-ile e Lajes afin: de partic,i
nar'o seu ·posto. parem de um grandIOSO tOrneIO

; RIO 19 (, -'r',' 'I' __ . Em \'ii·,_1 inter-municip::>I, pI'omovido p'�Ja
" " '. "' o • '. •

secção de teuis uo C,N. 1I1m'cílio
:C'ia:�. Por nlotíyf.!S iinprevísto_.s

,
.

. dEixou de comparêcer a d:_;leg.L-
11otaíogo .re�olvi3ú n.proveitar adio tI() 'fenill Cluhe, d" Canoi

f�lga da taly'la para d:sranl�,lr jllbas.;•.ân aceitando ns.;;j.1n. i"onvitv$i � Na noi ... e (!e sáhJ.do no 'salão
I ue reuniõe.A dn. Sociedade Guara-

ràra eqnlrsiol1aI', ' 1 ní e:otivera,m presentes as delega-
: .1Ua •. lU íMerid.) Surgem. I ções de to 1.;)" os clu])s partici-

nOVOs. detalhES sobre ri' quaGri-1 pantes, _:lfirn de �er fundada a

. �1 -'h '. t i Federaçao de Tems de Santa Ca-
lha. de apost:ldores L e�,. ones os

I tarina. cuja séde será na Capi- No próximo dia ::;:;. deste mcz

I
jogadores do Vde de) aJ:lÍ.,·que para garantir('m ltícro,

"U-I tal do Estado, e à qual serão fi- Eerá realizado nesh, ci(3de o Envie para :-Tilt::'ll ii -�i n1;,
bo1'l13.l11 jogadores. Segundo as liados todos os clubes d-e Santa encontro entre as HI,le;;lJt!'l do 15 de Novemlnc, 745
lIitimas noticias, alEm de Sl'i: Catarina que praticam o aristo- V;.,le do Ilrtjaí, e ·jo ';clm'ile, ção, fiue pun]i 'a: ,'l,H

'ndli, {'E:tãÓ envolvi.elos no:,; lil- crátko esporte da raquete,
.

I Si VDce leitor, L)�"", l,'ro,;-,ico, página e"port"',L
,

t
DUl'ttnhe todo o dia de dOlnin- ,como forma.I·LI. ur.1'i �"Je('

.. ij,o de E} fa"or toLo� 0_ I relUelU'2l1lmorosos acontecimentos! ou )'OS '

f

"�*1+tigos jogri.dores,
�'é GonzaleR, bem cllmo

nntés.

Rlí,), 19, nVí61id,) - Infor·

go foram disputad:w :�s diyel'sa; elementos revelaram :m:i
,
alta.

praridas do wl'utio, cujo reiiuI-
'

cla,sl"B e treinaalento.
�n.. \ j final acu:,ou o 1.0 lugar ii

"
- .A� noit� foi oferecida. unla aní

�e.legj,ção de Blumen:nl" �.o I�a. \ li:ada 'soireé th:t:'s::tnt�_ pcl" Soo

Jal, 3.0 FpollS, 4.0 JOlTIn]e e ;),0 p[,-.C]·"lp- Guaram, oC'nSla,) em qu�
Lajes. i foi feita entregn. dos troféus con-

li"'oi brilhante e nlerecida �1. Yl- J q ui;-:\�hlO;-:: pf;lU� \'t.;.ncecore.s.
tória, dCrs l)lum�,nauen'ses, cujo,,',

CLUBE ATL'I!TICO CAH-

�
:ECONOMIS�E
�.

. ..

ilc-"'- J

,TEMPO

�III" a.l1ivers.:lrio dl:' fnnd:lci"HJ!

l �
I :!"���II�IIIfIll!�"í�!.II�!II�llImWh

<I'IPossivel a
Bril3n�a

LOS l;_ENAl;_·�, ('omen10-

. tou,;f; os oficiai:.i llo 23 R� I.

! lOl'll:tr:tI11-';f' m'snciados do Clll-

I l�·· Bhl111en:-lllcn,'j:!
�T·il'.(j ,

e

·O@·-- ii seu palpite, f- d!
�omo inCe formaria uma s�l��ã ÔO

Vale do Itajar ?

eXibição do
em Blumenan

Ho s p e d e"s e

H ().TE L
O R G E

no



\_
Cronica �e Barreto Pint�

QUitàfJclinha fechou
�\fr. Hnrrv S. 'I'ruman. oi - Não tenho poupad: ('sfo!'-,

aímpatíco p;cZidento ela

lune-l
ços para que o Brasil s�5ft os- i

no'! do Norte, ouando deixou a sencíalmont., turista".

IQuilandinha. on:le fora presidir Efetlvmuellte, será. ínjutt.o ]
a ultima sessão da Confr-rcncra omitir, nunca tivemos desen-j
dos Chan<,c!erf'C>, ao tomar o

'I volvlmení.n maior, do que [1-

Sc'U automove l, didgiu est.vs tuahrn-nto. c nunca f'izemns

palavrna ao n05�O 1J0111 nmigo 1
canto par,l incrementar o tu,

I rrsmo.

, F:l.on tHZf'C n ["'!�Ijllt(': HJ-

te. eSllHl dr-;... [urubrndo. li\t·1'.,

tn.Jhe, pul' e "a «bru fautast,

(.1 de :�,..a

11,te1 qu.. iS

rnatc·ri:11

SU:1S

Atallba e. porem, um mau pr"�

sagto II da Galem Equestce
do Santo Sepulcrü. Teria �li,lc

ônla. - (FOTO ;S.N.S.[- _ estação do Pari, um dos funcio

nários, o conferente Luiz da Sil-

pr l'sidente Dutra:

Pn

post aR no d0l1l11.t;O (, o gover-
no, (otn" sen:ín'e, Inmr-n tarulo

dos lcucos quo cons

o melhor Hot,cl dr

truíu

LeIO nos jOl'Jli):fl que o lrmãr

eign Atalípn Noguelra. depu
'3]0. per acaso. pelo Estado di

será reeleger-se A exemplo de

70"-;, tios atuai3 deputndo.', fi

meu P.us

nl.a. e qilE-, lt'i c,p ..niâo fie �:=;us

crpcíros e (ú�inhelcüs, fe-: \'"i

ta Redonda. visiv ..lrLI�"L c ,r�J['

vído, tig1'3 dec�:;:nd;J ao '["tt 2 1.,]211

te Truman, respondeu <ln b'lll

portuguos ,

lecorado por Sua 8r,nl idade, (

Papa Pio XII, recebendo da:

'nãor desse digno purpuraur
�ll�' (, o cardeal C'"ITJ1el(), ao

'nslg:nias rospect.lvns. Verifico

'inda, pelo notícíarío qu('.. Dom I
\, taliha chorou. ao ser agracia i
-10 NR. verdade, o representa-i I
�Q da:.; combínaçõnr' do pessedi'lrro "as eleições de 45, é urr

g-rande catolieo. e na Camarr j
"("';1 sido um fervoroso def'en. I.
�'Il' da Igreja, quando ccmbn

»orem. o conforto [1,_ dizer que

''1c10 para o sarcófago, foi con-

Importará
-lecorado, em vidn!

- De ;:;UL-

o JAPÃO LÃ DA AIVIE RIC.\.

Toquio, 20 (UP) - o gover
no japonês anunciou sua decí
são de importar c"r,,"� de

.�'1.J LlTl"J 'n lã da Arnér-ic a
do Sul. Embóra êSS3 produto 53-

ja mais caro que o australia
no, 5U3. compra será feita par-a
facilitar as export.açõas japo
nêsas com destino á América
Latina.

brnn.leiros .

disso, ('e urr

.orge fez entrega ao primeiro batalhão do Regimenta doa Guaru,,::

':::n.'ese". do novo estandarte daquela unidade. A cerÍlw",llin. teve 10-

.!·ar nos jardins do Palácio de Bucktngham, seuc'!o a PI ímeíru vez

desde sua enfermidade que o rei toma parte numa cerimônia pú
olíca, Vemos na fotografia a guarda de honra. do Regimento do"

lho politico.
em qualquer mo

não dando qual-
• (]11e1' sabor, nem azedume, e..."11-

�- �-- --- --_ -_- -_- --- --_ --- -- --- --

Ope�am com
rápidos

navios e aviões
os contrabandistas

Gua-das G'1leses deixando o Palácio t!,� Buckingham a.pós a ccrí-
S. PAULO (Meridional) - Na

Oite ilh anos

á memória de Hercilío

,
Foram irradiados d.rnças

'cantos por três raparigas cheias
de vivacidade, alem de um má
gico fazendo prestidigitação e a

nuncíos, A impressão recebida
foi a mais favoravel possível,
sem ernb n-go de o dr. Engstrom
declarar que antes de c:azoito
a vínte e quatro meses a tele
visão colorida. não será entregue
uo público.
Em seguida á transmissão,

MI'. Read Brunet ofereceu aos

embaixadores, a Teófilo de An
drade e ás Radios Associadas

IMOORE-McCõRMlici'ifaV_lIT!
$ H m $
í S.AO ESPERADOS EM ITAJAHY OS SEGUINTES NAVIOSt 1
; ,uMormocdowe" 15"10-49 �
.� o. .:�?!'!�:��t!::rbtc.n • recebem !!.:�,�:!�ort� do: I
�

- -� EALTI lUORE - NEW YORK - PHII"ADEI..PlUA - - i
; Resel"\rtt de pra� e demais informaºões eom os 1
oi>

AGENTE8 $

!(ia§ tornercio e Indústria Malhurg Telp.gl'ama f
l I T A irA H Y wi�1�APKi
l!'t�1'brt---",--4��,-..tr�'V��'t"'l��i;;�M��t�M��w$����'t�����

E, li proporcão que'
Julio da Silva Carvalho c He�'y
Wí ll iarr; ial''!. escavando o tos

silo o sr. 11,'(>1' Pricc discorria

�obrp a ímportancln das. des
eobertan qUe virão certamente

despe] tal' o mníor ínterr-sse por
parte ([fJS paleontologos llaC;Q

nnís c estrangelrcs.

SFSPEITA� E PROYAS

I Os resultados das prtmeir-rs
pr-sqr.iaaa re�llizad['s <'111 S Jo

I
se df' Itnbora í, davam R im

j pressão de que os rossets ali
,(::dst"ntcs era111 apenas dI' ori",

I gem :,1arinha. Esta duvida
justificava pOis [ll11da ontelU

- tlnhnm.-.s oport;,md;"le de .(·e!'l�
fIGar 11 (';;iFtencin 'I,' pequpE
ef)n{.'Jhn!� Í!ll'ru.::tall::I:� t·t�'; p(rl.!.
r;op.. (t.l 1 qpl!fl.

F'm 1!l34. dOI': í,' olof;o"
Linla p Bt1vn �' � '.l(rrt 1 tdp�


