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a dos mais acirrad
•

Imo em el itoralat
Nereu Remos sere'
do Partido Social

o

Democratico iEXlGEM I HEVI�ãO- I�
! ------------------1

IAtacado na Assembléia' if�:�:f= tstas
�O}!!�Jp!}10l)L� �r��Ro����rl:��,�:"â n i �D�_I

a revolta do,;
PROJE'TO DE A1J'fi-IENTO DO FUNCIONi\LISilIO

ooo�--�

I'E\'.E]JAÇOES DO SU, HER {'RIO ]'l!;EJiE

o J'!WI\IENTO l'OUTlí.'O

Regressou da sua viagem a. São Paulo e Rio I] sr,

Hercílí« Deeke, J Il";sidenle da Comissão Central Executi
va dos FC8t�j(Js do Centenário de Blumenau c membro
destacado da bancada udenista na Câmara Munlcipal,

Em palestra que manteve ôntem com a reportagem
de A NAÇÃO, o sr. Hercilio Deeke manifestou-se sôbre
os recentes acontecimentos políticos quc tornaram mo

ribundo o acórdo intcr-part.idário, fazendo desvanecer
todas as pcsslbilldades de uma candidatura única, tão a

gosto de muitos C0l110 único meio de nreservar a atual
instituição democrática, O distinto b]u�enauense acha
va-se na. Capital Federal quando surgiu ° impasse e, por
tanto, poderia completar com impressões colhidas no fó
co d?s acontecimentos as notícias transmitidas pelas a

gencIas telegráficas,
---------- o o-o --_---

- "O acô"do inLer-pal'lidãrío
está dcfiuitiv[lnH'nl.e fracassado
..__ dlsse-nos, Quando encetei fi

viagem de regre.::�o, nada, havia
ai nda {I J oficial sóbrn o seu rom

plruent o, 1:':", i" uáu p •eruura-
I

varn m ai s uuv It.l:'ls qu into ao in- t

sucesso dos ('nt�'lltlinl'�lIl o �".

Reft:·i·jndfJ- .. e o o �1'. Nuruu R:.t
mos n fii"I:�i)H:

-- ··PQ,':i;.n �ldl�lill;lI' COIU tod:.t
ri. �l'gHr ,n1:,a li'H' el(' .-;cni o

{Ud'_Jt'J do r'SD.
11"'{}t_::1;'11 (J, ;�io-. n:-Jn i'(.Yi:::':-€--:.;UÍ1:.r'

F'tnutizaudo. dr,{'!al'fi1! que u IU(l, 2;" (Merid. I -- A pro- ele que : ejam observadas prín '2(; muuií'estou nesse sentido>..
catu pa.ub n i-I ;(1)1'''' '("" ", e 'bQ- IJ':'�lt!J das noticias sobre a me- c.patmsnt. �K F':1gllintes con- J Sobre a candidatura do Bri

ça nos jlQl"i�;ontl,:; polt tcos scdi, 'ia rédonda promovida pelai; ill"ôts: espírito de renúncia, b'ndeiro Eduardo GoU1t:';) e o

das maí., d11l'a" '2 uci, rnd: s. ten- U';;, údlwmal' de Barros e G-u- disposição para ouvír e dispo- aroJu ae- Brigadeiro, disse;
dr, em eonla ii !.!i�po"j{;iio c "!l- ! tlllio -''';'ri::,s no Rio Grande do ::'H;ões para acatar, Unl ente.l_ ',PessPáll1'\('nte sou anügo :10

vel"gadlJra (,e.: ,cand:ü"to:·: ql1'J I Sul ;-! .-1', !:41gado Filno diSSe: dilll("ntu em pé de igualdade P. Brigaúe;l'o, Mas quem vai re

dc...dc já s" t!',[l'I_nl':'''l 1·>{'1' tl''';-: I ,(,!\'�v J'ecebi ?enhuma conlt;,� I'
kaldaàe il-ndo por base o nv.:,- �oh'el' �'obrG a sua candidaLura

,f,J;; kliitiuol'e", com ° objctiyo ue ,1l1{;,n;aC; a le;,;peÜo, lUas tudo e S0 poJogJHlI:a de reivindicaçÔ't'"!'I lê (J IJadjclo, Encaro com €-;;;p!

OCllP'll" (I supremo F0.-;Io g[J\' ��'- Ip08"';"€J, 1:':."tun108 pJ'onto:; pa- (:0 PlJY(', particularmente dos nto deDWUl"á.tico o nlovünent'J

namental 'i'a t:;ualqllel' entendimentos, c1�,,, I tE abr.lhadol'es. Nosso chefe j<i em torno do Brigadeiro, E' um
-'--�---"-------'

--------.�-,_ ou:=ito oue �e e outros tem, d�

.. '

d I I d
��!' candh:::.ato, candidatura O:ta

e pu I ao pe a e ra alt}:E!:��n:n,;,;a� ,;; :;�:

1'1= n I, ai I e r' r a-, a' H u n g r "I a t Dr):�:�I. ��I." (��CC�!��Ci��CI;�O:l�� {

I �<:llaü.l!, ,q;"anGo o general GO;� 11,_. fes CD�it.!:;;Jltes [Ltaq�,,;;: ao ,::CCH" t

Deve antes cumprir !eus compromissos ��iO<:��l�C;:[!�l;(��t���� n_lah;�i_11 �
.

-_ u �C"l'l'elo da .Manha", teE. ,

Lomiref', 23 (UI" I -� A Ingla.- I \'ertc que o go';énlO de Bud:l- I men.to dos supost.lS violações UJ

I
c'�nlleeldc: em sua longa vida í

lena r!)g:�itou ([J!'malmente o pe.,;t faria bem em cumprir suati ! acóru;l- de Potsdam ou de outros ��U,l.t�� ��!)�rltall�OS" hão .�e ,8:\' t
protesto Hungaro contl"D.--a Lr- ! pIoprias obrigações re;;;ulld...'1t21ó � traiado;; inlernacionai;; de gu 1 ., ·,l.al,l J.� T.1 se lntrmlda! a (,(h<l l_,ondrtls,

nla{;iio do E",btio da Aleman!u I dos tr:üarlo", ante;; de LCU�:.tr J não é :oignatário o gov[lrno húa- ,<,-;,:;,l 01lt:c' , . Ccmet",
Ocidental. A nola ne;a ã. Hun- outrem de Yiolações, 16aI'O", Na nota foram ['cgc t l
gl'ia qualquer direito a redu,ma" Lonure". 25 ClIPJ _ A Grã- das categoricamente ás aI g'l
cumprimento t1�'3 deei::iü'�" do iJ- cl"itieas injustificadas e im:;:'e- I <::ões húngaras reJ.fírmando o

cürúo de Potsdam. do qual él:J. Bretanha ueusa a Húngria Ib propósito de o goviCrno bJ"iiâhi.
não f'lz parle. E adernai., c·d- cisas Ú PGiítica britimica na A- co de resp-eitar os princíp�o5

. -_'_�__ , _ lemanha, cm nota entreg11e ôu- das decisões de Potsdam até,

I
tem. regeitando o protesto hún- onde o permitem as atitudes do

.,.

.. l,l��:::�c:",:::'�:::2: ·lgGrO\'êel'nOrSn'O""l1'él�Cn°a-cln- -boAas Iavouras'?
pl'C�n. ·ant� o fa.to de que o go-
""'ruo de um pais que tomou •

,

IKu-te com o. Alemanha nazis-

�$egurança
à SUJ.I-;'WDUCAO 1<: MA' DISTltlBUIÇAO DOS I

ALDIENTOS CONDUZIR.�O A' GTIEUU:\
Kan,,1.B City, ::!5 (UP} -- O d-

\
pl'Odu,>ão e dtL má dhltrlbuição e I

retor geral d:l. Organização Ali- const.i1..uenl hoje as causa_E: bá--f
mental" e Agricola fês Uln apelo sicas da forüe no mundo, A 01'- i
<:0 Illundo. no sentido de qu� 1 ganfz:af,ão a.)jnlentar e agr1t_o�·�' _

j

procure remediar a �Ub-plOdu- (ia ONU apresentou_"um;,t árma_1
,ão e H má distrlbuir;ão de gene- de uOÍ!; canos pal'a ç;Cmtater '3,�

.)

,'os uJi\nentícios, Do contrádo, .eles dOÍ,; males. ,PrinleÍl'o t+Jncio

lil.-lse. '.I huma.nidade se enémIii- natl).os expandi:/: no�_�t" 'SCl\'!.;Oti
nhará para Q-uh'u guerra, de )itlolsístencia técn,iéa ás regiõgl1,
Fahndo em umá. reunião H(lUi àtl'!za'l]aS, qU'.'l formam l1!i:bitu-:1-

o sr. Dodd l"3clurou; mente a� áreas de e,�eas.;ês ali-

"Os mules são mesmo da sub- nllmtur,

Nevralgia?

im"H.:IQtn

SOBRE

:Senador Ns.reu Rarr:o;

F'IorIunópolts :l5 (A,N.) -. Ü ; teve na Assembtéta Legislativa,
deputado populista Cardoso di.!.: ando recebida no ::la'ãO nobre �
Vcígu, na sessão de hoje C"� As- j pelo respectivo presidente a co-

, ,

semblêia Leg lstat iva, utacou <11' I missão promotora do "Natal dos

demente o prefeito municipal Uê I Pobres", �o.lstltuid;llol das S8"1I0'

I,u.'aí, bem como Q deput.«í J Tas Kditb Ramos. Dulce Cc 1'

Heitor Líbcra.to, p:r motivo das I neiro da Cunha Cabral, Jtaumr

I
ocorr-encías registradas no �fs-I Souza Varela e M]l"Í3. .' � L.u '.

n-íto de Ilhota, O deputu.!o LJ'J)- des Bastos.

rato nâ,o respo [1d'311 por mot.ívo

I
de achar-se auacnte de Itaiaí.

Ftortanópolís, 25 {A.N.J - .8.�-

qj!'} (i"".::lé!ram qUe Adro;

,tklo n!c'sDuüa se mostra. oti

n;;Üa no

-

desempenho da mís

hão que lhe foi confiada pelo
't.Jl'p�'identa Dutra,

'

"

1\.10, 25 {}"erid'-l � A pro.

pÕ3itG (�OS incidentes óntem [10

Senadu. provocadr,
:;.) :h- [t'neral.GÓis Monteiro. I.)

GPnrcdor José Amcricú,' díss.,
estavu tudo encerrado e que r

a5.:1ULt.U nãf, dt�yia tl·UlY�-pO!: 2..S

p(l:'taci "dI) Senado.
{Conclui na. :::!.a pág.'1

OOOI�ll E DO 29 ��

tH, eUl unIa politica de [lgress�o

I ': que n{> =omento nenhUD'la
, "c;nfiança inspiJ'a SObI'C seus de-'

I Sigllíos pacíficoi;;, se considere
110 direito dc f=(}l" observações

f '"",;C C�Ll'a�el" uO go'.-erllO Lritá.
-t pif..:o.
I

R€.5pondenuo á a.1eg-ação (L

\ filie éL politica britânica na Ale-
1_11nha é eonlrária ao acordo

d(� Potsdarll e atllcá�a o intereti-'
-..� da puz, 11. nota britãnica de

I dn,ra:
I "0 �;o ...�;rlH� de s_ tlagebtaü:;
I "ão l'cconhecc Q direito do úa-

1
"cnn húngaro, que _

tão. con8

picuamente d-:;ixou tie cumprir
()': tt'H..tado� que assinou, de for

llluk\r em lH'oie;:;Los sem fundh-

rovadas im orlaoles vel as
. Ilhorame tos pÚblic s

Qutr:lS
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G ahl i n -- a\iSO�i:���: ��;�f�f����::�,�,�:a�:��ei
dJ!'31 o-men:e :: desta sIJl·J�d�:!.'ls para cumparecerr rn á a.s5emb!t§!a� g-s"ral oruí- ªç - - -- - -�

1=
nária. a real., "],-",6 no dia �:j QP outubro de 19,111 as 20 horas, ;:

. �,:: na séde socíul (Salão Karsten), no bairro da Velha, afilIl-de :;
l(!ollctul/ão da t'f;rceint PÚ,(/.J 1 FIcaram sem as orem. :: deliberarem "oure a seguinte: :;
porção de nomes o tenente G:l.- Canguçu era valente = OJ:!DEiI1 DO DIA ;;:

linha. animava seus homens. E costumava pulá

I:'
1. o Apl'o\',u;r1o do re la tório ti" dfl't,lol'ia r !'!'��ta<;ào de ;S

No saltá de uma l'l.mela :_ contas sobre {I e;,el'eicio flllt I. :;Era tudo como ele dizia:
_

. Queimaram ele no -á, , :: 2.0 Eleiçâv do conselho d'!liberativo e sua po::,::;". =_"Disciplina é lá pra São Pau- �
_ 3.(1 __ Assuntos diver-sos de interesse socía í.

lo, Com nós é na bruta. Negro (11 Nesse local. aliás, fora!ll E BLU.M:ENAlJ, :?4 de outubro de 11H9 ª
precisa é de guasea, Eu e sol- sepultados alguns dos I�- :: .1 IJt1'ctona, :=
(:Io.do ê a mesma coisa. aqui. mãos do Tenente e se.u �aJ, ::;UmHIIIlIIIHllllmIIllUUIIIIIIICllmUlllllmlllllmlllllllJlllJlllllmllllt�
Nada de bater calcanhar". sr, José Garcia de Olívetrn. -

Galinha não gostava do qual'- _._'__� -----,_��-

ter, Indisciplinado. éra mais

!eliz andando, em diligências.
apesar de preocupado com "

amiga, Mulher danada aque.a,
Mas era um caso sério. Não
era direita. Assim que o Te-

nente virava os calcanhares,
como di:?;iam os soIGlc'ldos, re

passava do coronel até o prl1-

ça. Era. triste a mulhet�iinha.
E foi pensando na Benedita

que o Galinha gritou:
_ Esse home está ai ou não?

Se está, então entra cambada.
Tão com medo seus bicho? Va

mo gente, trás o tal prá fora. ,

Isidoro et'a um fiel cumpri
dor das ordens de seu chefe .

Arriscara a vida. várias vezes,

sempre obcoentc. Admirava o 'J) c:í na casa!·...
TeneIlte. Sabia que não era na

realidade um valente. Entretan

qu� to, já estava habituado com

êIe, E por sua fidelidade abso

luta fôra escolhido ajudante
de ordens, Era o homem de

;"l"'lID os tOlCedol'cR do Para-
confiança do 'I'enente João An-

Sií., tania de Oliveira.

Isidoro aproximou-se tua por-

fõ''''e''''c''''i"''ã'''i''''ã''''ç'''a'''õ;
_ lNDU'STRIA E COll1E'3.CIO CARl, ZIEGLER & LTDA.. _lOmens da Am"l'ica exerce o 'Conclusão da. La pág.l
'{,stabelecida nesta cidade, ia JugaI' Itoupava ]';orte, por ;,;cu ·eu ...ficju. O homem pode S81' ElO. 2t, (.Merid.) __ Afil'-
"ócio C-.1rloB Gottlob Ziegle-. abaixo a:õsÍnado, declara para

� ula-se cUe o sr. Nel'eu Ramo3
[nU; de direito que nesta dna t!,eixou de ","r seu ��ocur�dor, �

2m "lop", Na hura em que é eemeçol; a escrever [: rL'_'postaconfónue instrumento lavrA0 em notas �v Tabel18;0 .Nob;:-;:,- ,_}l'edE.u uaixar ;i categuria de {)-
:w disCUl'SC do '�,r. Prado KeL

ga. livro 29, fls. 197, o sr. Lauro PIAZ:f, RA, braslletro, .�a-: tJerário, ele a retorna tranqui- 1". Se1"\. Ul11 lOllgl' (;OeUlnento,�adv, cUlnereiário, continua,do entretanto " �'",ercer .os �ouc- -:::__ I d J U ,
Q

S G t D K 1 aIllente, sem des ouro.
lll",,'t"",l""lltlo ac' ('''�lal·cl1p.S, in.res f:onstantes da. dita proeuação ara, re Il 01'18 ar a

_ __ � ,'c�, _

Ziet!lf'r. ª_I
Hoje, nos Estttdo!J Unido:; ti

cltlSl\ e r fo !1l1Ula Jobim.:í
BLU1\1ENAU. em 20 deOutub"o de 1949,

_

leu po,�cr industrial efetivo gr3.- fOl·EI1.la Jobim, a qual não dlu
CARL(-!'! GO'f'TT.OB ZlEGLE[� :: I ..ita cada VCZ UlC!l?" em tornu

dia o SI'. Prado ICe!!y. A rcs-
'20 10 :20 10 ..,.,....._ ,.:: dos homens, que Su ieem a pos- !'LJsta EC],fI_ lida aos liL1<erl': dl'

9 9 ____,.....:_..�__..,....YfJi; a
ESTOU DE ACôRDO COM A DECLARAÇÃO ACI�IA .. -'E 'JC material das ac;õ"s. y..tl'a se I

r'attido �lU CalHara d�' S01mÜ()

_ LtURO PIA.ZERA : deslocar 3té ás rnãol'i dos prufh;- 113.,;; p!ilXllllas ,18 horas,

',lIl1mrlllltllllmllllllUllIlUl!lIIlmnmflllllUlUlJlmUIfIJIIllJlIlHllIlllh' �iomtis do negocio, Quem dirige RIO 25 (]\ferId.) -- A repol'_
I tagem pi Deurou avistar-se com

empresus cOlno a R.C.A. Victo!', lo Ministro da Justiça, a-fim_de
a. General E1etric, 'a '\VesUng- ,::o!icita,' fi sua impressão sobt'e

I hous'�, (L Monsanto, são

eXCIUSi-,:l p,'�:,ibiliúade do acordo, umJ
vamcnte profiSSionais do ramo, "ez ql:e ('. sr. Adl'ualdo 1\1('5-

I Os cargos de presidente, vice- quitt, (. o coot"tlenador ufie'll
I presidentes, superintendentes, ve- II (}r::l n0111E' de Dutl'a para (I<ZP'
mô-los ocupados por �lntlgos cnn, (!Lle () acôrdo pern1aneç't
chefes de serviço, que .,'S6 teem ::nU'e o PSD, UDN � PR,
um titulo pRra exercê-lo, e ba:;- RfO, 2;; (Merid.) - O "1'_

Juarez, C:-;50 o mesmo

eompettdor. enquanto que J.d- ,,� .., uprl'ViH!W ensaio de amanhã,
mo muda f o abs-oluto na sua ""; <1�a" meias. com Nículau e . üIUL- resolvido definitivamente
posíção , H,onório, que começou '1 rrcixeil'inha. reside o ponto alI,,, I-o lJ!'obj€:;na do c�llter-avante.deslocadc da SU(\, ,verd�de.m.\ da oqutpc. São dois ptayers Ol)l>ervando .rapld�llente o

posícão par� media, direíto.
que primall� pelo intelJ.gencis', e, tr!!ba1ho dos dOIS CO�Jwltos, 50-

pouco coneeguiu reallzar. cne, I

pelo dom que pccsuem- para t\ bressatu-se a atuação do «on

gr,nd" mesmo a abandonar ,0 prática do «assocíaton». Cons.l Z'�", considerando corno titula,'
gramado. Ar-écío, que o suustí- tit.uiram-se na atração ll'laxim'll o que alias ficou bem tradu;
tuíu. t i abathou com oast.anr e do apronto, Apenas um deta- I zido na ccntagem que se t-e

esforço. Já no setO!' avançartn, 'lh: I ecnicc, 'em se HIJllcRdo n".I' gístrou: :l.1. a 2, -

cons,eQuell-1'[OfiOS cle optsíão, e conosco es- 'nossa representação a diagonal ,Cia (:0 meíhor desempenJlO da
ti'i.o os PlO])l'ioS rr::emhl'os:la pela t.Squerda, com .Jalmo atu_ ,linha médio. titular, e do ,m2-L. B. D.. que Rene merece a ilndo come asa-médio adianta- t ll.er e'_lLendilnento qUe reme.i

efetivação na extrema esquer- do e TeiYe1rinha como ponta-de entre as linhas do quadro

<'1\''''1da. 1\'0 entanto, Abrt'u tremou .Ianca, deve Félix fazer vigorar ' Bão tL'sta'�, portanto, as obser-
I �lUI'allte todo o periodo, e Renê.'estt' eíatcrna ,

insistindo no !an- vuções �UrJ colhemo� no primei
; icou encostado, sem recebe" I camento de Tei:lCeírinha para 1'0 ellsaJO da seleção de B'lu
,siquer o t,uxilio dos seus p16- finaliza dor. ASsun, com umal rnenau. Ohservações destituída"
J.l'iOS (!clegas de equipe. Não línha ír-termeôíárra ,integrndp,l de qUalquer critica menos ho
h;', d;:p:id�1 alguma qu., �<\.bn'tl :PCI1' eÍo:'!llenLos capacitados para ne:l\a, visam apenas a colnbo,
é um de.mento esforçado, que fornlà!" a víga-rnnstrn do con- rução para a fOlIDação duma
proctuz quando procura acertar junto. e dois meias com Oi': de I.lfJllIPC qne possa representar
}l,fas tambem é indubituvet que 1"eClll'SOS de Nicolau é TeLxeirÍ. BIllnlenau. com cem, por cento
entro ele e Renê. é se preferir nha, a nossn representação tem de pl'ol'alidades. Teremos ama
o ponteiro canhoto do .,gren,tLo Ijá mais do que tt metade do! nhií" O segundo aprOllto, e qu;;
Quanto a outra extrema, tantu I seu pode:'io armado, Para cO

I
remo::1 crer que F.elix te�a co

J·)l1&.s quanto Chico, bem pouco \C01.1:111do du ataque. son.os S1�} I;,ido talnbeTIl as Euas impres·

aI'r,e�C1:ta1';.m de utll. �uer nos I ceros 1:;111 afirmar que preferi-, sões, (:'�rov�ital1do-s: das mes:pale"el l1V:flnln qUe seta est� o r.1t'fl Sehadeck, entre os treIS' TIlflS para lntroduZU' no onz"

seto�-, on�: Felix enco�trará o !qtle vtu;u'anl nos dois lados.! tituh,l' as n�odificaçõe: que

f ponco frc'co da equIpe. Ja Talvez que conl a inclusão de i t!.Zt'ranl ',,"nlI!' neceSSá1',_l__lW!_S_.__�_

\Bodinho •

VelU ficoue ..

(Conclusão da Quinta pág.) 'l('s ;'1'.uc?"hll:os?

I
pl€to, sábadr; facilmente

!·ã? I --- �k'Jito : ')uco se paóa : j�la'1105 ':cn.cidü.
Ainda não tenho nada d" \

.'H>'urlo'Pfl de fntebol Tl'ezent:>, --- Dt'lH.re os quadros que vi-
, .,

Ün'dl' Tenho pr('ferencia pejo Huze;','')S é a 'nédta COS ol'denJ.- �'I�U·at�l Cu!'itiba, qual o

ta. Gritou:
_ Vamo. Canguçu. Bota es

sa cara prá fóra que R cRrahi

na está te esperando.
A poeira na estrada e o tro

pel de animais anunciavam à

\Tila de Ribeirãozinho a che

gadtL da escólta do Tenente

Galinha. Já no primeiro bote

quim correra a. noticia:
_ "O Galinha e:õtá ai! O Ga.

línha!n
É todos naquele pequeno a

I1l0ntoado de cas:!s, h0l11enS e

mulheres diz.ianl iBSO com um

misto de 'respeito e pã.nico. Ga
linha cra para eles sinônimo

de opressão, ti', 11o["ror; sómen
t-e tinha..m um descia: fugir,
escapar para não levar um!1.

formidavel surra e serem obri

gados a contar o que se passa

va na Vila. Tinham mêdo, por

que q U a n d o fosse em

bóra. o Galinha. lá estariam

bandoleiros famosos como o

Vacabrava e o C:l.nguçu.
Era a atmosfera do tempo.

Ou banditismo ou a implaca
bilidade das capturas.
No cemiterio da Vila de Ri

beirãozinho estão sepultados
c·,Tu"U"lL C. Vaeabrava. respecti�
vamente nas ,>alas comuns nu-

meros 513 e 514, sem as ore

lhas.
Os tocadores de v:o!a do

tempo, imortalizaram o fato

nos versos seguintes:
Na, vilã do Ribeirãozinho
Valentão não se Rcaba

Mataram Canguçu
Jesuíno VacRbrRva

Triste sina destês homens

Fizeram uma morte feia

Depois lf'" nl0rtos no chão

Palme'ra::'!. onde pOESUO bom' (,OS �lle'1sajs além ,la pensfto
comp<.:Jlheiros. alem de meu Íl- PI'uporrion:,lnente. muito mai:

_� i ","tá o r;ue n<.;8 disse Bó,

,/':11'0 Um it.g'adúl' que muit:-

o impl"'{"Hsioni1u?
Bangú e São Paulo deb:-

Tratamento de Neuro!lss

(PSif�ot�mpia)
AL. RIO BRANCO. i.

mão. II Nandinho. Possúu V''i

lÍos convites. Íllchsiv'e do Paj

, r:;andú. mas tur10 depende da','

1 condi'.;õ('f. e de entendimentos
- - \"oct'.. BÓ(linho. nao di",

putará ,>�, jogos restantes qU9
seu 4:'\1(;"') teln a salde::' 11"

'am]'eunato paranaense?
-- Não, Mel.! contrato ter

l'lÍP.>Jl·. !'SeOU livre. e. portnnto
não t! iho qualquer <.'ompromis
,o com o Bri'ânia.

._ - Q�le me diz VI){cP. do sek.

�ioua.c', - do P:�rallã qne nos ell

frcnt.�ll·:'� cnl jc.-,neiru 'l

-- Há muita política na

Blumenau,
- -- QraJ "eu impl'! �",ão sobr�

(I Olimpico, c3U1peib da cidi-
r/i {'ODl grandes ex,t.ições.

gn1ndt'''l qU'1'!ros.

-- E' fraquis�imo o onze ,'o

-lv'-rubro, Fiquei perplexo "C ': 'I 'l{'rá a f't.alql;':l _

clube que

':!1!)Qj' que com estIo conjnn.t'

I
ü rf\nt"a't:tr. t'111a vt:� que atl:a�

eOll"l r'uiu le"ant�r o eel'talll.1' '." ��a l1"a tA; :na e c U111 pla�er
l'let'], Com nOS!lO q,mdro COl1l- cliscípliNtdo.

_De um observador sucial _

ft defesa do Ocidente I
� -�...� ..

:;eleclo
A A:ósel1lbléia Nacional

Fl'.l'l-1
preza fa"U IW:'i lniw<: du poth.n' J

cesa acaba de eleger, pur uma E'oYiétiCQ. I
expl'CI;,iva djrer.�l1ça. o SI', R€- A dramática hintol'Ía da Eu_ I

nê J\1P':"et' para pl'ésiuente do ropa. que se inicia d(�Jlois da I

COllselho, pondo Lermo a uma última g·uel'ra. E'C resume nu

!:! ;'" ".. �l': r- poliL llL E Jog" tenebt·oso !�, fol'<;o bolcheYisla

n�lS suai< primeiras dedarações dI: explorar sm:" nliséria>o: l' d�

em frente a seus pal'e�, exor- aWllentar suas ruinas. Assun

tou o Ocidente a reforçal' su,,� cemo ele conquistou o poder
defesas contra a bomba atomi- na Russia. em 1917. quando e,;-

--- Qual o lJt'ováve]

,!uclo?
sohradQ.

(Au lai1<J. do CINE BUSCH) Fedaio
-

.dUJlmmmmllJlllmmUU!mmh'=; Nelso 1: '\Vilsf;n. CJauc'io e San

!!'Uille'_i' Ro',"nha. Rui, Nentl

,Jacl�f'.\"l e '-'.:reno, I...aio, Afl

l,ho. A 'tevir. Sanfo. d e outro�

!Cão n, 11es de destaql'c"
___ r:llais oe pIall'! s máí;-, de'·

grama0v du Par;l-
te pa'.� se achava quase qu""

prostrado por sucessiyas de1:

l!.Qtas. assim gUl:], reoetir :l, �p-110])1'a. asswIt.alldo tranqUtt:{-
mente UTIla EurOPa inerme.
Vem alinlentando por

mesmo, a tOdu': os cónflitos;ti< repa ll1útua,

<'C' ... ,'2' :,8.>ti'r; 'll'F el:oSa ,-,eria

�'I
vi.ve a intrigar as classes e (.'

11''' lho1' fôrma de e�'itar a �Ct·- "'Jlocar tropeço'; n0 c: t,ninho
ceil'a guerra mundIal, de redenção do POyO e do pm-
Fi' se é rea�lnente o pensa.- I prio proletariado.

Imento predominante na Euro-I A apruvação do Plano Ma;'

pa Ocidental que, de perto. as-: ,ha.l .1]1) '1"r1ia, T·l tanto, 52,

IEiste, qU;,1 b que di��'iame�tl:!" �� I b:m r.eccbida pelo bolch�v�s.mo
inn�stidas da RUSSla, Nao 11a

I Ele representava a. posslbI}1d,,- -------

tull eurupeu livre que não este- de de 1m'! reerguimento quase _-- --- - --- - ---

ia convencido de qUe MoscoU I que imediato da Europa e i.:_

�'meja. antes de tudo. ii con-
so significava a repulsa à pc

quísta da Europa, que é o COTl- netração do esqt�,�'dismo stali

tiri"nte germinal das libel'dadt'o nista nl'\s fontes da vida

civis. E a Europa desaTmada E o Plano Marshall

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

JUlIlllll1lmnllllllfllUlilUllJlllUll
en1pobrecida foi entãu trallsfOl'll.ado num?

'lllJ1fl 'I' COll(�1]ist8 do

inlper1a',íEsmO americano
..
dei-tin:'illa! ,:::

liquidar COll1 a mdependene.•l

lC;=:; l"q :Sf.:."F: Pl1t'opev' �

Assfm o refQrçameito das d,,-

Jfesas do Ocidente não se fa:

só no campo bélico. no a,pal'�'

lhe;;nc;nto nülitar de se:'1�. pn
vcs. Faz-se atra,..és da restai

ração economica e moral d

seus paí:-,::,s. pela força da con'

ci,eneia que possuem de povc

cultos e livrl!i-.

R. Krueger
RAIO x

Senhora.
e Partos

Doenças de

Opcl'alJão
Consult6rio e residenelll:

Rna Bom Retiro, 21

Fone 1.2ãll

(em frente ao Hospital
tõllco Santa laabél)

CONSULTAS
das �,30 ás 12 e

das 17 ás 18,30 horall
l

1IIIIIIUI'.!.!_,mll'�'I!:·u��nl_lmm�;

Tambem com o 51'. Adem8-1'
de Barros, vá1ias sondagens já
foram tentadas, O governador
(l1� São PUlulo sempre se mani
festou .avol'ã....eJ ao esquema
Jobim e em reiteradas declara_
çõcs sempre fez ver que pllg
nal'ia pela adoçã.o da fórmuia
como baise para as discussões.
i.,11. nOÍti. consi([el�al' perante

,

o PSD que na mão que esten

deu Aos Campos Eliseos e SãD
Borja VE1sha a cail' O maná sal
vador da ,'naU catarinetH'>.

Dr,,·6ibbatdt Hrcmada
(Dal> JJ'aculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)
CIRURGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, ESTOMAGO,
VIAS BILIARES, UTERO, etc. - NeW:'ocirurgia,
-- Moléstias de sellhoras alta Cirurgia -

Consultas no Hospital: :das 9 às 11 e das 15 às 17 hs.
-- Blumenau: - Hospital SANTA CATARINA -

!
'�-----------���

-- {

- DOENÇAS DE SENHORAS -

OPERAÇõES J<: CLlNICA L"iTERNA

-V,'\RIZES-
. ...,

11 idade das
sardinhas

:'lIIllIlIIllIlIllIlllllllIlllllllIlllllllIlllIIIIIUIIIIIIIIIIIIII1l1111111l1UlllUnJ ª
� P Ao '8 A L .1 S I AI
_ o Vitalisador Elétrico \Vorms, restaurando ao -

energia elétrica humana, põe todos os orgãos em

perfeito funcionamento Encom. no Bíe r
, '

-

INSTITUTO VITALIZADOI� \VORMS 17,'-
ta.

RU.L-\.. _..t\LOJNO GU��NABARA Sala,,606,-
6.0 andar - RIO D:F� JANEIRO.

_

:;'!lrmll'�mlnriilllllnUllllllllllllllrlllllllllllllllllll(1IIIIIIIIIIIilllllllllUI11I1

p:íg.)
s.. , ebpanOU-u.. eXumou de un'l

gav.da' um botieão de dentista.

abriu IAllla pequena lata de sar-

dinhiJS t'l"l azeite e mostrou·

'\ cja cá! Veja cá! QUi.ln-

I t'x< çtm�ímCotl'OS ,t�in? 'u
--- OitC. 1l0maXl11'l0 --- afh-

-------11

lnGj. E ee radiante:
I

-- � A::'!tilo? Quc lh'o disse eu?,

E, clhc: ll·sta taí,n cinco anos, .

CâMARADr. R.
Al'te "quela prova. eU ct';pi'

tulci. F.fetjyam';!l1te, as sardi,

nhas são COlllO as mulheres:' f

(pIe lhes denuncia a idade nãc

Con.: Trav, 1 de F'evereiro, 3 - FONE 1433

(Operações no Ho' p. Santa Catarina)
-BLUMENAU-

_ o tamanho, - a escama· ..

Humberto de Crumpos 'nesta folhaAnuncie
DR, AYRES GONÇALV11;S

Advogado
RCblidência e Escritório

BLmIENAU
Rua Brusoue S/N.

11---'''--

I ruD�a em�aoitB
((,'onclu&üo da Qa.Jrla Fág_
33 a 38 cms. do solo.

E enqua.nto 1950 não clw

ga, o momenio é we punko,
USJ..L-se de tudo um pouco:
veludo-ilusão, suntuosos "e

tilUl de dupla face, tafetás,
seda natural. l'ayon, lãs le

veIS ...

O t,olorido é expl�mlhlo :

veruüs-Veronese. Ilcgros-Ye
ll'lliquez vermelhos-CorrfTe,
bl'aIlcos-Ulri11o e azuis-Picas

so. As nuances pJ'aferiu 1S

são líricas o an111relo-Iant·,r

na, o azul-ninho de ando,-í

nha, o lotus, a ameti�ta, o

luar, enfim iodos esses tO�1S

inl1-efinivcis onde se mistu

ram as rO$as da aurora coaI

o" topuÍ<J:; da tarde,

Vivemos unl entre-ato '}

bS«'U.a..l'�J. ��quàJlto '04.;�r;l�

nl08 que entre enl cenR U

moda "lneio do seeulo", co

pia mais humanizada ou

mais artificial - queIn sab2?
- daqueh que espantou o

mundo há 22 anos atrw, que
vestiu a� personagens de
Scott �'itzgerald c Rosamond
Lellmann.

�,�_�'t',-

Televisão com 76 ks@ de raio de 'U

(Conclusão da 1.a pág.)
qURndo Di Maggio dava UIUa pe
lotada contrll. Homer. O perito
ajoelhava-se, tomando o recep
tor nas nlãos. maternalmente,
como se a grande peça de mogno
fosse um baby. Ajustava os co

mandos. Ora aumentava, ora di-

nünuia a intensidade da luz na

�cl'an; ora mexia no D1.otor
�
ora

graduava o som, havcndo-:,e

de ,,:airmos parR o almoço. DO

"eu club de gOlf, Brunetti faz

acender o 3cran do receptor de

leleYÍsão, c a película entra a.

refletir o jogo de base-ball. do a

lucinante base-balJ. Estamos a

75 quilômetros do transmissor

da N.B.C. de New lorl.. Pausa-

tIJ. II eapacidade técnicu. E e)e�

�e orgulhanl de suas origens hu·

milde". KnudsEn, o presidente
da General Motor falecido o ,,

no findo. foi un; operário do

grande con:-:orcio. Não f.cequen
tau nem escolR �ecundaria. 83\1

nome está ligado ao período tIe

extraordinRría çxpansao da Illc,

io!' empre:;a de au:ornoyei:;- d J

planeta,
damenle. COlHO qucnl mede a

responsabilidade do que vai di

�er. o presidente da R,C.A. Vic,

tal' International, pondera.
demora que pusemos de nlais d�

- Tem �:ocê aí, meu amigo, a.

Nosso amigo Bl'unetti, n03
miu_r .lmenb detido desta tarefa i traz aqui p&ra Morristown, no
lurante ,15 minutos, Dificilmente

Estado de New Jersey, em �ucl
poderíamos ver mais zelo plofis-

casa de campo e de residencia
sional.

P d'per·mammte. ast'amos o la com
um ano, na entreg1. do trans-

-Sabem quem era o humilde
± esposa e a filha do magnifico missar de São Paulo. Nosso con

! mecânico que, nR presença de aninndor da R.C.A Internatio· trato com a Tupi paulista é pa
I D�ugla� ?arter e na minha, UI'; nal e que tem as mesas do seu

l'a um transmissor de 35 quilô-
{,dOIS atonltos manobrava o re- modesto solar cheias de

relni-,,'. nicencia do Brasil do Chile e da metros de raio de ação. Veja a-

ceptor. ora de co(ora:;; ora tI- • .' gora: vamos dar-lhe um de 75
,oelhos, dovorado pela ansia d( I Argentma.lOS Rssegurar uma transmiséão, Ele n?s pre?ara oulr� surpre-

1 �Ui!ómetros, igU,:-l a este d'1 Na-

limoa de parasilRs, da partida 1
sa, maJOr amda que <l de on- tlOnal Broadcastmg.

1e base-vaI! nue tle 8stava jogan- tem,;i noite. no '\Valdorf. Antes

"o�:· O urovriu nrc�ü41e!!te da 11
- - � - - - - - - - - - - - - - - - -

;�4�;��:n�are��!:��. uu::�:uosm:�:_ Tenta o pre<sidente �!!.
;redus da força deste país resi-
1e na fé COUi que cada U111 dos 000----

"'lU face dos ultimos acontecí
,'�e'lLos Ol1tro cinal do rompi
mento da UDN cou'! o PSD é

a CJ::solu!.:ão da Coulissão ln·,
ter-Partidária do p,'ograma. O

.31', .ro�é Amerlco disse que c

Ol'!cfw lXlstIa em função d�

Conusão GUS tres presidentes
e sua di:-"ol1!ção foi automátio
ca-

atacado na
,

assembléia".
(CoJlclUsão da 1,11. pãg,)

o reiatól'io tia Cc-Legislativa
OSi'lJldo Aranha. qt'c passo t I1lÍl;�ão de Finanças relativo au

f'o:' São Paulo e "oDÍel'enciou
l'enjU:5tamcnto do fllncionali"Dlo.

I
eom o Sl'. Adllell1ar de BHrr,�,;,
<iegUiu pano o i'tlo G ['ande de sendo rlpre,;eniDd'Ul em plcnârio
SI;1, onde t'I1COnll',jl'_, e-á cllm

o.::;r. (ietúHo v�al�gas (;' \,laltcl
nl3.i � de 25 �·n1.3nda.;j, ::-endo s:.te

.JlH::L.11.•'�i'·ll1a-se estar l't'ulizan- do f'''. ArthUl' 11luellel', unla do

do ãernaí'(;hes para [! UDN. sr. Ra.nlÍl"o Enlerencianof cinc�
RIO. 35 ,Mericl. I - - Divuj- do Sr. Bt'az Alves e quinze d3

I gu-se qne o "l', NCi'ell RalnoH �r, Lopes Vicira. Sobre a aprova
pretendI>. lI' <J POr·to Aleg'l-e c ção do projéto .antes �o dia 28,

g�cife. no" próximos dias, afim falaram os deputados passedis-
d.: COnf'el'cllCial' COD, OS gov'?r- l t.as limar, Correia e (> udenis�
nadorei; do Rio Grande do Sul Osvaldo Cavral, demonstrando
e Pernambuco. O presiuent,- 1 a impO$;;;lbilidadE !l11 pl'omulga
(.'1) P. S. D. estâ c"edenciadú (ião do decl'éto no dia do funcio
� realizal' demarclles com as nário públicO', as;.;egurando" en-

I
,

I
C"1l ('ntes políticas dil sucessàú, tretanto, que o mesmo sera pro-
l: ,füa ....laf!'elU teria o rml de mulgado no ll1ai�l curto prazo de
� -. ..... I-_", ....... �� _ ..�. _ ..... .L_ ...r!.-. ...� _ �_",· ...1...... ,j ..... ....



Eu sou
,{

,

"Co rte

&erco
. .

Criminosos

No intclior dó ,ea.;;ebl'e, Cang'uçu estudiwa um meio de siür d�l
(]':.cla <iifícil situação. Vià pela fresta' da janela o movimento, do,,;
,'oldüdos. "Bem .ali. na sua frente estáva o Galinha" dando as 01'

,:.;ens aos gritoil. Podia acertar um, balaço no fam<lso caçadOl' d'c!,
homens.1>Ias, que lhe, adiantaria? Mataria'apenas um. E, depois,
:�el'Ía fatalmente' tru{!jdado peloS' demais. Voltava seu ódio conha
o Manoel dt) Saco., Se éscauas:õe com vida, aquele hómenzinho ha-
via de pagar.

'

"

"

",
....��IIIIIII_

_ "Pulo c:;ta janela, Pego o canalha <le surpresa. Faço a con

fusão e n", primeira brecha me escapo", pensou o terrivel bandi-'
do. E preparOu-se para éxecutal' o plano. Passou a mão no ferro�
1ho, Sentiu, o coração pular. Como sáltava! Nunca sentira a vida
tão fórte como naqu!õ1e ihstante. Era preciso esca,par. Abriu a ja
nela rápidam.ente. ergueu uma Cias pernas, deu o impulso e pulou.

-- "Fõgo, cambada", gl'Ítou o Galinha; atirando no. Canguçu.
O bandoleiro foi apanhado nO ar. Seu C01;PO caiu crivado de balas.
O sangue tingiu a relva. Antonio Canguçu, o famoso capanga ho
mem temido por todos êra defunto. Não muito distante dois
sol�ados carregavam o corpo etc saú companheiro. de banditismo,
o nao menos falado VacaJirava.

o

teção 0.0 gO"er11o a fim de se1'

salva a precif t a industria des

te pais. Os tecidos ingleses po

d.erão cada V€Z lu'ii" entrar no

Brclsil. 'pI,ejlldleaado
nais: IBSO porque. {;!,tão .prote-'

gidos pela

lo p1'oprio Cong-re;,:so Nacional.

:1 conco:'1'encia não pode
mantida pelos induEtliais'

sUeiros e O 1" I :u)tado ",ü 52,;' a

parali;....açârJ de nQssas fábricHf

€,. a m.orte dE;' um dos principaL,
setores de nossa '{'conomia, o

deitempl'ego e outras misérias.

,Cada n"Z nw�;; llinbieiro

gasto

I
, l_

lei onde passar
a cabeça, dos dois e envíá-las
para São Paulo. Mas darta
muito trabalho, As cabeças fa
riam um volume grande; deci
diu cortar sómente as orelha"

1
dos dois facínoras. Chamou o

, S9relepe e um "bate-pau" e 01'

i denou:

1
-- Nego senvcrgcnha, corta

I
as oreia, dêsses, dois !'.!anado.

I
Corta direito que elas vão prá,
São Paulo.

'

I
I nente

I - Com ou sem. Vamo logo.

I' Serelepe baixou seu corpo míu

I
'
do. Ajoelhou-se no chão, Meteu
a faca. Estavai meio duro de

I
I
I

traram ime(\iata��' em" à.�
ção. Aproxímaram-se &3. casá
onde o famoso Vacabrava re

pousava. em companhia dé ::>U:l.
amante.

madctrn, um coração pulsavu
violentamente. Serelepe pensou
cm sangue e não resistiu: me

teu o pé na pór-ta.' afastando
se rápido. Jesuíno Vacabrava,
UTn t.{I.)S rnu!s temlvcís valcn
tões da zona, [1 pareceu na 'o'

Ien-a. Ntrm segundo. Ser�lepe
Ergueu a carabina e apontou.
"Não atire!" - gritou o ban

doleiro. evidenciando o desejo
de se entregar. Mas o grí o foi

abalado pelo disparo sêco da
arma do comandado do tenen
te. E,te chegou em seguída
com os demais homens {o gru
J10. Ria alto e dizia:

- Levar prêso um porco dês
. se: Fica caro o sustento de um

canaia, Mate mesmo, nõgo
atoi.. Chumbo nesse bicho.
Enquanto doís soldados tru

tavam de carregar o corpo de
, Vacabrava, o Galinha esporeou

o cava.lo. }....oi CU1. dir.�G50 ü rua

Barão de 'Triunfo, ond e os :-:01-

da+os do segundo grupo [,zia'n
o cêrco em tôrno da ca",,, Li··

Antonio Canguçu,

Aperta. macacncn. Cha
rna I�idnl'o� E::::_tâ corn rnedu.J
vagaoundo:! li SD t.amunho ucíu

negl';ldH,'7 S'_-·U:'5 ..• t� dtzerido uniu

(Cunclú! na :!a, pga.)

Serelepe tirou sua paquena
faca da cintura. Passou o de

do, sentiu os denÚs no conte,
não estava bôa,

- Vai sem corte memo, 'I'e-

ema:G!tutoeAdcortar. O sangue ainda jorrou
do cadaver, sujando a calça
azul e contunolndo-se com a paralista vermelha do uniforme. Se-

'OOVia l"llçl"
Ôstéw.si" é ao

do fixada pelo
hostiliilade

sr" Nereu BalDo!

ue,neral DlItra

relepe gozava. O Galinha ria,
- Dêste tá pronto. Agóra. é

a veis üo outro. Puxa êsse cor- PSD,
indisfareavel

IA
I1'0 ai,. cabra do inferno.

E o soldado, que, dentro de

uma conformação física mes-

-

[), fato � r:epetiú-se. O general Foi evitada. a uprovação li! O sr. Nereu Rames ag'iu sem.-!
pois de firmal' sua pala�'ra em

.

GOes I\.:êI:1igi�' uma' nota. a ser c(JnciliL1t:,ão,e com irto foi di- pra nos entendimentos C01110 co t.rátio com os presldcnteG'

Qi�'Úlga1la pé�o PSD e firmou i vulgadn a nota qUe provocou o p�l.te interessada, Nunca, desc- do PR e tJ'DN, pela mesa re

pe neHi., ,détrotando O sr. Be- rompímr-nto do acordo, votada jou abrir mão de sua candida-I donda] partídáría ,

com nl,Lrições 1'/210 ar. Bene, tura . Procurou sondar para Fiearam em xeque por con-

dito Valadares. ' obter apoio, o 11:1'. Adernar de I segumne.
a UDN e '! �R, que,

O retorno à fúnnu1a. 1 Barros (' posteriormente o snr. pa:'�_nrLO �e ,despreS,�lg1areIn: n�
Jobim Getulio Vargas, através da sra, � opunao públíca, fOl::m o_bnga

. •
. das a recusar ais e�agellClas do

Alzíra Vargas. Ambos malll- .'
.

ti o

.
'

. PSD retiranao-se l)1'a lCam'-n-
í'estaram-ae lllte�almente .

de
t rl�s entendiml'lltÔl:.

acordo com a formula Jobun, c
• �," � to ontem for'lleCl'_

•. t di 1 1
Auas a nota -

anturiormen e repu ar a pe a
da à Imm-ensa, [i21o ,�'r. Nereu

UDN e PR, por não f;;,; enqua- Ramos, -cm nome do partido
drnr no espírito do acordo. Pl'O- majoritário. não deixa ai menor

vocou depois o PSD um pro- dú1ida. que o PSD já considera
nuncínmcnto do sr. Valter Jo- va .os eritenduuentcs rompidos
bim, ainda favorável à, tese que tanto assim qUe autorizava ao
...... ...,...,..w;-.-�

anteriormente apresentara. F'L seu presidente continuar a eu-

cou pois, o PSD gaucho il1tei- Sell pre::i{'!"nte continur a en

r3JUellte solidário com o pl'imei- tender-se com todos C,l p,arti-
r��k r1'Gll'tinci'lln.Qnto�.-pos-jt-iV'.o -t:la __ .dDs - leg.àbrH�n t.e - reg1$LrAClos,- - n

I sucessão. que era exatamente qUe importa dizer, não haver

i
a convocação de uma mesa re- mais exclusividade nOI:, entendi

donda dos partidos, para c1eba- '!lentos com Ub:-r 'e PR, como

ter o problema. O PSD, que a- l=1'al anteriormente.
(lu· ;õaldo da ceitara a contra pl'Oposta pelo �Iãos estendid:r1l' para Ge-

,
i L Artür Bernardes, de sim- 'tn)io e Ademar

Iii P'1 's cunsulta aos demats.par- Estão agora ort pessedistas
,

, Hd
.

t d lt·
.

de mãos estendidus pura Getu_

os l'el','1S' ra uS, \'0 ou a es_

;::;:�:::::z::::::::=:�::;::::::::::::::;:::::::::::::S::::::z:::::::::::S::�::S:�::S::::::z::::::::;::�'::::::::3::Z"''':'''� taca zero. pronunciando-se de' (Concl(ü na �.a pga.)

quinha escondí a um, genio
mau, iniciou a operação no

Canguçu.

de

Terminada a lúgu�re tarefa.
foram as orelhas colocadas

dentro de um vidro. O Galinha
ia levá-lo pari São Paulo, Mais

tarde, porém, em Jaboticabal,
mandou.. jogar o vidro no jár
dim da futura pl:a.ça Centenâ

(1)
"EU SOU A LEI"

O Tenente Galinha, sem dcs- Jt;-;'�- :t�::::::::::::::::::: ::::: :::::::=:=::::::::= ::::::::::::=::::=:=:::::: :: 0: ::''i !
j Banco Sul do Brasil SIA III
1 -- Fundado em 1920

«DEPóSITOS POPlJI,ARES»
LUflTE (;Rt� J 00.000,00

�rAXA 6",� -

·"Jt:étlrâdá;;�-séilíiUÍatÍ:S d� (.'�$ 1.O()(J,oo, sem uybo, para

dep6sitm,; atê Cr$ 10:OOO.{)O !)ara contas !Superiores a el':;;
guem: Eu sou a lei, aqui e por

onde passU' -c- retrucoU' empi
nando o peito, o famoso caça

dOI' de honlens. Espoc'cou o cn
,

valo e gritou para a eScolta:
_ , Vamos, ca.mbada.

�

as rt"tirada!-i SC1l1al1aes seIll aVISO,· st"jOt10 ffl-

Cilltádas na ba..;.' de Hl�a sobre o 1l1011tullte

respectiva. e(lnta.

-- ::�-

Descia a noite sôbre a pe

quella \'iJa, futura Taquaritin:
g-a e o Galinha reun:u seus

,ho�Jens', juntamsnte com os

pombeiros escolhidos para o

t:·abalho. ;:erer�pe estava agi
tado,.. queria sangue. Isjdoro
; glúrdav:l as ordens do tenen

le. Cuiabano. Boca de Fogo,
Gam'Já e outros terriveis auxi

liares de João Galinha, espera
vaul, ansiosos. o ,!lúmen'!;" de
iniciar a caça aos bandidos.

A escolta foi dividida em

dois gruRo5. Os pombeiras· Z i
Pintinho e Manoel d� Sáco; en-,

INSPIRAÇÃO
dos centros da moda

•

,A

PARA VOCE!
NEW YORK

�FECE:. apresenta, para esta temporada, º�

, maia elegantes modelos, em originais forne

ddós pelos mais famows costureiros de Parig,

r
Nova York c Hollywood! Você terá uma

nova silhueta com 05 ve&tido5 Éfecé! Ot\

padrõe� n1ederníssimos, em tonalidades ori-

ginais, foram criados pelos famosos cstam-

-Ciru'rgião-Dentista pa,dorcs suiço!! 1 Veja, nas lojas da cidade, 011

novo!! modelos 1Uecê! ,E acrescente. Êfecê

ii flua graça, beleza e elegancia!

Com 27 de ,'prática Éffct .. UMA NOVIDADE... UM SÓ PRECO!
,J 'VetIda rut:

(.�asª Peiter

anos
NÃO ATENDE A'S SExr.rAS E SABADOS

- ADVOGADO-

CAUSAS .cn'EIS" COMERCIAIS E CP..I:M:IN.AIS
Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 - 1.Q Anãar
Residencl$: Sua. 15 de Novembro; 1393 - A.J;la:t. 1

McCen,



.�==���;;;�������.........-�_.'"",, ���,

it'i!:i���'8'; Já. tívemos o-p,Jr�t.!!.1.ic�c:c de
escrever, :!,!€E.sa sccção� SGü!'� a.

queda. d� um gtba!iLe;:;('O me

teor-itu na f:;i!Jericl. !!'.) �!..:lO U�

DHHItO.-S me tafioos, deveria cn

contrar-ss lJ, uma tumperutura ,Ide 6.000'> C. Acre.ríru-se que o

de 19·17 atingiu :J ternperatur., I
de 5.000", C. Ambos os tnett orí-

[tos f:ão coriat.ít.n ídos., em rnator

�::��:::'tod;:e f:�:�'�� ,;e o�:::::� I
I
I

A:::\THAL DU lJ LA I
---�II

por H<L�a S'\YJ\!lU I j·ia. Ielru., 26 de Outubro 194a
Lua. e Sól estâo bem SitLl<t-, )dos, principalmente ii tar-

de. Otimo para gene ro.s d_; I'prímetra n?cesôida,f;c', liqu_-
I

do.�, Iaboratórtos. rios, fou-

IItes, ustuçôes de aguas. O
Sól dá progrusso a tudo. I
Propaga cultura. Iuaes, 1'e- !
votações Importante s, tornu f
popular, famoao. promete hon I
ras, promoçôes, adeantamen IItos; emprest.imos, favores.
Dá bons lucros em publici-
dade e propaganda, Favor-e- .

I
ce a assuntos do li,0verno. !
Os Nascidos Hoje � Des- I

li !'���;o{) p�i;�_�p[�e�:�. IIl::��!� I
�--- I

�������������.�����. !
C Ih. A

' LÉA �n"RII�,iU E OSl\lAU -I'.oos e I�OS , Com penllissão 'Ilc seus pnis .' t-rant () 'J lrltc '" nll'.' '1. r:'Jtt!u ti i t ANTONIO ABDU '
.

, í Ide Y'Y!3. cIJul"!l! unlC!. b�:L t'J8Se dg

, l.\1 ( ;. ,MARIA ,UHJt t
,itamina C.

_

f'ur l,,:'i(� (�UH!HiO t
- -,\_RIA (�ARa�Z.[ i\ LCI�ES GAROZZ[ !

conden'}a<lo e IH!<.:e;jSarw JIUltal'-. partimpalu O :-;el1 nOIvado t
se 1!.lgurnas colherinh[l'j de <óuco 1 t Blumenau, 22 «e Outubro de UI-lU •de fruta para não reduzir a

IA -.".--- _I' � ����
{iutLIltidade de vitamirm. com u

f..1Ue se evit[H�á urna cnferrnidade J

��:!l��l.CO!!h�eU como c';curtlutu

II II l"'d:1de das s!lrd-'-J!I!;�n--'h"�-�a-s-'� I
PAnA AS ERVA:) IN- •

!
J.I _ >!lI I11III U I

DESEJAVEIS ; . II
'" ,'\,'. C'l':1i'2J.h'1l.J.<:.a t�o, (�u.e ;�.� '.11;.- \ 11'e1,-,0. nilo pode �,.!,! tnwja'

{il!1 born. IlleifJ piara dJG�truir {J

f'
'j "11 '('LI n, r'''p"

•.
� _J J_

.-._
....... I_-l:l •.." a,'_� ,sUl- r'l. ::_:EE-I larb"al' os bjgode��. I.lua.to que cre�ce nus cH.l::Jinhos e 1] .

Irua:; dO:3 jardim' c o HlU\Or;O qu'C 1 �'!;':;��;'10"���I�:��::�:I.u('::;����elé��::: 1.1 rOlHO. eu iL' í:õli,":'p, II !;'�-f' PORa OS SUIS VUIGENS
se cria. Çl�Lti lJ 1Iul_1:Ar:-ul;lf� c p.:.u:�- j T.t i \ t
.d�s unüdns 4-S r(�&:':J-JÓ�3 -coa, #'U!U � tlH-, ",'''_'·..lUV.l;:;.. o ,·nn'h:.. rltt.:� � •• _

11 10:' C�TH'a (e ...
� .gUl;.)l' l'epC�1t ---- ..,------�---'

'':I •

niJnl Ci·l;�-ãõ, eÍ1fiOl{ :I luão
-

n;-! t C1t'llbl.l.t,., fh� '�(,l.'.::t.'
�

-t�'�r:'':':1, __ ntn:}!:1 hn[)f�·c,ã\i.t'l ha�'IPoni� de xt\;d.r-ez
e querosene. :.:mu ". porém. o Lamanho :I()

" .

I'
eom tCCII.!O de COI' lUlI[onllP. COlllph;t:J, o vCl'UlIJ,rio Pl'ÓP1'iO ÍJul'a

� _'3):'�p. F:nl urna conll.lnicaçu.u 3
J..'J'd Lplt'11 d. tLrol1 ({ua�qup't· l'Cl- viagen':! (J chap�ll CllJl1 UHl t n{pIt r.:! enl fúrrna (.h.� pcnu da t.tzend;

Cllrl·Ot!'I"da� O ""..
(('unc}úi na �a. pf�a.) ';adl"'z, L"\':l"; {) bri",'os l,ranco" ,-

� 'ª 111i�
;\e!Lc!e}'li:) de Ciênei;1!� de P;J� <.C

ris, p (ir. Loui.::: Fagp' fazin.. h��
�·�.:.. C�f ou �;e.i;s anu�::. W11a �éri..;

rh· rl'Yt�!uÇÕ(" iIllporta�·jte ...:j sn

l)"f� (I ltlalêrÍal as quais forarn

cOllsidel"1t1'43, então j 'iJ'l'efut:L
vci�: 8�_'��1,ndo este Râblo. ti �al'

di ,1:1: I. li C) a tirrg'il' onze ('entí

l11etl·O,�. tl'D' infalivelmente. un1

(;:n{,: de tl'('Ze tl� caturzl:' cent:-

1947� Nâo é a pr'ime ir _1 vez qu =

tal fato ocorre na Rusaía Asía
tica. rim 1021. no val. de

K,.r",,/
no Yal'slt, l5iberia Central, =��
um grande mcteortto yh":. f J!
estudado pelo di'. f�. A, Kulltr,
da. Academia. de Ci:w,;ia:; d:r.

Leningrado e que, ern 1i)',:';, .'J1'
[nau objeto lr1;:> um.t c.";�J€'t:lal e:�..

"

pedlcâo clentífica. ,,1.. 7.(l11�'... úodo!

eatu o colossal meteorito está
situada a 900 qUllÓ"'<:l"o';
nordeste de Kra3fIO.,al·j, �. H

3.200 quttometros, ma i ') !-,'u'a I)

cc.n.e ondé: caiu o mctcol'ÍÕ,u Ü<!
1947.

o

erguida

Vida

o meteortto dê 19.21, é o rnutur
um dtànie tro de 1.600 metros:

'

e a. julgar pela, cor dos rr ,Ig'

no

MeTEMPSICOSE

nospedam, pois
pôde-se observar os antmars: que

'

vêm todas as noites - prtncípal
, mente durante a. lua cheia --- be

ber e nadar na lagoa. À estala

gem .
oferece todas as reg'alias

necessártas ao contôrto dos 110:;;

pedes: eletricidade, agua co rren

, te e ótima. cozinha, .A idéia de

tal estalagem foi concebítca pela.
sra, Eric Ssehbrook Wa.lk�r e

por ela ínstalauu com o arixí lia
.

do i-narido. A di:eçãõ da estala

gem está sob os seus cuidados .

..ê. noite a escada que conduz ;:<0

l'l�blesn ·na tela j
solo é �'etil'ada, ficando os l�o,;-

_ I pedes Iívres de qualquer perrgo.
PARIS � Jean Cocteau h!?Slt�- O tronco da figueira foi crtvac.o

va em c:;dcr, aos cine,1Stas o; dl- -

rcitos de adaptação de seu ro

mance "Les Enfants 'l'erri1)les",
Decidiu-se por -fim, e' eseolhsu f possam tentar a ascensão. A (':.-

ele mesmo {I realizador: Jeaa- �onho

PieI'!'e 1.1e1v111e. encenador do �.limelltadG por toda cria.lç;J, clt)

nlundo: um:l. e�sa de fadas fl';ln:�'''Sílence de la :r.fer". A interpr.J-

tação incluirá Nicole Stéphane e formada em moradiu" do homem.

Edouard Derm.it; este será tam'

[Jem o ,iovern roéta de "Ol'preu",
filnle que o p'róprío Cocteau nü

f ,come,• .tr em l>re.. �.
'

'Talvez ern outroa dias- outra Idade,
Numa vida passada, que tivemos,
J{; da. qual, muitas Vi:ZCS, a saudade,
Em horas de abandono, padecemos:

Talvez (quem é que sabe da verdaden
Habitando outro corpo, que perdemos,
Nalgum belo país da Antiguidade.
Foi que, primeiro, nós nos conhecemos.

(\ssim, por isto é que. depois, querida,
Nas aventuras da presente vida,
Ao te encontrar pelo primeiro dia.

Pareceu-me lembrar, como lembrava.
Que, não sei de onde, já te conhecia,
E, desde não sei quando, já te amava.

Soares da Cunha

Anda oleio
t_ft� acontecimentos de

cristais sinteticos.
dando cumprimento a seu program�L
de pesquisas, Miche'I Levy obteve, a

uma températura de 500'! C. e com
Ilf � ,I _

uma pressão de 500 quilos por; cent1- 111/.,.
metro quadrado, cristais de turmali- fl,��,

na que foram identificados por meio de raios X. Como �e
sabe, a turmalina é utílizada em ótica e piezoeletricidaçle.

�--

ANIVERSARIOS I Mucliuí nu., sob 'u, presídencía do

Fazem Anos Ho ie : __

'.

I
proressor Bandoin. secretario da

.

; Acudemta.•:'e Medtctnu, recente-

.

- O menino .Dé�ío �nrajaia'l rnerite reuniu-se (f II Congr esso
Íllho do S1'. Jose F'Inar'dí. ruteruactonai de eíectro-encera-

� O sr. Arlindo Campos.
. I' Iogr-af'ía, 200 sabíos médicos e

- O sr. Julio Jacob""lJ, rcs- professores de 19 naçõ�" ,di s,:-

dente em Timbo. guíram durante cinco- dias os tra-
� O sr. 'Arno Bauer, prefeito balhos do Congresso, no decurso

municipal em Tí.ajai. do qual mais de !)OO comuntca-

FESTAS E BAILES
cões e relatórios foram apresen-

A Sociedade Dramático Muaí- tudos, sobre essa materia, cien
cía nova que estuda o- regtstro
dos Ienomenos elo::trico3 do cere

bro,

cal "Carlos Gomes", realizará, no
próximo domingo, co-m inicio às

19 horas, mais um dos seus apre
ciados saraus dnnsantes em sua

,

A. A. M, ('mm

A NUV:L Muda chanw.da
"nleio do �eculo·'. }·irá anu

laI' a aparf'nCÍa romantic,t

que VeIl1 caracterizando

vestuul'io feminino de"te ul

tÍlno apó.s-guerra. EJ uni l'e�

Burgill1ento aperfeif;oado e�

COllsequentenlente, luai:,; l'a

zoavel, dJ, moda que fc';; fu

ror naqueles legendarioB a

nos que mediaram entre 19:37

e 1930. época. d,c violentas cri

�es econoD1Ícas1 glOl'io�a. de

jazz, repleta l'U presença inc

bl'ümte de Gel'trudt' Siein.

As lne::ilnas linha;:: serão pt);_
ta.; em YigOl�, base'l,das na

rigidez dos traje" 'masculi
nos. Iguais serão as tenden-

cia,� no sentido de dar à mu

lher ares sofisticado:> de l'[l

paz� 1950. metude do st:cul0

deste seculo vinte tão cheio

pri- dos sobt·c um dos bdos {:! t
:,aia, n larga a p;'oporção do.,;
ombros.

e.ide social.
A festa será alJt'ilha!llad�l pelo

PaflO

nH�iru grandeza, nã.o pode e

não deve deSnlCl'eCCr (':-;�a

g'loria. pelo meno.,: no que diz

respeito h nl0d�t fen1lnilld.
PO.1" e!:ltic Inotivo se n,L(}yir::.leIl
tfLIn os costureiru:;;, dispostos
a arejá-la, a li"Tá-l,� de qual
quer vestígio que póssa tO!'_

ná-Ia inautentica morudora

do vale formado entre as ele

va.ções 1950-2000. Novinha em

folha eh reaparecerá no pro

ximo ano. ornada de retas,
de lisura:;; e não mais l'_;! cur

vas e amplidões como al'· a

gora.
1'01' enquanto a moda anda

'

desorientada, meio ' falltast.i
!;a, inconcludente. Mareei Ro

cha.:õ cria n. linha 'looping \>

>5obre as "Uhuela:õ eretas es

tuda efeitos rever"iveis. .. al

teados. cascatas ctn drapca,-.,

...

"�..#"..r.r..r�........r..rJ"'..r..r.",.....,..................r........r..r..r.r..r.#".r..r.r.r.J:>'"'..r..r.r..........,.,.....;;r.r..r.&,1
,

DE

Pit:HTe Balnlain gi)';l aO. J·e

(lor da Iinl'fa estreita que da
rá às mfllhere;; o aspecto de

caniços. "Manteallx" IlLlnda
rim composto>" de três peça,;
superposta". dn tecido e culo

ridos diferen4:C>5, ..

man teaux"
{! ireitos cCTlf g"l'andes gajas -

capuchinho tocando as ore

lhas. TaUw fino. dp.('üt,::s enl

ponta.
'

Jcan D"S:;,�:1 apt'ov€ittt a

t'onfu"ão dest L nnte-vespera
para se (mtregar às Diais' di
t'er,sas' ,f4ntasias: tunicas iI'�

l:eglllares, échurpes cobrindo
,um só br:l.1.ço, ombros em for
nla de CEH.itat filúas nutis cur

tas na frente (h'!! 1930!),
"'n-iantea.ux" de i'ldefiniveis
linhas.

Enquanto í s S r., Ja.CqU9S
Fath enfBila d.,; butões os

"':U;i lllGtlelmi e Chri:;ti'ln Diu!'
"leva o hu:;tlJ, .propõe Baia:! jus
t i'�sinFui ou vu-lulnusa..s.·

Todos concordam num pon
'to: comprimento das saias �

Parta oito 0\-0;3 e t;epal'e aS

clul"tlS das gCln�I�. JUlltf� c)=:;

.Iazz "Los Guaraehos". sendo

que, promúte a mesma revestir,

se do mais amplo suceseo, tendo
em vista, � ;;�ande interesse que .

está despertando entre seus as

sociados, cm particular e, de um

módo geral, no seio dJ, sud�dade
bluIllenauew�e.

Os teus olhos dizem s,iln
A tua bôca diz não
Qui::era agora saber

Que diz o teu coração.

AURORAS POLARES ARTIFICIAIS - O sr. V. A. Bai

ley, dl1 Uníversidade de Sidney,
diz seI' possivel prüjuzir auroras

polares ?I'tificiais dirigindo
feixe de ondas radio-elétricas 118_

ionosfera. a 100 quilometras de al

tura. Um milhão de kilowatts pro-
duziria uma. luminescencia capaz ,

de alumiar 13.000 .quilometro::> I \1, ,
.',

'e', f

quadrados, intensidade cnda avu,Isa _ ',_.
"Engraxatana ;M:lt,

NARIZ e GARGANTA

Drminio Tavares
!!1!!dOU-�H3 vara a RUA 15 DE NOVEMI1R{_}.

�n35 1.0 undar

CONlm,ESSO nill

I�l! r �pt�tia. Ulua d�sta8 tn.r

ele,:;, P;''-'a oL':.et'Yação tIa ciÜll

eh "o �enhol' António Pel'ei1'31
de iI g'u:ul'. proprietário da meJ'_ 1
Cf_aem (�f!de costumo C:'��l'�lr ('1bL�nd:::. a rua das _J..Iarfl·!lJell·a.:.. :�

quando �_. honrado homenl f.'! 11p';s H ;·.ir, com ., um:t fúrh

g-tanôe (' 801101'0:5a". torcendl'l I('i" gt'�,lo", large' ". com as dUIl,:

m";lOlJ];!,; de gigante Adarru"�
tnt .. !lS fartas guias _du bigOfl�
fr:r:llidãrd,

CIICNTIS'l'AS
Em Paris, Dft. l'-aculrlade d.e

Receita.s
Bol;) l\lol�Í"elillc

gClllas. l1uzEntas e cinquenTa
r:;l·arfla� de at}ucat-. BlJ,la fo:'

t eIll."l1l.,:, :"CIll pal'tll' llln in:;tau
tt-'.. 1 )tlrante LI: te telnpu, out:"':'l

pc,;:.ma (le\'e batel' IllUito be:'l

as cl&:'lra�. en1 lV':'V2. Depoi;5 tl.�

beUl i!lT:leS, juntr_· a elas. ee!1-

tn e ;·inle e eineo graratls :] I

fGl:uk de b�üala. Depois d,:

b0rIl EU5L(!radas� junte a/i cla

ras e as gemas. muito rapida'
lllCIil';), Lere para as::;ar. em

fórrau. untada. em forno quen
te. Le\'a l�lais ou 11lellOi; ttin�.l
minutus Para [I"3::;U1'.

Este lJ(rlo se nào fó!" feit�,
com ;,1Uita rapidez fica :nlad.• ,

De::;enf,Jl1TIc súmentc depois ,l>�
f�'iG.

qlltlt!T! &1'08. ti sardinha ten I

I
(11;(':' a do úcerbo, quer a do' I:O;;I! e." lt��.f riOl'eH. d� \-jnt" t·

'_-lute e quatro eelltÍlll':- 1dni�i d

tl'tl�.

Não pode

Efemérides he t"
,.

IS OrlCaS

NO DIA Z6 DE OUTUBP.o DE; .. ,

lJ314. a expedição (!Onla!ldada- pejo CapHáo-111Ór Jeronitno de
Albuquerque., para combater os fra.nceses estabeleci

dOS no lI,hranhã.o. ehegou t'. Gua};emdub�;
1.G37, a Capita.t:lh de CamE'tá foi doada a FiliciarlO Coelho de'

_
Carvalho, por Carta-régia de Filippe III;

-

1.dH, !1�!.S<:'-'U em Santo Amaro (Bahia), Miguel Calmon dl!
fJin p A trl1f.Lid.a, tf!:_d.; larúe Senadol' e �1a.r'"{lUe.3 de
.Al,ranie;;.. fal::.çü1vJo r� 5 d�! Outul)lQ de t8BU;

1 :J�1. �... t1l vi"bldoÇ� da PfJTn�'?nr;il.f_'" do Pebcrlbe de 5 (.�I-:a Outu�
- hro ItC'���';! nl�qt)lU rtn01 foi ckit=.t ��, Junt-:. Provi;õria. uo
(:{1"\·-Pl·no f]p r·':·l�n:_unl)1tr:o. cnJ.Jell.Uo a Pre.;;idencia n

(�rJry:i�;kt Pfr{'s FerrE,it'a:
J ,3f38. IJ pntão r-ren'"\l1tp-pf)rlJl,él zyt�,Ulte{ D�'ndúro da. Fon.::H.�pa

"om UlHll 81H tin �,i.o BaU. de Voluntários e u então Te
uente-coronél 'l'iburcio de Souza. corn unIa at'L LIO 16_u
,lt' Linha_ dmToluraul Oel pnrag;llaio!i I?roboscados eUl
YucIta. de Angustturra. no pe,;tilento Chaco;

, Ul76, <ml São P'�uln. fakc!.'u o Con,;<llh"iro Jo�,:' Bonifáciu
de Al1drade e Silv�,_ qun foi Senador do Império, gran-
01" oL',llor e poét3., t"ndo nascido Cln Bo!'<-':ms a 8 d"
No\"embl'o rI" 1R.!:n. Filho de :Martim Fl'aneisco e nf!to
de oJsê Bonifácio Caldeira dI' Andrada e Silva, o 1'a
triarea de núS;2a Independencia nasci!)o enl Santos :;t
13 di' .Junhu dI? 1763 f) falecido ei'll Sü.o Domingo", NiV3-
a-tii. a 6 de _.\hril de 1838;

1.\.117. no (J-OYCrTiO de \VenC9s1f.tt� Braz. o Br'_l:-:;iI aceitou o e��
tado de [:uel'1''' impot!to pe1'1 Alemanlw. -J','[oih."ou. alelJl
dp olltl'O� incidpnt.<:,;;,. (, afllndaIl1"nto ,-,� 5 navio" mer
cantes.

A CLINICA

HO.JI<: as 8,15 horas
O belíssimo filme mexicano

"Palavra de mulher"

Ho,n�



mbate
--------���--------------�----------------------=-�--�------�--=-�����=-=-�

na tarele ele clomingo'
qus ,n-'I

boa apresentaçãi, :10 onze

lo./de
conjunto que e consegue

fO"'j
grande compromisso de manei- J grande arrecadação para .cst:3

e&l:arÍ"_ caL. apesar elo CUl't� espaço d", mal' uma boa' t eleção . Cremo" 1"a satírfatória.. I' magnifíco cotejo. que por ·certo.
"

I
t.reínnmento . EVIdentement� entz-etanto, que sabr-rü., n08,"0:.< E' li assunto tle tod.» a.s r"J' :lnastal'á Hll111' cnorm.; multi-

os fans·locai... nunm não é lIpenas C011'1 lois treino� L'epl'eSentan I " 51) ]tu' ('st" das esportivas. Eorpêl'a-se I1nn 1 dão ao .can�po da Baixada.,
.,

_-
- - .... - - .__.--

ficou!
Pretende retornar ao futebol do'Vale do ltalaí-Mal. pagos os cracks

I

paranaenses-Provavel selecionado araucariano no campeonato brasileiro
Em �3. quanuo o Olnnpíco I tanto na ponta direita, no cen- .lro a smt":.o.p doi." tentos e con- ,- Não, n.ã� YI)lt,lrei. M,".!Iconsegum :levantar o can�p�o- I �l'O do ataque ou em qual.QU'21, tra o Tupi lambem «selou» as contl'at0.ternuneu a 8,do co,"

nato da Cldade sem um unico ,uas duas mela", Possuímos redes (le Daniel, nlém d� mo!': ['enLe mes. Pr-etendo fIcar em I
ponto pr-rdído, contrju parn. "-1. inúmeros exemplares esportí- t.rar-se sempre perigoso, so° "'jumenau, cída-Ie pela qur)
to com a valiosa' coo.v.mçi'i.01 V(}J�, ela t�r�'a dos pínheíraín :l'.'� [rendo J:01' p.ar:t:, dos defense" sempre tive admiração.

, de um eJelllento qUI} naquvlc .uais Bódínho sempre receb ..ul rr-c. ,;eH�l'a \"lg-l]nnel'J.' VOlt''',llCS a perguntar ,�

nesmo ano aparecera 'cril ntl,,-: I rC;fel'enCias elogiosas , Trvemoe ocasião de pulo tra- deixou seu club» com ressont '-I
sal' canehas: Bódínho. Tornou-: i Eis qut' SUl'gB a noticia cf.. com Bédínho e rclembrur "'"w nentos. DisS{'-IlI,lS, Ise Um plaícr popular um no!"

I
ma tlômpol'a'la do Brrtàuta en- áureos tempos. Foi um prazer _ Atrolutnmení.e. Api-n-i s i'

.os gramados, t'0!110 em todo r. I 11'e nós e dent.re os Intcjrrante; ,'cver !Iqude que' tantas emo. Jmigo,:, dcbo lIO Bri tànla. Üç I
!:slatlo. ehêg-ando mesmo a in- {;'i: ':::IlD- t,quipe. Búdinho desper- ções proporcíonou ans f'ans es- quem <emprc mereci m:tí:cl:
t.egrar a seleçüo cattll�ill't·rtS:! �Hva intere L ...}, po v: ti '�ejal'í,l- port.ivos louaus , 1��;tranhan1�.J� r onskteraçüo , .;\_pcna;.; no cru.!
", r �dgI1l!;:i anos llefend':'\.' 1), U. 'nos observar :;ua forma a Iuul, ''U:' permanene!u el1tl'l� n(:-é, r-onccrru- uos ol'den:Jdos,' f,�')O!
'mpíco, cllegLldo a vestir tam- Dentre os }'Ol1Cu;; ph;,l;el'::'i que uma vez que a. delegação .�n reEtl'içüf·E', poís lá pouco se gel.. :
iern a eamísu do :PalmeiÍ'à,>�. dest.acar nm-se 1111 OlIZ!' vtsít.an- nlvi'I'ubm já havla part.ldo . ',Im, D:' resto. todO!.; por um c 1.

,

,

�ontrolador eméríto do balã:j l e, o e�:-e\'nti,u avnuí.a do Ol im , Inki"lmellte imlugallloE. ,�� um P'-'" todo,:,. i
,!:J;'ande cabeceador. e ótimo. clru. ulco foi alvo de encômlos, llll"'l BódillllO fe "o�tarüt a Cm'iti- -- Q'l:tl () clube (lt'" iatcg:'a- I

',\'�or, l:Sódinhu 'toÍ-nou-sc gTilJl'/ \'CZ que contra �cu antigo qlm- ba, (Conclúi na 2a, I'ga.) I
. �i;;:::�·:'�:'":���:�:: G�/�-a-'·-c/-_-a--n-o---p-,-j-'-'-1-e-,-"r-o-�-e-n-_"';"'SiJiO c/ii I
liu]W, jogando, tuna' de sua"

',m�,,:::���:ej�l::�:��:;:;:; �Ollt�� 1Selerão cio VaIe cio I t- "'mHw' L!e1!:-!adunal l'en to (.{E
- � = ,

'ubeça. ehoeou-se 'com

AdUli!'! B'
� ".'

d. ho, tendo :;c contundido sérja�. oa a Impressao causa' a a um
!f·nte ]'0 joelho. Decaiu de PI:,)- ,

.

-

I
U�I olJSl.ln'aUor i quü'iu pejo bom futebol. llVÜll)' llfl seu tl'ulJalho üe mar-luçÇto. coisa: aliás, que acont<,.: . ,

1,

.' " LOL!al _ E�-tadlo da. I..:;amec ,\ I, E não �e pode dizer qnt' al- 'cnçií.o, Nt<fO alas, Pachequinho
.

t:lUtl1qller Jogado]>, F,lCOV, I L'l'uzeil'c l'O!' ipgresso, j gl.letl1 lenha deixado o está.jio � Julmn, Lambem devem ter d"'� !
entre nú�"

,

por algum
,

" Contagem' _._ 11 ai 2 para o:;
r
<.011\ decepção, ou dúvida sobrl� fitúclo c, !:.t'U direito a e<:c3.1:';-1 .' .... ,_ ,. .. __ .. '_.�,.' -.-,-----,-,-�

'l-'nlÍ;)Q. lendo c�;i·to (lia seg-ui- titulares, Tentos tle Schadek at:· nossas possibilidades. B,"m ção. No setor direito, Paehe-

II FRAQUESA El\) GERAL
'lo para' Curitiba. Nu ünpita1 (1), 'I'eixeirinha (3), Abl'eu (:� I v::!rdsde ê. qUe ao -se inicia:r o qui !lho , nao possue siquer um \' I N li O Co: It .11:'OS u T A D U
'1al'pmll�nse int�gl'Ou' o qÚri<li'c' Helio e. Nlcolu,;. (de Í!cnaltYJ.: Hj}l "llt.)� f.õ]ou-se. bastante r,,�

(Couclúi u;,., 2[1, pga.) (Sll\"eu'a):&
c' de ChlCC; e Heho par li a eqtli- (""�:tlacao ,1>1. eqmp;, que pare-

-:lo ",Britânia. onde, sem,pre des-
pc ela S"1' a, t:tular, aparecendo as

•

'aeou "e como un: dos Seus m,'·

.

cl'itkns de:ltes e daqueles, E:1-, :;_IHIIII!lIIll11ll11l1llllllll1l1l11llllll11l1l1llll1lllllllllllll111llllllllllllIllIl!W Êlhore'! jog-adol'es, confirmando' .. Eenda: -.- Cr 257.00, Bõa. em Ü,(,tanto. ,,(I tleeol'rer dos l>U I :: ,=
... 1

' s'c considerando o preço de 1,;'1) :ninutol>. FI�lix foi intl'Odllzimln =

V S ==suas qualid;tdts de ;..':ti heiw"

I
'

-

, Cl" 1,l,;(itfic:ações qUe ,'e [aZi41l11 1== V'AI V'IAJA-R ?...�. §
.-------- .. -"-,-",, ';" ... f,;QI:.,lPES: nccN:Nln:::F. frutos da sua ob- :: «II _

c'..m N' ,·Iton
'

"RU$SI"
Quadro <:A:) _, ü�f\Valdo llb-' sCl'v�,ção, Verdade tambem é,

"'AÇA :'l\..TTE'S UIUA VISITA Â :'li W

]:l(\is Os.::ar); Antoninho e 0:;- I q',le ma;" poderia ser feito. Rtl- .1.' l1J.'
_

ui; Padl�Guinho. Bolonini ('le�' n,�. PO)' exemplo. começou n'l

'''C_ A S A B L a .H c an _spois PllôJol e J,l !DO; Jonas, ntsL�L Entrou para substitui" -

dI
Tendo, e agrt"laclo o esta,l)

l';'icolau. Schade]{ (depois H,'- f;arJinha. na equipe B, e ficou - =

e r r a O..., Saúde du 11:'SSO pl'czado C()!�l- Íio I. 'I"eixefrinha e Abreu, jo�allf) rIa Sl"3o pG,"l�ão ..'�.;{llh'- i ª que teul á sua dIsposição um

pailheil'O de tI'abalho,
.

NiltOJ� Quadro eB:', - Oscar (depo�:; ('i (lo pelo tecnico e mesmo Pi-::: grande e variado sortimento de: �,
,

r(Ji o mesmo. na ülrd, Oswaldo). Afonsinho e Jaegel'; los coJegas de quadi'o, A i)X-l:: l'ILll.AS I'ARA AYli\O .�

11argor de uma derrota, de antc-ôntel1l� submetido Honorio (�E'pOiS Ar�cio), Al�- trem" ól'eita titular cal'Pci':, § MALAS DE COUItO_ -

,gusto e Pilolo (depOls Bolom- oui l'otanto dum retoqEe, fato, =
�E' desalentador par:.._;. nós, c delicada' intsr\"ençii.o cirúrgica., ni), Chíeo. Hélio (depois Scha- QUe ficou relegado ao esquec!- :: l\Lll,AS DI� OLl<; ADO
=

Desalentador l-!e spitr,) Santa IZ;:l,bel, deI{!, .i'ulinho, Lazinha. l' Sa- l�ent() até se finalizar o apron- :: l'IL\J.AS DE l\lADEllL\ -

Jillhã {depois ,Rene), tI;, Er.tretanto, voltamos a frL \',-\.LlSE� :FINA.S
'7 ,", se nUll1enas falhlls _exi"U� I �

l' ..\.S'I'AS DE COl'RO =
ra'!n .. - falhas que podpl'ao . el : BOLSAS PAHA 81�"'HOIL\,S , =
S'ilntHla� ,jã no tli?Íllo de am'l-;:: -

nhã, 1:.mifa' coisa boa noude ,,-,1' I:: Confec!,'ào dl!! l'ti\,LAS PARA iHOS'rRUARIOS
_

obserYndu. E o público dtve
-

}� �-\.RTI(j()S DE (_�Or·RO E!\I GER��lL =
t�t' del:�a�lo o estadio do Olim- - Rua 15 de Novembro, 745 =
nico co:1flante na nossa rap'l-

_ Blumellau ª�hd� e certo de que iremos :::-t1I11I11I11f11I1lI1I1UllmIIl1I11l11l1mlmlllllllJllIllIIl'llIIlIlIIlIlIIlI_l.millU •• �
1'Ul'[l o Torn('io da'"'' Selecõr;s - __

com canacidade para atingir
mol" <! ;11éta final.

E�tabeleeendo um paralel,) i
entre as duas equipes, set.o�·;
por �et(',l'. vamos encontrar:
OS'waldo dóno d:t sua ,posição, I
O a.rqueil'o do Paisanciú reve-

1.IU ótima forma. prinumdo ll,�_

la colocação e Segurança. 0,'
. cur, l1núto e!l!pregado, deixo!l
ellt�e\'(:r l"na 1;1lí. fa<'ô da

sua1carreir;i, Na zaga, o trabalho
. de AntoninllO e Osni superou
I) produzido pela dupla Afonsi
nl1(. c Jaeger. Atuando Coi11
mais ut'sfl1lbaraço, conseguiram
C.lllsal' melJ'íor impressão. Que·
l'emos

' Ci'e!'. pO�i:,. que no trio

final !lá,:; existe mais dúvida
([uanto a sua escalação. . Já

�na intel'mediárhl, Bolonii1i t�ve
"

..

fi

fltle ceeler SeU lugar para Pi
.

'1(,10, qUe colneÇara ocupando �

,��1-�e���e:lq1����!� d�O t;.�:���:'
',EC O NO M- IS�Ebrusq uense, se hem que possua ,

QuaIÚlad.'�, perde ainda para P�-1 I' -,
,

_

-...
-, _ l.tIo1510, QUe votando a sua anh_

'<8

ga po�ição, ainda demon::,trou'j'sr'1' o candidato mair, POSitiV0

'T·· E 'M. _' p,'."Of'O posto. Anen1l5 deVe o técni- I •

(':J recr.'l'll'ndar-lhe UJll cuidado j
'-- -I

da L B. D. 'e L. J. D. Confiantes
Dando inicio às prelímína- to, rnuítos

res para a formação :do 'se',.,- tegrarão o

c+cnado catai-ínense de futebol nense ,

que participará du, campoona- Confiam

.,

veru e,

gramado
Olimpíco. Vt'remos por cer-

EX.PRESSO ITAJARA

I Rua 15 de Nov. 366 - 'reI, 1155 I

Blumenau - Joinvile

r

ilJa,:
,

..

bl"
I

numeroso pu
-

ICO
.

Cl'1.IiZel10S por dois. anos de cano:
trato. Adiantou, porém, o gu'l.r
dião platino, nao, pretender dd
xar, o Brasil. Contestou ainda;:'
haver recebido qualquer p.opós
t3.:'tf!O Bota.fogo."

r'élio

se eomenta a' t6IDVO
Britânia em,

:;e encontra guardandot gl'ama(lüs. Apenais' , cÍ'Íticas

l fazem-se em}orno desta «tom-,
née» do clube paranaen ,} au!;'

nossos gramados. E nós taUl
bem

'

somos da mesma opiniã,/)
. ,

lado, daqueles q'ú
dcr:.contentes e d�

com os espetã.cl1-
espetáculo::

por algunsonde ','e I!ratica um jogo apre-
. bem desenvolyi{h

C011iO !,I'imeiro pas:=o pai'.,
conseguir fonnal' urna repre
sentaç:ã,o á altura da atual po
tênda de nósso futebol, � LBD

,

fez l'ea1iznl' na tarde de ontem
, um tlpronto qUe teve uma du

l'ação de 60 minutos. resumi ..

dos em um ullico período,

leitores do apr.ceiado
terceiro ou quarto co_ '\'er�se-ão privados dos

l.ocadq do certame, paranael1;:'� preciado'.: comentáríos,

2creditamos no

sitantes frente

por algurt i dias.' pois. espe1'&,

mos, assinl como esperam to

dos os esportistas do ViIlle de'

Pera., qUe na tarde de sábaLlo Itajaí, o pronto re;::tabelecimen�

produziu sua, pior fxibiçiÍ.o elo lo (';"I:se jovem e inteliged<i Uma ,:�si'� t�ncia b,lstante nu

e'f;'� corrente, ano, Pal'a 'o futuro -ornalista ,que 'com tanta

d�'I'mel'{)sa,
lctando qu&>e t�da a

� �.
J

,

,
, arvuiO'tllCaãa' do estadIo da

. que se compenetrem os dirigen- llicação, vem batalhando bl!1 Ala�Heda Rio Branco', demons_
tes dos nOSsoS' clubes ':la nécl;';;'- pról do d'r 11nvolviInento espor- trou llJaif' uma. vez o interess,�

sidade de prepal�á.r conveniente- tivo da região. , qUe (' pulilieo blunwuauens;: ad

de ...:...-;;.;._ ----- -'"- - - - -- --- - - - - ---

r'epreS!�nte-:r
condignamente o nc':'So futebol

Equipes ' muito superiores
.

,

S(jbrepujad'lf

seus S;olrimenlos Não Vim
.. � da Velhice" Mas Sim
da Má' função dos Rins

elioiea �e Dllius
OUVIDOR. NARI.S É

G1:.\RGANTA.

DO

DR. 'ViLSON SANTHI..}GO
At'isistente da Faculdade de

Uniyersidade
do Bl;asil --, '

lJONSULT .\S:

HORARIO:
Das 10 às 12 horaa,

Das 14 às 18 horas.
CÓNSULTOPJ:O: - Rua 15
de Novembro, 742, - (Ao

Iladô da «Suafarma)). -

lDINHEIRO

os locais

p r o v e nl e n t e de
vermes intestinais,
combate-se e e m

!>ilulas

XAVIER
Met!ic;t>�el'!fo d�

IlÇÕO SUQve e efelfo

!;llg,Urcl, tt':� expele
·o!> vermes e ftlftifiCf:I

tA!!IH!u6RH1 Uli(l!t
Dt CACAU UV!t!t II.�"

Al!QUutINDO IJ�L'\ lUC1ULETA

EM PRESTAÇ;ÕES NA FIR�L\.

P n:O S D O C I 1\1 O �. A.
,

Impol'hu;ão'
,

e Comi!l'GÍu

'CURITIBA - JOL"iVll.E - BLUlUENAU'



x x x

pgreceu
--��ooo-----'-

uusum iriplll�ntlJs
um

Sossobrou Uma Lancha
;__ Cronica de Barreto Pinto f-

jlmpossivel congreuu �S gangre�adosl �iv��rr:
I do ontem, vendo a rumba centro L� irrlldiação de lde CUquita Carbalo. no Car- cultura e de PI'OgresSO, ,

los Gomes, declarou-me, no Acaba de r er enviada à

do Luiz
desastre

MMJtl'e BellêJito v«
�;:J.darcs, autor do Espiri
diâo, político inteligente,
futuro membro da Acade-

sessão legislativa,
carã parnlízado .

Gaspar (O.G,) Conforme fomos informados- an-
te-ôntem, pelas 4 horas da manhã, na Barra de Luiz'Al
ves, quando' dirigia-se para Pedra de Amolar' com um

amplo carregamento de cana para a Usina de AÇ'Ucar A
delaide, a lancha de propriédade do sr" Bento. Fl'ànça,.
chocou-se contra uma pedra, afundando incontinenti, A
lancha vinha sendo conduzida por um sr. de certa idade
e um de seus filhos:' O jovem foi salvo por pessoas que
se encontravam nas proximidades e que ouviram o alar
me do mesmo, enquanto que o pai, que se achava dor-"!' Quem é o «Pa.ulista» estrnugu
mindo no porão da lancha, morreu, sendo que até ôntem ;}ador?
ao meio-dia não havia sido encontrado o seu cadáver. Apes;i.r -das üwêsUga,::;ôes no

Rio, e São Paulo, revígorarem,
:J «P�u1isUi»; a terceira: figura

IIÁ" ctJillcidem as informações
'Rio, (MectdiOÍ1àlJ 7 o inw�

I
do um terceiro personagem,

Novo aspecto
.

Roberto Santos, vulgo .. PaL�- S:;.nto:o, nenhum cleIes ·iÜipIícf;c
I lista», iexiste, e liUa ficha, 1'e- dos no bárbaro crime,.
colhida no IniStitúto Feliz Pa- i Rondt.'nüo pela Lupa:,

sobre R!l'

NUNCA se .. construiu

Cãmara. Municipal, pedindo
a. organização de um ser

.-1ç') de ensino rural,
Se eu tivesse força junto

ao Legislativo Munícípnl..
fari.a votar o respectivo
projeto, deba;!x:o de aplau
eos e com a rnáxíma urgen-
da.

Mas,
. CO';lO alt predomi

na a ditadura da minolia.
Iamentaivalmcnte, nesta

A . policia

in�ervaJo ,

- Barreto, ca'da vez

aproximamos mais de

tulto ...

nos

Gc-mia de Letras, coordenador
de candidatos, pigarreou,
levnntou o dedo, fi aelJL.ll
respondeu ao [ornalísta:

,
- A Nação não pode f'i

Cal' a merce das agitaçÓfes
·estereis.. CUmpre encontrar

uma fórmula que congre

gue c não a desagregação,.
Este é o per.:amento de

l.:J;naS,

Acredito na. sinceridade

do velho estadista de Pa
rá de Mint.b, como acredito
que nada mais obtercse-ã

de útil.

xxx

'checo, foi rcmetída à policia ie
.

São Paulo, Mass que esse Ro
berto Santos seja precísamente
:') .:, .�t�:ar:!;ulnqrlr �. coisa vags'.
'Pode ocorrer que Flávia, e .g'um 'quarto nos arredorí,ls da

Lindstone, conhr t .indo Roberto Lnpa e c!8r Conde L'lge,
Sant�s COlUO malabdro da. La- Há quem artrme, iguahnente·,·
.pa, tenham (CObre ele, nabümen- que .0. malandro horruslaru-se

te, descarregado a culpa, em Ramos, onde a policiá rea,

Iiza uma! rigorosa' batida.
.

portagem ouviu' de f"lgUIUtanto como na aumtrustra

. ção eficiente do general
Angclo Mendes de 1tforak"
Só em 1949 _foram cons

truídas onze escolas rurais,

perfelzendo as:ím, O total
de 17, localizadas em div-er",
ses pontos, agindo, como

tudo fi-

a'· v a"
Ijl'Í<i. cno ·juigI}1'a possuir urna

. 'pist�'. do 'estránguladér apon-
" tado por Lilldstone e·' Flavio.

rnerCadaria I �� '(Üs�õe �� nenhuma indica-
-

1
çao s,é1'1a parra prende-lo.

Em visita feita a resídencla I am H>brc .ele: míssân. ". Efetivamente, não se sabe
rio refcridc operário, de nome mais tarde, .r'\pur(>u: rnaís, aUIda, a Poli- Se 4:piúiista� 'tomou par',., ati-
:\!:;:tia;:; Brtterbrun, a Polich ! mercadoria. fora comprada 11U cía, Scube cnie 1\Iatia�" que Prf' :V& .no � '�tanifolameÍlto d{) Y3-

.

I
�la úenuncia que lhe foi apre, apreendeu regUla�' lqua111ida�e I Cooperar i\'� .da Indus:tri�, ond= cebe um or4enado de mil cru-'

_ -.----�. ,entaü& colitra um operário d,l de retalhes, peçat:l de faze!1da, I cada opprano tem direito a 1 I zeir:l mensais, possuía duas Oliye�!·!j., Veíg�LI Resenc,:;u Lugar
'1 Ill(h�stl'ia Textil Companhl.� rolos de fios etc" sendo üe quilc' de tecidos por meS. Pu- ca,sas e 25 morg�os' de

.

terra À «manicure» viu um indivi-

I E.,"CPP.ESSO 1'1'AJAHA ! Hering, Sl:speito de estar de'>- 110tar que, pairte. dessa merca- "a justificar tJ, grande quanti- :adquiridos por compra, I. :duo,:à, kJl:-de do crime. que. su-
! e "laje com scguranç!,!. ue 1 j viando lllcrca;lorias para ven· 'duria, Hchava-se ;escondida' sob j .de de mcrcadorias encontra- Como inÍotmamos, {) inquéri" .j",� el1:1:;:1!'lr-R�' «pau'ista»,. ma"I Blumenau a JoinvHe I cioS-las no interior do Vale do colchões, ('ircunstancia que fm.-- ht em f'en poder, Informou q'lC to realizado pela'Policia já $� njio .:tfi:tmi>ú. que ere ,entrara 'no! A íl: ê n c i a: !, , . t

'

,
'.. "

.

'..
- Or-a] 1 ' talecen as suspei as que reCaI- "<:l'te (,a ml',ma fora adquirida a..:n..t (':mcluindo sendo que, pÓ2- edifiéio

..
«Acla�naç..ao»,. par-I Rua III de No\'" 366 - Tel Hú5 I .

.. a,
.

.

.

o CASO não é de con

gregar, pois todos do acor

do estão gangrenados, c

corroidos pela! inveja. pela
ambição i<:!: pela fa,tuidad�,
Bem r-azão, teve Zezin11.Oi

Bonifácio, deputado por
Minas, d'lrcipulo da grande
escola dos Anãraõas, quan-

Negociou durante
produtos .

da firmiJ
IIgora lerá que e,..licar a Justiça II modo pelo qual

(atorZf! anos com
onde trabalh

menta 303, não foi ainda loca;

Iiza:d�' e as esperálll}aS de cap
turá.-IO 'Í'�o Si,!· d�,.vanecendo.
IS>iJ alcOi?teÚ porque a po-

condições como executor-e»

crime,

«Paulista)y fugira porqr.i Si'

amedrontou, rcccíoso de

.' espancado pela policia .

.seus precedentes sujos lança.

.:riam suspeitas de cO�1!-utorià.
Encuntra".<M:i no Rio

«Paulista» ,- lhil

fank�SiUla !
A

.

policia' de São Paulo in

forma que a -; ficha qt'!:} a poli
cia carioca remeteu àquela ca

pital, não corresponde às

rormações, . do ·tipo físico

Chuy'a a'r'llliIfllllcllllal em S.-----p-·aulo :1:� C��:UJ���:�and:e d::r:;:S :�::h:�:te�n�i���t�o �:��:. te· ,�:�:._':é���;,e:ã::::e�:���
�t;(,tw:, retivam_as ape�as par:;
vendl')'- ]lU' ,

Exito nas .exjleriencias do professor Marco ::�::���:ú:;,;r���.·�::�:r Dentro .. de dois aliaS
São Paulo, (Meridiollal) - O q_uara, Desta feita, já foi

cm-I'
Sigo Entretanto, tC'je que es- �unfeSl:ou, enu-etanto, 'Matiui oocIÀltÁ' A lJ'À.,gRIOA: NACIONAL ))É MOTo-

prof�ssor Fl-"delico De 1t;:al'co, "reendida enl, cara.ter particu- pera.r n1Zis d,ois ,.d�ias, até, ::i._',le .

RES A FABRlr""Ç 70 E"M'" SE''RIE" D'E' '0'" i.:lrT..:ruõ·E'�;õ;t- - J:'
•

Bitr,!'l'�lct1il que fr.1 ('erta oea-
. '. '

.
\r....,�.ts.

.' ."
,

. .11l.U�''''ll ""
conhecido cient:!Üa d0 Arara.- lar. tendo-a fmanclado o enge- chegasse OutlO a\'l.i.O de Ar aI!l.-

I
1 lh d

sião roubara
'

tl',"S ou quatro Rio,. CMeridional):-- Din�roquara, que procura aperfeiçoar nheiro químico Fábio I\;J:e c quara, pois o apare o o sn1',
.:!lIlT('Ü.l:, d;: fio da secção onJp etc dOlO> anos a 1. abnca NaclO-

ét d· .. , ,

.

J Cintra
L'Oite havia abandonado .os H�US 111 o os para a,�r�1.',o- Peixoto, propr\"türio de um:!

< .... ,
tra:xlJha, nal de 1rfolores lançara no mer-

cação das Chm'al3 arbflcw.lS fazenda em Chaya;'ntes, A per,
:1.8 plü,� .. ,

.

P!'0fseguindo em ,ou' s dn;-
cada os primeiros caminhões na-

• a -

ciana,is ali fabricadas, ou seja, ool;lteve Quinta-feira últimc. na" turbação das nuvens foi provó- Chu\'us abwldan1;es dur....u... ,:\,,,.,,�.h:;; a Folícia l"� c;.riciu P'l- primeiro tiJlOé de caminh1ia' in-.proxiÍnidadés de Cllavalltes, au-l cada em duas etapas. Na p:"l� te mua hora e meia ra Prf'sidmlte Getúlio. para 011- teiramente nacional' - "FljM-'tcntico fxlto, com as suas ex-l íl1C'Í1'a, lt",OU o prof. De· M'�l' . Com o avião de Ataraqual'a, ':c ?>falias costumava, trans-pot' D7.300" mo,-ido a·oleo Diesel,',:de
,. .

d bun I '.

d f 100 HP, com capacidade' de .6áí'�''P€nenclas, proyocan o a
-

(,0 o ,.]icüpódio eletrizante>, (; chegarám rt: mãos o pro e5- tal' a Il12l'Cadol'ia, enl caixas',
1 ga. e adaptação para rehoqué',' odantes chuyas em toda aque a

pó Iam:ado de bordo de Wll a- SOl' De :Marco Y:::'�'ios _fogueteF C:;OU!J(, :111 {i�e o Jy"ferido operfi-.

I que eleyu a sua capacidade' paral:('giâo, flue há. mais de cin::a 'lião de, pl'opd,edade do ';;1', cin-I especiais que aquele clentist;, f'i,o" dUlt:11.tc",' 'c-erca' de···H nll:s ,
i::o tOllirladai.·

. .

lncscs sofria as. consequencias CI d - p' t" 1 dtra Lelte, tambel11 de 13.Vàn_ veln utilizando ell1 s�us estudos, vmllc: ne;?OClan o CQIn as re,e-. .

resentemen e ja a guns .

es-
da estiagem. tes, Forte garoa caiu então 80-'

e clLja c"mitituiçã,> é composn ll'idíi.8 mercadoria,,·.' semprc' po.'. ses veículos vêm sendo lançad:;;s
p no merca.do, CQru .

a marca deEm caratcr" partieula::- bre as terras, Espen:I,-a o pro- das �·('g�IÍ,."tes �ubstã.ndas:
.

I
OC"3Ei.O •.h� fe"t!ls da asca,;'

'�Industria.' Brasileira", por issoEEta e.."i:periellcia do profes- fessor De :l\farco maior resul- llíb'll.to Õ" l't'ànio, sodio puro E'
,. do Ni't:>l. Dizia-se ,'endedor

'que a licença de fabrica<:.ão· foi
SOl' De Marco é a s·zgundn que tado com o cmprego de Qutras iodeto dc prata, da ]l1aús{ria Textil Cia, He_ adquirid<t da fabrica Isotw
:atinge 'sua final;,f-!adel ldepois substância!:', tais 'como o ar li-," I rir,g, i.rárJatlhalldo a base de c), Fraschini, de Milão,

, . . Teyc início a se�ndo fase '

em principios de 1952 porém(las demonstrações em Arara:::l qUldo, o :fOdlO e o mtrato d�'
, C>' ,'. _ ;'� o' ,;,

,

.

-

:-7"� . ',' ,
.

• I
-,

tinl I ·a·do AO� d�l!'. ex,,:, ,rtE'!1C, ,
, apo" "f)JS (; as ESPETICIJLBR . estará á FabriCa Nacio.:;.a.l de

e doS seUS estud<.\:· elU ....rara- uramo que la e. "u-' .

t
..

d
.

da primeira, com o lallçamenLé) Motores ap a -a pro UZlr o no-

AI.TA Xv PREÇO DO CAPie \'0 tipo de caminhão em sarie édo �gás freon", sobrE' as nu-
inteiramente nacional. Terá'

Ce'o' ten:' a'rJ!lI'o de RuIM, Bar'bosa' :.:n;���:�:, �:�O:Cl�,:::a;:::_� c.��t�:'!�:)�' al:� es�:::�:�;�r dJ ;:,íeU��n�::�::,in:p!���: li-
, t' Lros de oleo por ca4<L 100 <lu. liõ-har imcdit,tamente o mela a -

-:ufé nu mercado santista, On, . .

nietros' todà<.lo$
.

com toda ri

Programa d�s fest·IY·,dades·
mosférico, provocando chuvas tp1'l c.s Y�ndl\s fUtlll'f'l, par.l carga, sem rebG'que, enqu;nto

. U

'I
"bl'''dant.''''· durante uma hOl'a cntr';S'a d{' júlho de 1950 a 1'1- com eilte o refeddó consúnio .. �3.

181 e trinta minutos, "ho dt! ��[íl, subiram cento e elevará para 26 litrOS, Seu mo'...
..comemora .vas d 6· 'li d rI·;"t

'1
num. armazem. de bagagem da

t do's cruzeiro� CD' tor, c C1 n ros, em ",�a. ra. .... .
. F',)l' ZJ'unde a saU:,fg.ção eTi' s('Hf'('n a 10 1 '" '

�t"�'d ri f (> e � _

I
�

c· c", 'Ia a ·�e err I, om as pclllU::E�t"L asuim o:'gallizado o pr,') 1'idn c u cbra de RUY. �t'I ..bosa, Chrl-u�tes, Segundo declal'a- �:J(:!J., a:.ingindo .1'1 mil duzento� I �._,�.:_ !1mpút�d9.S e já. pub'efacta,
grmt1,1\ (1:,:" f('stiY�i.l.",d.e:; CÚF,c-.l p('1,o SI," Dr

.. 0,",car, Leltao, Dr·D." co-es do 1,rúT)I'io chntista. es, ') lÍf·7.oíto· crllZell'OS '.a saca, .

.

' .
'. ..

1. .'

I.
-

. fl'eridas, Espinha!!, �lruicha.s, O. caixa :",. como Já informa-r,X·l-a.:v�,e do ce::J.tenJ.:';e' dc RIll
.

JU'Z Oe Dl! elto Ue Blu.-neniJ.L, I (', (·1'>j-'.10�,""r'ado ]'.1" ',." ·''nIa. vc? I

I
-, � ,�L - - u" inos, erã deStinado ao perigo-l1,ll'll<;�a: ! �"l Pane
que, _ rr:�smo Íutand') com di- Ulcera!í t; Rl;lumatlsmõ.

sÇl ��ímIdeii'o .e ci'ihúnc} o dé
A's 1,� horas, n, salüo jo' I,o! - - Intel'mezzo Sinfúnic.) I ficuldadcs e com meios precii- Elr.xrt re IOlueità ínofte, de :iiotrí� Catá:> Tormiln

Júri. BO edifício do FORlJl','I -- P, I:üi.f:'Caglli. I ric.i!, _ podemos hoje provoc't)' ," '.Teiga.'. qt,.le
. ,

éóm o�
I'

-

1 Il o) _. OvertUl-a - F, Suo-,
.. Grnnde lJeptll'atho 'do SangUela\'era Ulna Ilessa.o 50 ene. pr,�_ '

, .

!. q chm'a artificial em ambientei'
�idida J.elo Dr, O.scar r.,·;lit0 }J��.

r" "'.,;s tU'i<l, I. ond-, ,-t longa
! ]i T('Z de Direit0 cl:,.:ll liI,o).... a \ . MEU BP.ASIL I

.• ,

-..\, .', , "c.
. ! cstia"'cm t'3nl consequenclas

__ __ ___ ___ __Comarea, na qual será ofe,',,- - CldG (li: per"" f()!cll',·,r.'''' func�as, éSlrdalmente para a

T E Scido peJo corpo de advogados para curo, <:6108, duetos, legell- •
.

E SPD RI lavoura, .

llc Blumc:aau. um retl'::.t!l do da c crqufstra,. 1 '

ilnn"tal bra!:.ilcíro RUI BAll- h) APOTEOSE, I O prof(�ssor De Marco, qu� .•

I
110� tl'''llsml'tl'u a notl'cI'a: C111 A B R' E'U AP'R:··.··O·V:O'U·.·.· tão; nU, P, tira :que o mC$110 es-DOSA. F'3zendo a entrega (!:J Orfcfw da Escola K0l11l31: '" ..

clareça. a ! ué. participação noretrato do glorioso patríci.), Pedl'!) Ir r Cri figw'<t.'!,) p:';r:t"jra mão, fez questão d,

Por AURf,;LIO tenebroso caEO {lU preste in_hlará, en! non',: de seus colc- SOlis\.af': Edith Ferreira. Ma' ressaltar a llartici'�ação em

I
",

"
'

.

.' j-
"

, ..".. fOl"riiaçóe$ que .coneorram pa-g:�s. o ndvoe:ado Dr, Arão R�- ;'ia EiJell Blum. '\Vanda l.Iari,i seus trabalhos do técnico-ele- (fra.ude p1Íb!ico ácorl'eú ;?G' luta, alem: de granue prec�"""o c. ,': :-

d 1 tIl é e mostrar-se Um I rI/.. 1':lucl�ar o mistério, e iÍlfor-bela. Brandão da Yeiga, :Merc;;li�s tricista Leopoldo Graciato, e! campo do � illlpico na, are e nos }Jas� s
.

-U','l'.LUjô, Ar�;';a'q'uara, e a '�,?--"el'ta éom- ,.de ont.em, a.fltn de apreCiar o bom al.'hJ11e,�ro. rnarcaÍldo' ,dQis fiadas de que o delinquente an-A's �O,30 horas, no salão de D • ",. ... _H .. '

ê
'.' d'';';''Ç'' o

.. ." ..

d.

1
'

, 'ro €1 saio coletivo do se- t,ent�s. • -se pOls,.a lLÇ l:L dou negoéían o em várias ci-{'oncertos da Sociedade Drami,_ Legellda�: Profa, D(r:.pinu I -preensão
d'ln1onstrada pc a

r prr�",el 'L B D d tccnica da n08sit .. seleção e;n:l <J"d'e's da; :,'1'+-1 Palfll'sta, no"n-.' '.. leCionado da ,." que 0- L
.,,�... ... '"t;co I\;<u;ica! <Ca!'los Gomes,;" Nicolau 8pyridcs.

.

fazendeiro I<�ablO Melo Pel�_o-
mingo proximo enfrentará (] difículdu�es para escalar o I??� éiplilmente ein NovoS Cravi-rcalizur-:;,,,-á uma sessão '::olh- Of·'·qtie:,;tra da S, D. 11<:' "Car to, Todos contribuiram para o sctatch <lu Liga Joinvilense, A ta E:squel'da, �a vez que.Ren�·lllhoS comarca de Pompeia on-I C' ,... ,di, ! I

-

d Abreu na extrc- E Abreu cont= com as mes " . .

. ,ne', sob a presidência do S!." os Tomes>, SOú a; regencla. O· cxito da prova que abrlU nova c.�.:(:. RÇao e· ..' '. ,�,,'b'l'd d' airi.b�s em de comet' li um crime d' mort�" r _ ' .

. , . "n'a t'''o''el'da constItUIu-se Ulua n"ts pn,,�' 11 a es, .

.

\
.' e e�.Frederico Guilherme Busch Ju- rl.'l'., j ��!eEll'o Hemz Gerer. fase nos estudos da mdudl'la- ' .�.,.ti "

d bo� foin'a mostrando_se iriteli o titu,la"r d'a D'elegacl'a d Se"'"
, _ l':urpreSa, Ulna vez que per u_ �

.' "'. , . , , .'
• 'l. ,e .,'-<-);��,.qo d!,,s chuva:' ,em nosso

I ;J.vum dC'I.'idas sobre .Eua posi- gf..,nteS!C agl'e'Slvo, 'Fm ah'1ç�rel rança Pe<l�oan, .sr, TaYares daA Cllmisóiií·\) Organlzaidura meio. Gã\;. 1"a a perlomanc�, de Abl'eu, qúe Cunh' .�
ht . à "1;-

assull, VOlt:.: novamente ao· car- a, en,'10U c .. em, nOl f.

taz, como elemento de p1'Ünêi
ra' linha em noSDo futebol.

consegUia ti
A Ddegucía Regional ..1J

Policia de Blumenau acaba de

concluir o ínquéríto em torno
Tentou bancar o ,espetlo, e

110 "conto" do' pacote
mais tarde,' a O�lega1ila} pira
desfazer o Huegoclon

verniz,' isto' é, .
hell1

e 11"Jl1 ',alinhado"" foi' o ç,0lcin')
Ef'1n1lllh Nikhotter,. mlteiro,

ridadcs, no' sentido

bro' a ·1.UTl tão °Últoleravel
do ,-!e coisa';:'

60111' 23 �nos dp idade, residen· rrtÍns<Íl'iO de':'
te �m AnHa1polis, abordado pm"! Sousa e .im'estigaflor Gaudênc(o

dds (..cnxalheiros'·, . bem. ,,�pes-l Ca!i�·:to ,e <:'<judassem _<1. clesf�Zi)r
sondosó) Os ·flua;!::,. depOIS. tl,�

I � neg,l)ClO, o que est€'�; �e:�:al��1
unn a!saente e engraçada «cOl�'1

,�nl 1 '�,LLltado, ,�OlS ati "pll at.,.",�
'yeren; fiada>',. o convenceram. u" 3.;:os

.

«o serv1ço'?, deralll "t,

q; le . t1e�'ia":;2ntregni"-Ules a: c:'!.�- ,. fOl'a '.', ,-

.

�........_-

l1a urna
homem poderá esclarecer

Ontcm; .várias pc:;,;;:.:1.S; con

,,'idadas pela polícia,. compa�:e
cerum à. De;�;:;acia de Seguran
Ça Pcsscal do Departq,m.ento
de Investigações daquela capi
tal, reconhecendo Catão na tO

'tografia.
_ eVnd'!.!;a�b a 17 anos de l'ôclu-

.

Segundu uquel: t, pc�'-·:J:J", são.
trata-se do mesmo indivi'luo

.

I
l'iez outro crime

qUe consta como U;'�stillatário
Goiaz

d8 mala e do caixote macabrJ.
I f

-
. n ormaçoes

Pedida a pr'Rão de.•

reportagcm dos «Diários AssJ-Tor.iiúiil ,"eilffi
.. eiad>.:s"' em Sã.o Paulo junto ,:'l

A's pri�eiras horas da mil-
autoridades de Segurança. Pe:.rtliã de 1,oje, como àinda não ·i.i-
$oa1. ,)diantan. que Catão Tor-

'''esse recebido respostas do:: mim Veiga, após fugir par:l ;,{.
despachos enviados às tre:: C1- Goia,z, ássim que cllegOu. àque
.dades goi:mas, o titulal� da S:�-lle Estado e pouéo tempô d��
gurança pe;r:oal expedIU tele-I po�s. do falecim;;;-nto de. sua N

gramas a todas as delegacias

\
posa, ussaE!.inou outro homern

como às che- ,I tir(';3 c\e revolver.

contra-se foragido por ter prt'.
ticado erüne de morte' na) (y!

marca de Pompeia. pelo que foi,

pregado
________ .... --- no m�%'IllO, s�ria,c, tambem o

II desti�àM.ri�, •... '

'

A procura de Catoo
. .As autotidades

. poli,ciais,
c:eséspcl'artç�das de local�� C�

Dut'Hl1te o ensaio, entretanto,
.!'..breu �,provou cem por cento,
l:lOstral1.do boa disposição parr�

nior, DD, Pi'efeito MunicipaL
cuja programa está assim ..)1'_

�os f":ii,.jo,> CO'lleIDllrat1Yf!l> rIe

'Ce.i;tellií,ri3 de RUY BARBOSA! RIUmeIlJr,u .. Join'\'ile
I Viagens rápidas e seguras sõ
1 I>dliJ
I EXPRES:';O ITAJARA I

r Rua 15 de No,'" S6(� - Tel. 1455 I

-----------------CS �
� $$ SÃO ESPERADOS EM ITAJAHY OS SEGUI NTES NAVIOS 1 S

i, 11Mormacdowe" 15-10-49 i
i "..iormackite'" 2'.10.49 i

ii'" Os quais trazem car�3s de imporladio e rpcelH-m carias para os portos de: I- � BALTIl\'IORE � NEW YORK � PHILADELPHIA.--
ReSel"M de praça, e demaisinformtt!}ões com 'Os

i AGENTES
, ,

IiCia. t(olilércio. e Indústria. Málborg TelegramaJ

[
MOORE!IACK

�. ITAJAHY ltajaí.1� . .

,.". _ .

.
,,,�,,",,",,,, '"""""'"'"��t,,\i'"'\i""'"�"""n'''.........''"''"\·,,"��"""'""�'" .

gal1íz.:tdo:
l,a PartI'

I,()) _- Hino Nacional {'(\ll\'idn o. :IH}V;) Blume-,.. 1!�"��

Banda de :Músicu do I,o '23R.i'·1 a Cmn}Hll'ece? a �.�SC.s sole.niil"',
II,o) - - Conferência sobre �� Ile",

seuS. inv,-:stigadores, que ali te
rão a difíeil �a de vascu

lhar o passado de Tornli,rit dil

Veiga e com ele procurar fa-
ier' u:m paralelo conl os miste·

o POLICIAI. PERDJ';U fARA 1\ :BAILARINA
- ORIGINAL PARADA

Junto aJo corpo da Cl'iauÇ,L
'forúni encontradas duas foto

grafj�s, de um h,omem e de UUla fmulh�r_, .' ..,.
PAHIS, 20'{FP\ -- A J11·imcil"o. 1m.narina e ptestigk>sa estrela. do

"BalJ"t de J!vlonte Carla", T::unara 'Toumanova, posava p"!.rll> um fo
tografo num traje illlli::i que súmátio em plena praça do Trocadero,
em frente ao Palacio Ch >.i11ot,

, .

Um agente {,,� policia, indignado pelo espetaculo, que feria o

;.{ou puritanismo, quis lavTar um flagrante, ],ra.s Q, dançarina pro
curou encontrar um", desculpa: em .sua arte; e tra':ou cam o zeloso
pólicial o seguinte diá.logo: .

- Quem me próva. - perguntou o agente da autoridade,- qu"
a senhora é uma bailarina? .

- E quem me próva que (} senhor é:um agente de paiiela? -

retrucou Tamara Touma.noyo, imperturbá,el.
Confuso. o representante da autoridade e'S:ibiu-lhe sua. carteira

de investiga.dor.
E>n s"!;'u;<i1i,. <>. bailarina exet'utou, diante ';'0 policial atonito, a1-

�ns passos de dança, leves e graciosas, o pqlicia.l, nas 'pontas dos
peso

Em 'l,'Ísta âessa exibição-, o policial iaIa:ntellle:n�e se retirou;d6Íxandtt �m paz' e/ma nóva Frineia..
'


