
ISapos e peles de Raposa I
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tA tese que sustentamos desde � Ajsi�.!..:.s�_rn;!:., �n� S!uteS:B; d'JS dire-!

c !�!!ça.!!!entc! da. candidatura Du- t os �t!) homem. S6 l1:r!1SS�l!! uum
tra, em 1945. tem sidu a da. ne- lHÜC/) partido. l�..ssnn facHit.ad'S
cessldade, senão de U'!T!8. reconcí- i. .�Larja !! f '.-!refa da Juta "coátra

nlO;'�Pla:ri"l, b':'"!ll como ctezenas
"k milhares 1]" cabeças de ga·
dos. enquanto u total dO'; casas

e cnoupanas destruídas é ava··
lindo 'em dezenas de milhares.
Nfi.o f::e exptca porque essa t,a. -

géüia só foi di"t'U]gatJa agora.

depois dê quase três SC1T!.:Z-l"'laS.

IProvocaram ampla d,sc'assão Dr. Câmara as declaraçõe,
jd� mlnlstrd Ad,roaldo Melqulta � Alcursor; e apartes



-

-

= restu de btdon�)ta:_; que P:-i cerca

vn. A muuurencão ij;l, clUldj'{atv
_

ra. do brtgu duiro. PI)l sTguida nl).

: fim do E�lado (UlaluJ'hl, delpl

nnnru-ta o choque ehll'e uücnts
- tas e pessedlstas. Ef'SêS. Il".Ira lu

tar, se viram coagidos ã buscar Lo:' t)c nâo o'" l(_·ln. prcctsam dt-

o apoio dos totalital'io!;. seus ,H!' all"aç·l�. Com
_ ver-sár+os da. vésp�r'l� Nâo foi

posstvet retirar as duas candída- ví stas ndve rsn r-i os im pen
í

t ent.e s
turas militares ou

amalg<tmá.!
dos lihel a is dcrnocr:',u '-'0'; : Dadu

las numa :5Ó�
que (1 s r, Adh e.m i r de B:UIO,-, �('= Quis, porém, a furtuna que (I
cn.nd idnt.ruá de qUd'41H11 fUl-n1,l:tlmlllHIIHIIUIIIIIllUlllllllllllmmllllUllUnlUmmllllllnmlmm\lIl1h:: candidato vitorioso trouxesse pa- "ô llw� l"l'�1" corno (;(,nL[)iJu".;à.ra o poder qualída..des de j"��u-l'-.lell.�ral corn o ucru1-

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

plcase." e Ia.rgueze. de dosccrtíno

'13nnro,", l�' L'.
' �.

para. fazer corno governante 3-
,;mtc" F�C15 ,,� corup: omerer. I .i

1�_�===='III"HUIIIIIIJI"mIlIJIIWlllmltlllllllllmnlflm"llIl11l1l11ll11ll1lf11""II!. quilo que não pudera alcançar
lJU<:;,1 a candntut ur.: <]" �Jl"l;;;�-

7 e -n d'e
COl110 candidato. Registra.rã a

1"u07 E pu]' 'IH"
-

S e
- história. como urn fenômeno

110l--11,!!I!!!!i
, providencial de espírito de assr-

Ja;;'u ia o IJl"Íg,!tleiro HIll! suu a-I= -

milação política, a obra de com-

.bnt;,l P'U;l Iins "Jelt'>l � h imc-posrção das f'orça.s democrúttcus.t"�

JLH1�ta:-;. ena) o antigo d
í t.a.do r?um bangalow de 'nlaterial, escílo moder-no. com t.od r.s '"S

_ executadas nest.es nê" a.nos pe-
QuanlO) "C.D.N. '.' a)", ao

- instalações santtaríus, garagenl etc.
_

lo general Dutra. Tendo que en-
, D

.

- Recem construída, ainda desocupada uer+o da cidade. =_ frentar uma pugnaz quinta-Lo- ",;'; . pai ". recouipor 1lm mlnti'-
....

a chapa da. l'U-Preço á vista ou presb"'ôes. Mais duas casas na Rua Ama· lunn. esLado-novista denlro do�...-�

_'cssTi.Q prc:-.idclh 1 li ela. rode; dt..·�-I
deu Luz, sendo 'Uma desocupada. por Pl"1il,;o favol"<l.vel. Info!". seu partido. ele compreendeu:: ma"ôes: Rua Amadeu Luz, 36. _= com umu lueid,'z. lal'\'cz Selll .nem})]""!" ü �pu (·n,po Ude; 111'01!:J:

)01' l'::::tu t:;-tnl a � r:1..1 f').!.'i:1110 (t �,l.Ll ,�mllllllllflllllllllllllllmlmllllllllllllllllllllllllHlIIlIlIIlllmlllllllllllm,- xemplo nos anais pol�ticos ('un-

tlnw. Ag"! a. :,]'-'ndu-�" "

:"'w-II
temporan€os do t'egllne, nesta

_.- - - - - -- - - - - - - ---- - - - terra. que o rClnedio para fOl"ta- r(J..;; l�(jí�. () que eln 1:1.:� L' ('nU.!

�••!!I!I.I!!!!I•••••••••••!I!!I•••III!lI.I!'!•••II!III!.1Pi Ieeer as in�tituiçõe'" reCf'lr1-re�; �':lr ti alrnt� �í(j tli:d,o. � b:i tit':l-
- DOENÇAS DE SENHORAS _ tu.uradas. pra unir num bloco d� tm d.l l.:.D N. 'luem Edl) \ ,.]" "

IOPERAÇõES E CLJN'ICA lN'.rERNA governo o,: republicanos de todm'
•
cm]],-a dI! Ul:1'1 ('!"l'" lll_"l': J :1 I

0:3 mati:.·,3s. Firme ne:;tn l"e�olu lli:ln'�', e�pul'la do" golpl,;t", ele- V A R I Z E 8 -
çüo, realizou-a eom um misto de ::'�7 crJn1 Ü.- �c,],1,(l10�

.

,lo Ipf'"i l_IDr R CâMARA obstinação insinua.nte c dt! gran- nário cnpítãú {1.i rpup'_'l l d;l.� a-I•• •

deza. dalma. Foi-lhe predo'o ell� 'C!a� brancas de COjJ.l<2·II, .11:1. :Con.: Trav. 4 de FeVf'relro, 3 - FONE 1433
frentar uma dupla ,Ji"ensÍ\'a: :' no� idos lle 1fj�:". !(Operações no HOIl), Santa Catarina) dos correligionário:", que. glu· I :"-:':l V.D r-� ,:,, ".;J.' ""'lllllll

i- B L U ME NAU - tões, queriam ° poder e todos O" 11"1 p"p'.j CO:l:;t;·1ltIl,' j-" JOI']1:'-
Iseus fruto� para... eles, c 13 de l.! li! ;-'l'·{; .......... :l ... :1. � n:1 rotol ..... f' '1_ ;

llluitoti :Hh"ersários 11;1't i.�r;:i 'j,LP. ftil' !
tll1P t1,90 tilllUMl1 aJtitudc para e 'ídf'cer;, {·t11i;'::-\(,;)íl 11r·I!H1fTatlf·;'I,.j
levar-se ao ambiente cinco de 111�fn p'lr:, 1m'l irH�- r ,l (1·.'11,1)(·1:t- I
sinterc:ssado. eHl que de �itL1a\·a

I
"'ia lilH"l.--tI I�I!l f;If'C ati fnl!:' pt;� I'1 primeiro magistrado: para rt;:,· ltllal' ·h.< (·"ljllenh,.. 'llll' .11 'l';(il

Ifender a vidu dI) l'cgunc rppn�· i. ,·it't;�. O ..· inr)(,f'!11ç::-;. qUi.: q\l':!-
�ent!\tivo. f l'€'lll UlctcP o hrig-:Hli.:tJ'{1 n" [11'1' I

f t•· I jo ll'flf) t- f;:t�.Z·-}(1 lJ! 19.'j l'. oh'id:ll'll ISeja C(J!lIO 01', H es L'U I Itr:J 111- .

'f

'[
erpartidária r'..�!5i:;"till ate agora {ue (' !n:-!l� -,')(110 po-}o n J pI'lr.:'
E resistiu g-raças á infuuta l'a- la r:_tpo:-':!, qUI" \'('��(' o :Irt!,-,t'
zíenci't e aos dons ue hurnilda- G'l�J)�!r Dutl'a f' lr-v{t-lu n

ue franciscana do gener;l1 DuL n ei;Jl'. 1� pele dI) l,:.'H.o DI) hriga-
$1 para suportar. iI1lJlfrlinell('ia.� .

c jlC";d l1hl(Il"Íf"l. de:
$. , irnpo�turas ate ue lHld'lllH:!COs U' �1�iÍ�0 di' HIll qlldrtu d,' .-.f·! 1l1n, �
-t: r�spol1�aveH.') dos 1.1'(;:,; p::�l"tltlo;" fln",ndq ('jn \0' <1 111'l'llin'l \' t UI \J'� !� ua fusão. ],>la� o� trabalho cnj". Ht'l" J·;·11I ",ln f_;Il11H"

.

li: esLá bem

I
í�_."��"-���,,_,,,,,,� ..........,._-�-

(Co!!clt..!São da Sexta Pa,g.) I A umca modlficação feita n�E
1

da Estrada. de Ferro '!'eL·ez.a .

fornalllas das locomotiras d�:sJli::;tllla, que, servindo a regIão sa Estrada, foi a SUbStitUlÇàu;arbonüera do sul do Estado. das grelhas por tull sistema ar-ucima só éarvão tipo .'escoHli- tklllado, movediço, manobra!O�" e «vapor grosso,.·. Seja le111_ do por nleio de uma

alavanca,
'

Grado aqtú que esta estrada lllanual. facUi: �'_do a ctescar- ttra_;lBporta diariam.ent:.e: Ce-t:�'\ ga da cinza e dificultando a � atlo \Ville, �.� r,,"(, W:::j.le 3,000 toneladas de carvao, formação de, blocos' de Cl11za, )) que con'esponde a ml1 moVi- fundidos, 03 já mencionadoS ,��._�_ """'menta de cerca de JtJo vagões "tütús. o custo desta modlfl-ida e volta, sobl'e mlla única carão I! ll1signifieantp.

"'t�-�-"","","--�"i;\�ia entre OE> pm·tos e TUbarão; I"';lIl l'eSWnO, para a soluça0 '!'que wna granDe parte Geste do « caso du co1'Yão brasileiro"

V .li •�arvão é descarregada em Ca- como para tantos outros "pro_ ti eouet!'se. I
1.'.•.

"jvari, sendo recarregado car- bleJnas nacionais', devemos se-
, ,.I,ão beneficiado; qúê sQbre " gui!' um programa de' procllll;ão
AmeSllla via 11a wn intel).so traus- honesta -- impedmdo f) �.]Jar"· t U!lla ],C-!l "':leI leIte!",' f �. �porte de falinha de mandioca, l.!imento lIO mercado l1e "PI'U- por l!wtívn ,1'" pa"lag"l'JIl.

AI�\
. ",",'" ·c .•

·

...• ,.milho, 'madeira para as �nas dutos brutos» com o nome Oe • "e outros produtos, e que amda ·cseolhidos". _. de apIicfI(;ãLJ da 'I lufOl'l!!fl';ões: HUI'rj" ZUel.;U , r <corre
_

mn trem de passageiros. boa t."!CnIea. �olTcta. adeqUad'L" ' ��:fa.�enuo com qu� esta estrada. e cl-lt.udacla paI'a o nosso "aso, I, Salto do I·/I_'l' ". f �; Iseja das �e 111aiS l�teIlso tr�- e não pUI' último. um programa I , � f'i'(fp.go relatIvo, nO" paIS. - POIS de Yotltade. e de "',õa Vontade J �_""""""��__..,��_ !
•. ,leu trem 'de pasStlgeiros. '1U1.\ é Nosso. '�==�__ . . ';llorãrlo,> como é apelidado, i Xl "',fIos mafs pontuais. s� nào for

._=-=! �__= _� _._ I
o pl'Íll1eiro Eob este ponto

I (JOI\IERCIANTJ�. l'A�
"

vista, do Brasil.
Isto constitui pl'OVa Cabal d, 'TROCINE A CAlUPA- II

qUe o can'ão nacional' possu, I NHA AGRARIA, NAo I i
walorias suficientes» e carac_ I' EXISTE OUTRO MEIO I it-erísticas necessãrias. para

I PARA U�I EXITO PER- III:nanter o tráfego n0I111a} de
uma esiti..da de ferro. I

!

Convocam-se us senhores quotlstas para uma Assernbléta -

Geral Extraordinária., a se reallrzar cm 21 ti.! noveruuro cor- =
rente ás nove horas ctn. manhã, III séde do Banco, á Rua 15 ue ::Nove:nbro n.o 800, para tratar: de dtssorução e liquidação da ::
Sociedade c nomeação de liquidantes. lê

Blumenau. 13 (te novembro üe. 1949. ::
pi Conselho de Administração ::

Alberto Stein
=
__
:

Curt Probst
Heinz Juergen Hel'ing

Pelo magnifico aoalhimellto e cavalhefrfsmo com que fo
mos tratados e� s, �o�o Baust,\j no município de �íJucas,queremos, por tntermédío deste" extel,jllar os nosso>; SIl1(!el'O�
agradecimentos a. todos os amigos qu-e nos distinguiram com
o seu eomparecímento, CIIl nossa apresentação naqualn, loca
lidade, principalmente aos sr-s, Guilherme Demarque, dcíeg L

_ do de Policia, Pedro Campos, Angelina Martins, CeBo Díu,s,
:: Jaime Valdolin, Raul Pereira, Juão Meree, Henrique Mazeru,
ª Dango Jacinto, Nilo Borges, Joaquim Geraldo Lelo. Turibio
:: Campos, João ,Vicente Gomes, Luiz Conê'üga Correu e ao
:: Díret<lr da Tecelagem Canetínha, pelo muito que colabora.t·u.rn
E para que (I nosso expetâculo foss\"! coroado do mail; completo:: êxito,
:: Blumena.u, 15 de Novembro de 1949..
- TANGARA, MACUQUINHO e seus companheiros.

O VITALIZADOR ELETRICO WORMS. restaurando a

energia elétrtea humana, põe todos os orgãos em porreíto fun
cionamento. - Encomendas no Rio; INSTITUTO VITALI
ZADOR WORMS - 17.. Rua Alcindo Guanabara - Sala 606

6'0 andar -- pio. -- Em São Paulo; Demolilótraçõcs a

ENGENHEmO AR.QUITF:'l'u
Projetos e Co.!!§t!'I!ºÚ�

Rua Piaui-- BLUMENAU

, ; 1llllllllllUlIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII'I II flllllUllIllIllllllllIlIlIllllIIlIllllllIllIl'::

lln�úslria Telli1 "M�olex" S. j,·1::: ASSEMBLÉIA GERAL EX'l'RAORDINARIA ::=
--= -_ l.a Convocação ê- Sãú eOllvidadoB os senhores aciunistas da Inuustria

'l'extil "ALGOTEX" S. A., a comparecerem á assembléia
geral extraordinária, a :;01' realizada pelas 15 horas {quinze

- horas!. do dia �j_ (vinte c um) de novembro de 1949, na. :::
séde social da Fábrica de Artefatos Textís "AR'i'EX" S. A..

-

á rua Pro&resso n.o 150, nesta cidade de Blumenau, Estado
de Santa Catarina. afim de deliberarem sobre ti extinção da-

'Sociedade, na forma de lei.
_

� Blumenau, 7 de novemÍJro de 1949.
'=! T. B .. Zaflró;'::ny

-

ll"altC'r 8trtluch Carlos V. Zad1�{);�;llY
-

;; Diretores :::�!I!!!!!!n!!I!!!!!!!I!!Il!!I'I!!I!!mIIIIIIlIIlIlHl!1!!I!!!!H!l11m!!!!!nnl!!nHL�
X--X-::='X.=X�X�X= X = X � X �X-x.-X

Ir---,---

--,---- II

IMiªi�!����G��]����
O Fiscal do Trabalho, Encarregado da RepartiçiilJ Fisca

lizadol'a em epígrafe, com séde em .BJumenau, alto::; do Ban
co Inca, sala, n,o 4" por intermédio do presehte Edital eham:!.
a. atenção dos senhores €mpregadores (pairões)- que- está rc

cebendo, a partir de 1.0 de no'..-embro corrente aI é 31 ue De
zembro próximo, a:; Relações de Empregados Menores, de que
trata. o arO!,"'J 433.0, alinea .. ",,", do Decreto-lei n.o 5.452. de 1.0
d9 maio de 19'13, qt:.e aprovou a Consolidação das Leid do

ADr..Carvalho

Trabalho.
A ReJa"ão a Que se refere êste edital será em duas vias.

..:ujos im;ressos -pOderão ser encontrados nas Tipografias 10-
ca.is. A primeira. via levail'á o selo federal de um l'J'uzeiro, a
crescido (I,a 't= de Educaçã.o e saúde de Cr$ 0,80.
Blumenau, novembro de 19'19.

-- JOSE' FERREIHA -

FISCAL DO TRABALHO

�UlmmmIUllmlllJ!HIIlIJI!lIlIlI"
- �

�Ulmér! Laffront i=
=

ª CORRETO. ,E.= -

':;: R08 Ma.l'anhão. II. Z I:= =-

-

�lfIimmmnmnmmUUlIIIlfIllIll:-:
I

--- 1, coitando l:Jdrão de ca

\'a1o h"in? Vai vê s'Í, mlsera-
\'C ....

O A'rAQ1JE AOS
BANDIDOS:

Os soldados, em Sil1lIL'Cio cer
ê:aram a CalSa. Queria o Tenen
�e apanhar os homens de sur

pr�sa. Sussurrou aOS seus ho
mens:
- Cuidado. Capricha na pou

taria, maC'8.cada. O que errar

apanha.,
.

Mandou o Boca Je Fogo ba
ter na porta, e o soldado obe_

...",.=---��-------�----�.

'A' QUEM PODEMOS CONFIAR O CONCERTO 1',
NATURALMENTE 80' A! OFICINA «RADIO FIJ'NKEX
ESPECIALIZADA EM . CONCERTOS DE APARELHOS

EUROPEUS E AMERICANOS
Eata.belecldo8 desde 19SZ nesta. praça

;"nml!Ummmmnmmmml!nmmmllmuumnUllmUlllnUnWl!!!f 4

I E. c!.t'�!NniP N -,
�=_Especíalidade em Radiografia dentária para. qualqucL' ª_==--- exame médico
ª Rua Brusqne Telefone, 1203 ê:-411111,1111111 fUlllllllllflllIIlllIIlllum IIIIIIIIH 11111111111111 111111111 lU 1111�IIlIIJ
:..'11111 II ril I 11111111111111mn II I J 1111 In 111111111nu III ri 11I111111 ri 111111111111111111':'

i Teatro Carlos Gomes �
§ 1

=

(Empr. Ii', G .Busch Jr.) -

-

-

Em prosseguimento ao extraordinár;n !,,1I('e�""� -

da:' alcançado -nos Teatros' Municipais do Rio 00 §=_ \Janeiro· São Paulo e em UUl'itiba I
O grupo clirigiu-se para a ci-

: Estréia do "Tealro
'<'

Bilingue" �Jade. Lã, <l Tenente escreveu - Apresentado sob {} alto' patrocínio do EXUlO Sm',uma ordem clirigida lia subde_ Governador do Estado; Dr. José Boabaid, nolegado de Palmares, para que
II O J E ás 20 horasprendesse o Chico Banhado e ° -

['emetesse para Vila. Adolfo e «fausto})daí para lI1:onte Alto. MandOU
;;::: .

,um dos soldados acompanhar o I:::: de {Joet1:!.e
negro. ElTI Palm,ares, {) solda- I �

. (assinatura)do chegou à noite e a ordem

J .nlllll!IH!I!!!!IIIUI!!UI!!!!IIIIIIIIIJIIIIIIIUllllllllfIlIlHllliIIllll!l!IlllllIlll.afoi cumprida. O sub�\egltdo ,-- -
_

chaJnou o soldado Jeronimo, do g

Dpost<l local. e ambos {Oram à

I!!/JIJ.vbmo� 58
"

casa de Chico �anl1ad? na v�- � � _ � �guIr um[<I,. De nada adIantou rmpIoral, - _ !!H!!!
chorar, jura.r. Foi levado para
'na A;dolfo, acompaI1Jlado do

im;petor de quarteirão. de n'il

llle- Carvalho. JoãQ Venancio,
escrivão de paz, Joaquim Ce

lestino e Sebastião Lima. Na

presenÇa do Te.nente Galinha,
=

Banhado implorou novamente:
:: .

� Juro que eu num sabia
=: que o Jacó e () AntOlúo eram
-

ladrões.
= .

- Não sabia? - ãisse' sar_
lII!!!f

casticaJuente o Tenente. � li;

:: COlno você acha. que as nlala

!
...
;;;;;

!l as coisa roubaDa foram )la

� rar na sUã casa? Olha aqui.
porco, mun vai apanhá. 110rque
é bestêx;l, Não vou tambem le

� vá preso .. porque não adianta.

�:::::;;:�:;;�=_:
Mas fica sabendo que volto a

:;:: fjllÍ e você vai me pagã.
Dizendo isso o Galinha se

d(!spediu esporeando o. cavalO.

TBidol'o, que foi o ultnTIo a

')iJ_rtir. aproximou-se ao Chico.
ainda. não refeito do r;usto e

= flll'l'lllUrou:

..:;;�=::::-::�
_ Se não tivesse essa gen-

� �e aqui! Tu ria�ceú de 110VO, sa.-

f�dO. Ia apanhá até ficá s"m o

c51'o, seu canaial ,Mas vai Te-

zah:o, que o TeneI_ltc volta ...
-

a.o amigc
..

a mn-
-

-
-

x-x-x- X - X - X ;'_�-X-X-X-X-X

EmprJSã Lima & .Moreira
LlN1IA DE ONmUS DIARIA A' PRAIA DE

. ..._........._. CAMBORltJ--
Partida da A�ência Blá-Blú às 7 hom da manh_.ã"'/Qlta da Praia às 13 horas. .

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

Ct§30too IDA e·YOLU •...: �F..ONE N. 1266

15!EmE!!a�. l1-11-H��"C""-"'�>"'-·="""""""""=''''''-'''''-'''"''-=''---''-=,-=,-==.-=��=��...,...;._�_ � _.....__ .- ....�

8

míssão du lJriplflciIu {','ta\'.! f;e

lada GUIll {l baque do I' iu 1l11l1o�
to da ditadura, no mero da no-

a Biblioléca
�--=-=-

o t!lárH> ':\ Nolici'l, (Jo- t
invile t n (Ir setembro I
do a no c01Tenle. inS'2:1 e ma

t.crtn na sua primeira. págt
na donde ttr.nnos o assun
to P�l rn n os.sa i:rônica sema

na] - é o ",.tígu int.itufado
"J�' trí st e 111:1:-5 é verdade".
;'.; ,d:l nwb real e mere!;!!dol'
de cOlnernál'1()�) ah�lll de :3cr

"��lIJ1to qUt� pode S''I', !eva
do muil (1 :l :;erio. Tl'a t1L-S<;
da BIblioteca Fública de
.JulD\'lle. Na'; mesma" COll

,j",ôPs (,:;tá Blumen,'lU que é
um destes municipios ca.ta
rlDen�a:-; fixados c registra
do� no Instituir> Nacional
do Lhro. como possuidQrps
de l>illJwteC3:-i porem - das
tais não franqueadas ao pú.:
I dicll Afiua I as estatisticas
tJfll'l�!l� inJorrJ1�nH que San
r;, Cat,u'in" é UIIl do;: esta
<lu- J,r:lsl!t'il'{/' muiLo henl
,�! 1 "\"ltltl...: de hihliotpca:., Gon
t ado, pJ;pc, eXL'-'teul na� e�t..a
j i ,I k",. j")]'crn posi1 jyU
nlcntl' :-;:f'l'yindo a�� popuIa
í�(jeF', f" ..:id":_'11 t enlf'nte funcio-
nandf.1 (· ...nlO prl'cba-::.:c que"
estC'7/Jln, n:1o �ãn tantas,
C·OITénnn' ... (IS: olho!: PPf(l5 ÍllU
nit'ipjl!;-O dI) Vale .10 ltajaL
ql1õW1.US IccllI 1jibliotce3s
ruidi(':I:; t1 h��l't 'l�; ao:-; seus

InlJnil'ilH?<;; '!

podt'J1Jn-j
[':.lI'!! :l,

CIl'·l)ll!r<t.I" ,C.... i:o' f�ncias
bibliotecu"

1'\ün
1:1ZÔf':

ti nl!tura

Prefeitura Municipal de Indaial
Edital de concorrencia

Caminhão Chevrolet
l�.stó" Cl11 CUl1('01'} éncia púlJHca llJ11 eanlinhào I'Che"vrol�t

l"nod, ��. con�erYado. 05 jntcreE�J.do� devenl eIlyi(Lr suas pro
pOõtail ':bcrita:-; em !'ll\'elope:-; lacrado,;, devidamente assina
dOR. HtÚ (_l dia Lo ele dezen1brn do ano corrente. Na parte ex ..�--�--------��---���(

I V'l"I1B !ln Cl1\Ol'1nJII..! Ü Intel�eSS.i.lt 'J dC\'0 escrever: &'COIH:orréneia

U U �� a m·Q e I�), :��b�1�)�:,� ..,:t�3 S��§'-' 8l.!"l't8� !,�, tl'8 1,:, "" él�Le!l1'-�!'o as lU Iw-

y {}
! 0C" '"12;('! ',fEI·ta !,�n �2.t!5f2_;:"" ':-3 in'tereS3e:; da P!'efelt1.!!'a

!\1Hnio-lp(;.l] r1p- '"da1t:,11 h'';TI ÇI !'1.l:'-�n-'�1 I) direito de regeitá-la ..

dois quartos, COl!! entlada

j
I l\!uI!!t'lpalhlade de- IIHl;�bI, �9 de outl!hl'o de 1949.

huJepeHdentü. !lO (.:enfro f :..1.,\;{Il\11LtA, [',:0 JIE�lN[EI-:'
da cidad<J Info!"r!l"çõ"I'

, Fiscal.Geral

,== --,.., ....... "" -� - --."'''' -"--- ---""=-=<� ===

.-=.�, -= _ _ -c:_-__ .,....__�'"""....... � _� �-_�� ......._ "-' _ �_--

Rua São Paulo, 91
PROJETOS DE EN
GENHARIA E AR

QUITETURA . - CI
MENTO ARl\-1ADO IFiscalização �� Direção 1de obras - Infor- �

mações II I......._-----

\ Blnmenau .. ,Joinvile I
Viagens rápidas e s�gura5 sõ I

I EXPRESSO ITA.IARA I
I Rua 15 de Nov., 3Se - Tel. 1-155 I
� -' �-- • ......_ - - - -

o _ __.... _- _, • -.- -- - ��



ICO tONnNfNIAL CIRCO"

"f'�xto dl' ADERBAL O. l;'lGUEillEDO
(C'opyright dto" DIAHIOS ASSOCIADOS - Reprodução

to tat OU par cía.l jiroí bída )

Zé lateio, EU;.:-t:ru.nha·, o,.

:\Irbl
_ Então, não tem cavalo que

oicz .: Carrínüo -Iusttuo lia; chegue P�l'a essa gel1t.l' -: os
am :'i"dallo l)['las fazi'nda5

J
ennara vao pag&.·,. Vai tudo

Joaquim ,�. Culco Xene, de preso pra São Paulo. .

"fluim :\faria ";' (,!Je Btill.ellito. . .... Vai ser díf'ici] agarrar, Te
Carvalho, roubando tl:e tudo, nent,e. Os danados são espertos

.�Iusi;:e cavalos. O ilistri.1o de coment.ou o Eubdelegado de
JlJ1al"'s Yh�' l Ctll subnbsalto, "almar,,!>. ao cumprimentar- o'
'. crtmtnoscs não delxavam Tenentl'. QU'3 acabnr., dc' che
caboclo-, {'ID paz, O alio de ::;'al':i cidade.
1 "staY<Ió H'lltlll mau para os O Caçador dr: Homens. vaL
lJitantf's <la região, Sueediam- tando-se para: um grupo ele ci
o'! l'UHoe" l� os princ'ill,aJb res- dadãos qUe olhavam. respeito
I'lS�'y,js eram CfS qUe integra- sos para a escolta. retrucou:
II t> /,:.'rnru de Zé Inâclo, Ser- - Não é dificil não. Nós ja
_nl..", de "s�'otHlerijo () Sill'- estm1l0s acostmnados. E' só lne
brutu. Apareciam, r:ealiza- t.er o rabo de tatú e todos váo

11 >!<l.a." fa.<;'lU\lltLS o Ínt?rna- confessando,
!n':�1: Bas mat2;" e nos confins O Tell�nte Galinha. tOlllOU as
- cl"rmuos. A jJulidu, 10('al lla- providencias preparando_se pa
p.ndiu. fazer. ['a as batidos que daria já na

ul l'�n tal s�tua<:uo qUe, ell- quela noite e no dia seguinte,
1ralldo_�je Q Ga.liuha nan lJi"O- D. Rosa, mulher dO Chico Lar
'1i11ade,o; ua zona,. digamos roca, proprietáriD da pensão.
de";·i''ta.c;c,cs;, foi chanmdo preparava o almoço para a es

]lh�n1r; Ele, atenuelldo <10m colta, enquanto os 501�:lidos tra
'.{'ilude, fOi. d� Taiú....?' para j tavam c1�s anin�ais, auxiliados
IH1,Ure"'i a,t:l'us: de ba:llilildos. A . por Pedrmho, fllhó do e3.sa1,
'olta est'::\·u cOiffililefa. Dez ,. LOCALIZADO O GRUPO
nellt' !li>illO"tc",,; f> ntleJ.�,'s, Estava o Galinha -entretido
:\ ESCOLTA EM (111 palestra, quando{) recebeu
PA.LMARES lum 1·ecado. O capitão' Juquinha.

Exposição
de

ORQUíDEAS
SELOS
IHOEDAE!, ti

FOTOGRAFIAS

C Com prazeromer .

digerir sem sofrer
.

.

llJ
d

. d quem
,

. " Bisura a ajU a a

O lISO da lV\ogneS�a f
.

t e não quer correr o

aprecio a aiimenfaçao 'do,r � b'
risco da hiperac;d�� e :,sturd '0:. Magnes10 BI5ura a

estomacaiS.. "d
em pó e em comprimi 0$.

�/I.#'úÍ'�7Z'7/ÓX/)7ff///:W�if?ff/$M?.úf�»P';HZ1fi''&'·

Bisuradat!
I�YJmIJlII!l!lilll!lIF'lllm·lmllllllllJ!lllIlInUllllllnl!.tlmm!I\lfnl

Dr� ferraI
,g.,DVOGADO -

CAUSAS er;}DIS, COl\1ERCL\IS E CRIM1.NAlS
EBcrH6riui' Rua iS de Novembro, 289 - 1.0 Andu

Hesi'Jellcia.: nua lS de Novembro, 1393 - Apa.rt. 1

-

�I

Ilm!!IU!IIH!I!!!!I!!!l!III!m'lllll!Hlmnlllmm!lilmmmmmnnumll' !
�--.�._.

'. I
_-----.-----.

. .

I

f·Procura-se corfes�on�ente
-�_-:x�-_.-

Jmp<:'l'J..'1uie firme'. !lo Vale. do ItiLja1. proeUl'a correspon-

denle pl'OplÍD .. .ofertaseru com

l'ré!tcllbÔC� 'c cüpias de atestados para CORRESPON'-

DENTf:G" .. _ ex. Püstal n. 38 -�. BJumenau

asa

em ltoupava Séca, com explêndido terreno,'�trUá
encanada com. caL.xa própria. Ver no local todos os

dias úteis a qualquer hora. Preço: Cr$ 800,00. ln�

ma�:ões no bar «CAVERNA ALh'BABA»
- ITOUPAVA SECA-

de São Sebast.íà .. Turvo.do

mandar., avisar que os crnm;
nosos estavam nrun sttío nas

proxirnidades da Vil;!. F::ra só

pai-tu- logc) e todos Seriam a

pannados de surpresa.
Isidoro, home! gritou

o Galin]la, chamnnd., o ajw:lan
te.

Poderá a - arlna
atõnlica arrazar
a humanidade

Perante o ,Juizo (,la Olt'lVa

í Vura Crimina.l, Tel'e>'a D,.'Jta
.. ?r01110veU pr(Jce�so .contTa os
! \'eJ'e"dol'l'''' Danilo dos Stll1tos

I Bicudu. Paulo JvfeléJnL Afilo
I i\{:lno�1 1fü·li, T,lliz r"';elo Rossj

í Atdio Zaboli. Diasnio 1\lael1a

I Cio e Osyaido FíllBzer, imputan
I uo-Jhes o dElito de usurpaf,;ão
J de fur'.:;ão pública. Const.::!. da

, pl'�íçã.o da qt"'ixo�a, que Oi ela
= i "leit'l pl'P�ódente da Câmal'a

S I Municipal de São Bernardu. POr
=- 'I maioria cll' votos. Um .grupo de

ª Yel'eadol''(s, constituindo a mL

::

j
noria. não fluerenriD obede�Pl'

:: as decisõ·es da maioria, 1'e801-
:: '-'-"1 r-rn1bpt-r.1- ::1- nl'-'f-�R leg-alrne-"'-
=- I te eleita, Esse gTupO. sob a, (.Ü-

gl
.

-'

Clinica �e olhos
JlloUYIDOS, :NARIS

Gl''MtGANTA
DO

DR. \VILSON 8AN'l'H1AtiO

A ssistente da. li'aculdade de

'M'edi,oil1a. da UniversidfA.dG

do Brasil

r::ONSULTc'V3:
fIORARIO:

CHÃOS DJ� CASA

Vende"se

por preços 46 ocasião e a,

prestações, situaclos á rua

João Pessôa.

Informações com os srs.

Fco. A. BRAUN e i

i
MAX SCHWAB !

I �����"�����=��!

Amanhâ colossal
(Eltl FRENTE AO· CAl'tIPO DO OLI!fi"ICO).

Grande coleção féras

lraoalno,
. ue�raôa.. : Hoje

- Pronto.

J estou aqui.
_ _ Nada de contínencta. Is

so é lá pr'a São Paulo, Aqui

I, é tudo igual. Chama cinco 110-
rnens e vamos atrás dos ruts;

iD�;:��:�,:'n�'�';;�'l:;: ao, U t i I i z a d com res II os��;;,de Fôgo e mais três solda-
.'_

_
. ,_. _' .

'. .

Depressa gente. O 'I'enen-

I I hte tá esperando, Os homens es- c· O nC r e.
.

_.o.. s.·.·-·.� n_ _ em an 1\-11 catI,.. iu li sova fui tr".1l1erL
tão perto. Anda negrad.1,! • .Ia.. Aun nhur'arn t:U1tU os lU'

"NUl\f BATE. TENENTE:,

l.ll'üe�
.:
que fOI l'!'(ci�fJ upltca.r

O grupo partiu a galope:' I
'��-'--

I
;, 11"l1Jl' I nl)� j('j'i1 '�ntos ,pra

QUando se aPl'oxilna\'ll.Jll do si- .

ll'lu urrumá , .'�mo diza o (Ta-

���il�aI��IlEnie .ordenou ao ne:

'1N...
·

0.va._....d.__rog.(l CO.ntrn Q tuberculoae I �l::i,l�\,)E:Jl\' �\ '�·'."II,����'l��!' ,:.'�'���
_ - Isídoro. vai espiã. Vê 011_

�_. I .Icrijo dr- Zé; Inacío. quando ve;o

d� e;;tão os horru- e avisa a gen-
-------�--�---

.un lJombeiJ'o avisar que 1 a ca.,

te.
•

Francfort, 12 (UP) -- lo de <-Tollteben �. Foi ela da para a venda ao publico, 0;[ <lo Cllico Banhado, cf.,tavam

Com:) st'mpl'e. o BUjdadü se Um porta-voz dos Labora- descoberta pelos professo- porém sob prescriçfl.o medi- doi;; pfJ'igos�'s ladrões, prure-

pôs em movÜll�nto como que "es Gel'll" l'd DOlneck-e H'alI c 1todos Farmaceuticos Bayer L, . ,"'- '. �:: ....
l11ovido Pur uma mola. Saiu de
rastros e penetrou na capoeira. disse que quatro cientistas Scp.nÜdt e. pelos me�icos �o.

.---- ---

Logo adtant", viu uns aniniais alelnães descobriram uma!�:rt Bermsch c Fritz ]\;fICt·
I §'IIII111!II!III!111111!!IIIII!!IUlIIIIII!!III!!i!!II!111111!11111'!lI:'lll!III!!lmllll!'�soltos num cercado tosco e a1-

nova dro!ra I)ara o trata- .

sch, I =__ =_�l.UIS 11u111el1,,;. Lilie uescau!:!avanl, �

I O
.

1 Da P I II" I�,�:�lU1�o d����a���'�����r�, p;�= :��� ��ti���:::���t:��l; que aClt����a�(��:�:o���:�: _ ueo, opu ar e Hgrlco a _

l'�!o�':t'�a�l������ ��:��:"��d',t;�:· concretos. Acrescentou que ���sü��:������: pna.. �alOrla - t O Vale do Itajaí 2:
làl1Cia qU.e o Eepam'm tios COIll- .3.: droga foi experimentada, ' c:rem p:'e- :

I,:anheil")�
e gTi1.0U COl11

tOda.
a em climicas alemães duran- velllU qUI) passarao varIOS

I ª
;;.�'l CON\'OCAf;AO _

força elos pulmões: te os ultimos três anos e anos antes que se possa:: CoüpemUva de Crédito de Re;,ponEabíiichtie Limita.da _-- _

.. _ Curre 'I'en·:,t_:.e. Estão. a- emitir um julgamento de-l E
Convocam-se os senhores quotist:l,;; para Unl::L Asselnbléia

.

'qui os ea'1aia. Va.gabundos! que dentro em breve será
f' 't' 'b d

- Geral Extraol'dinál'ia:, a se realizar Cll1 :31 de no\'ernbl'O COTo _

Tudo ele pé c o qUe fugi. lnor- distribuida aos hospitais
1111 IVO SI re o po er �:Cllra § rente,.. ás 10 horas da, luanhã, na !:lédc uo Banco, fi �H.u.a. 15 de

=

1e. norte-americanos sob o no· tivo» da· droga, dado o ca- :: Novembro n.o SOO, para tmtar da dis�oIUl;iio e liquiuação da

Enqm'.ntu {;s ladrões se le_ me .de «Tibione». 'I. ráter da enternüdade, que - Sociedade e nomeação ue Iiquidúnle",.
t t· 't G I' 1 terl1 p 'd d' 1

- Blumenau, 13 tl'J no"cmbro ds 1:).1[1,"an <l.yam, a. onl'OS, () Ta m la

I A. drog
,

h 'd' lIa
eno os e meu açao. _

'h""r S· 1 p� �o' ''''0 tr
a e con eCI a,

O f
P Conselho d� Administração.: _,,,.I c. ,'.re e c :.. 1 "Ob ·t

a-'IA1 _h I 1 pro essor Domeck, que_. .

, ..tando> de um àeJes. J']ugeninl1ü
. emalLua pe O nome (t:

d'
, , Alberto Stein i � C'l"1 =

I.e'·ou J'111 bofetão em pleno 1'08- (,TBD-I- 93» e tambem pe-
lrlglu o trabalho experi-

-

Curt Probst
I,

mental, partirá dentro em

I' ª
Heinz Juergell IIBrll1[; -

b • - -

reve para a America do :: Haul Lau': ::
Sul. A droga será elabora- �nIlIlHlIllIlIllIllIIlIIlllIlIllllIIllIIlllll!!l!ll"!IIlIIlIIlIImllHlII!IIHlllmlh�

seu> tenente, to e, quase ao mesmo tempo,
dois outrês tranco" do Tenen
te.

-�. Num bate, Tenente. Leva

preso mas não vem com paJ',C3
�--------,----------------------------�------,

1�oca pru \ '.h: V.f)cé,":i vão

�:onre;.:;!:::;j, cu ,,:_-,ej 'Lh:'i�C, l:�nnlJa-

. \Vasllingtol1. 16 CU) -

O
.

seCl'etário ela Armada,
Francis Mathews, em dis
curso pronunciado nesta
capital, declarou que <�o

desEnvo.lvilTIento da arma

atômica ':'ooderia arrasar
a humanidade;>, e advertiu
que, na verdade, -esta for
ça qUe potencialmente 'po
deria· acabar conl a socie
dad:c hlm1.ana. está ",m po
der de duas nações: Esta
dos Unidos e P..ussia. Cada,
uma delas possui o segre-

I fIo da. energia atômica. Ca-

l,
da lllna delas está alTI1,J>ze_

nando bombas atômicas, E
cada lU11a delas está do

"

I
minada por uma filosofia

!11, l_"_'D_b_l_'l_'�8_._e_X_i_;;_te_-n_t;i_a_h_l_11_11_a_n_a_
..

_,

totalmente il'l'econciliáveis
uma C0111 a outra::·,

ITereza Delta pedju a punição de sele
1eatr?,,,t,:�!;12'�,"I�omest' !'edis de São Bernardo do Campol

SIGRc\ ��XPOSTA A MAIOR ('OLE('AO DE ?rrOED.-\.S DES I acu�a os de usurpaea-o d lu'nça-o
'

bl· I
l':STADO .}Al}(:\lS _-\.PRESENTADA AO l>l:�- ..,

.. e pu Ica I

nueo} ---
-

,.�, .s�" PauIu. (:!":ncllOl1a!1 l'e(�ã() de Osvaldn H (tezel', e etc ria para os t!'abalilo:< do ll1U-1
l111r[!�1

.. � _ �!1 �,": {'�nh;�;c\o.,o ca"o de (1�la�l- acordo com o prHeito local, a- nicipio, não I'cndo a'�l'I�dicla pe- I,� - -���! {.ad�,_ Ue ��d:a,l:l., no ,�l1UI1lC;!Pl': bandonoll o recinto da Cfunara, los .acusados, q\le contimwJn I==-�----� -,
de ,Sao E.rna;uo elo C_ampo. O�. constituindo 1Ull outro 'Úrgao reah7.J1,ndo reumões e praLiCalL I
f·ouel'e;; do E.stadn 1l.,O cor�5e- !egíslilÜVU. Os poderes eX'ecuti- do' atos proprios p exclus;yo:c; I.

g'llíram J'esolvel' a J)l'l1{\ênci3., vo e legil31ativo do Estado. jul- a uma Câmara Mlllücipal. A
I por lhes fa Ital' competência. gand"-se incompEtel1t�s, não queixosa pediu a pumçflo elos

:ôen�(I agt�l'a o ca�o ellcan1Ínha_ intervieram para resolver a aCU$Ildos, nos tennos .do artigo
:.to [i Justiça. €stnbatla em cI.s· quef.'tão, o mesmo fazendól o 328 do Códigô Penal.
posições elo Código Penal. TI,'.bunal Eleitoral.

PROCESSOU OS

COLEG.:':5

Das 10 às 1� horal'!.

Das 11 às 18 horas,

CONSULTORIO: -_ Rua Ui

I' de Novembro, 742 - (Ao

I I lado da «suafarm�,.}.

�

..

=.-�'--�-�-_-:-----�-"'_"I

O juiz da Oita,'a Vara Crimi
na.l v:ii examinar a queixa '!

realizar os trabalhos ll;ccesEá
tios para esclarecimento (1:J.
questão, o que deverá dar-se
dentro de poucos dias.

Pedilla. a pUIlÍ!:,ão
A queixosa acentuou que pro_

curuu llluitas vezes re"olv;:l'. a

:11" 'stão com bons lnodos, cha
mando os vereadores' da nüno-

�-----------------

1 ��j�!������!O�'���..wp�E�!�:, I
,

Sén, "L", 10 desen. �{)rtidos, 100 cl envelopes Cr$ 'i8,OO ,
• L CARTõES DE BO.4.S FEST.1S, d,obmd.os &
, Série tiDO, religiusos, 100 com envelopes C1'$ l�;;,O(J ,

., Serie 600, 11 desenhos, 100 com envelopes Cr$ 135,00 j.
ISérie 500, 12 desenhas, 100 com envelope!> Cr$ 175,00 ,

t . Sél'Íe "L", fi desenho�., 100 com envelopes Cr$ 156,OD t I

6 POSTAIS NATAL, 100 sortidos Cr$ 85 00

, POSTAIS HUMORISTICOS, série "LH• 100 :;,ort, Cr$ 38,00 ! t
t Envia-:;e pelo reembolso, alb��n mostruário cum !lU cartões, t
t _. __ sendo 45 ·aproveitá�eis, por Cr$ 78,00, port" à parte _. •

! CA�XALP!T!L U. JO!l�- Jê!E�-i'!9�. 1�.;AR�)L � f, ANDRADAS N. 3:! .- S. PAULO ,

f�����=�_��_��.:::.� )
............ .;...,.,...�....�..,...,.�".........,.............................���......-----

�., . �

'i Procura-se �
t I

A INDUSTRIAL .TE.,"{TIL GASI-jUt 8/,,\. SITA I, EM GASPAR, PROCIJRA BOM UU.DIDOR PlU�A � i
, TECELAGEl\-I. PAGA ORDENADO COí.\<lPEN- :: I

t SADOR. - TRATAR E�I GASPAn.. � I
t���������·��������"f':l
.

I
I

I
�_.•.0._

I..

I
Precisa-iie alugar un1a u"lll pequena., entre a. rua :Minas IGerais e Capim Volta., ou,rua Pia.uí, proximidade;;; do ca.mpo

do Palmei1:as, PAGA-SE BOM ALUGUEL - Infol'ma.r" por ,
obséquio, ao sr. Marios na redação deilte jOl'ual. I

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

.'----- -_

II CASA

•

Slln� foi tu�o Direito!1
• tia que dá SUJel'a",

I
".- Dá o que ',' seu porco. elo

inferno, ..

_ .. E o Galinha se

pôs a ,eSlI1Ul'l'ar fi, cabeça éJ·,

ba ndido, que procurava escon ,

Jel' o rosto entre us braços. B'·,.
C:1 de Fogo (leu-lhe um ponc.i
pé qur- o fez rodopiar. O 'I'erien

L, interrompeu 11 pancadaria:
_. Quantos estão aqui';'

I
J;:;idt,1'o �.::rit(lL:

T'.', tu lt.n.nctu: Tmb3 maís ,

I LHult.>: foi C> icstu t �itlg·u{·.nt
re.,pondcu. O 'I'r.nc-ite então

---------'-�- !jis�l':

da.

aSSirn
.. l)J

Oura..,. "reg"!] ",� J'Jp�r rOl fl)r::!!!s tB: $!gun�
rio-,:·fro,roj. ât 7'.'1'1, ,.-::- ':flo:1'_"'I l11Pl do h;r}, �

no f�odin Rl!!cord fl� Sfi� F'<Jl_tl:..l. �.; fr:-r�!fs-f�i.
,.o!'. ilr 21 horo;.

.. ,O 11Ja13 pOder080 iru;stila H a

lnai3 segura gn�a l1�ia d·::; hig�E:Tle 1- a � a

() seu lar Um de" inseticjd(l,,� aLe

CCllnpõsm a íón:'l,_da de SUPER FU r
':� Clorda:na.: específic�) lH.-::' 8x',,:'r�
minío das ba.;atas SUPER FLIT que
lem a gann:ia do o',cal E330, mata
de fato 03 iiJ.seLo3 ca.se i rOH. Ure
SUPER FLIT em Si.,Ei casa e livre �e

1 •

.

aos msetos.

I C/ordono é um inseHddo específico !lO r.>xfermfnif,l.
das baratos,
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S
·

I
�� !) l!!:;!'j,,:,�·t:..

OC,Ia _
� ;a�i:;"�:",';;,,;���:m,;,

"n»d,·

�... I rOI Ul' �1t:1HPJ t sunur

I Cii 1':n pussudo. as .lgen<;l(IS in- I���i1;""'��!I��il�.l���.e.�+:� t€rnaCIU�tluil.. de raude eucarre

g cvam �e apcuac de di[:;.:..e�mlria-

çiío d� it!fOtlllaçfJet sobre t?pir1€J
mlclog ia e e3ta.lelp(l.i!1"lehl n !lf.'

n gllhl,nlPllt�it:f rIu
conve uqões s'lnitUJ.L:l.j A

111)14'::t11 ,'r!OU um enJ."1e�ltu 11t."1\'0 e

Te ".. oluctonarto de L:)_url,"�. í.:tr; :€!.
·'Lnl---;-�;:;:1 ldo-:"-rl(! 'hr�1��7f ·ú� -r::-;;!!l
ph tv flstco muutn l l! soei II, r

n'i) somente .J, .(_t';L·��Il'l.1 de :i()
e- .l":-t ou en

í

e rr udad �

Na primeira assembfóta da

Vid
R 5F I

'lue UHl' eCe apoio menção é con

trn n tubercutcse. A Ol'ganiza�\to
tarnbem levar avn ntc

ao controle

relação
trncomu,

variota c

esrorços dirigidos

Fa�5.!L de cab'3:ça baJJ.,YJ.) ;·�ll!'t1a.!d'1 se a!15 ol1t(n�C8 de cnmpuLJl7,'
e sclidnrtedade. 'fparece'1I10 atWe'tt6 !la tudo 6 de todos. O 'Vestido

neBre, de um '�egrUll!f: de uoü e de IUILl'co'(Utit: e jlll!1eln: .ia-üi»

'lona. solelli(lutlc m;_;t;cra) fJln'ilstru1.: to!JlritlUtli.::u-a {H.jllt. ;It jJ{dlll(: d�

Clll'tL, opaca, e'n�'açac[a d.e tr'i"t",a, ele illlcnsn e l�!sttlllf!L'd tnste;"

Soniirru, é a '11tfl el" I aganl. ,t,..,-ec[w, [ecluulo: Hum "ct'uimo71W

aparentemente tiontu I( lldc. G tiOS homt IIS ela no, lr, 'I li )1I:1I8ru

eln um{t pcrcçriius que {;IO se ,,'81' -colliuia 'pela Ob,,('lU iâxule p' (.

ma.tura, perde 'o s''Ill!clo aa ol'1ent({�'tlo, clesl!!lc",_'" do '" iU ", 1/</

bitu.a! Jlela P"oP/'w conti1l!luwia daquele pato)" c·um me que Ú ",/'a·

do da pail:iagem tX,:ltt recebe e ãepois decotoe, (/.m plwdo c dose I

l'olvido. ti ei-tima. a,Zttr'illaa<1. PUIOll l'!Ut"1 lia tao 1'01("') ',,1/,1)0

cotta{l�L �ii1!d(L não ."e aCIJ:·,,.tt{'tHOU COnl (( lllC.:S'(lICLlt H"til', ('ulH

aquela au,senciu qHr Nr, tonla mal.s in:mpo,·ta eeiN

sempre • uH';i..'oraveltnente nlLpicllos(t. sem te» para u l c n.t á-lu: f{ 'lt{-

liçosa sensnciio cio retos no, • .J. do', caw -,,011re el(/ </,. /(/Ol/(! total {

Illcspcnu]f1. :1pulIlw(/(t r{,r; �11I'11I'I'Wt eh' ,'1111,\ .rwnfl.'. elo ""O tel'�

tr;.rnpo fie l'6Ugb I lle 1:l1' H "N{JlE:'rJir"jé. DUI o ....·eu alhe.Í(tuH.. uto som

õn'O. u "lia ,!esmt"!I,'n(.',lo flUI! l'OI,�(iS e tio, M""8 ,/lte o l'oll�lIrlli

...4.. dOlO [le ....�oriF;}1td {(" i1}"1}res�u6s. que 2u'Ol·orlf. silO penOs(J ....· "f IJlfiP·.

q!uiblum O Iltmo (/,/ "ulr, (>rulllll11 1(/::: dR nv,' cnatu,'(IS 1((111""'/11',
eu." C()}Zst!nlte JU!Ja dr:;] llUlo o 'lHe flirulH nos /1(1....·\·,1 fp, ir

maior intf.. '}1.'tuladc . .ii l"llllCrr Ct'ltU (/8 111 't.t.;'Ú(P; 1'Olr/HF ti iii tII((!'{" 1{11P:
-etas lhe f(u,,"'aut lJci·uu.ntJls ....·oln·c -.( 1p." '1lv,'4_UP tP1I1I (/1(� � Ifl" de:..;-

lhuri;._� d�� cvudições geral �a�

nitarin s, com

numtcas. !-'ociolog lcus e de out ra
natureza.

Um dns

caso, terrivel soure

Partindo da precarIedade da

nature.r humana, di SUa fra·

queza, do seu estado de ruíndade

natural. Hardy dernrnclou nus

suas historias 'a ratencía do

cu lturi, .Judas, o

da", noites

dest!ritivm;
do poetíco que salva as suas

son<lg-ens de mor-rerem de ína

cão. HardY .;6 com as su: '\.

sunasrens seria um mrmstz:o.

huu1';'nidade de sua obra se ,

menta de su:)j:, paisagens. Qu.
do ele descreve. nlesmo os

t<,fgais tristes. as charneca:.: al

presença

O. M. S. em Genebru, em l�JlP,

TAILLEUR I'RAJE N '1 D MU-LHER DA CIDADE:::;:'���:,o" �::.:'�;::'�;:,::::::�: I I

•

A
.

No guarda-roupa da m�'h"no <A',!J.pO ou !:lI". 1" (i p: ,_,,,, que mora na cidade o' taü-
conlprf':ende o uso ern m a.ssa I Ieur " não pode faltar. E'

I
sempre 1) melhoI" e mais dls-inseticida", .,,"'·"'I11'·nlo.j ,

I'l<!ua '" técnica J. t, 11 II11l'"I'} ci. tinto lr-aje para o passeio

.esgotos. PTe"\e cO-llccnt:rncão cIp conlU pélla. n,..<:; COtup'ras para

e::<forços no carupo d::t. as,nsten- : o t.rahalho como para as

I excursõe". Ao lado bonito
Cla mnterna i f! a. InfancHl. c.)n:. .

iI Inotlelo de COl'pO ('ompl'l( o "
bate as doenças venereas e :� I

tubel'culo::se, rontrole dl:"i malaria I

adnunistra<:flo olp ;-:;nude PllhllC·<.l, I
treinfllllento dt· pe!-i�oal te�nlrc. um prazer

nudeln tl :·nu!. natllllf( C (i foc{'u.eul lJOt ruela f]I'}'10,<.;.1l_lrul, r "1I/;r) nfll Unl do"" pontus nl i):; ft... �.t-el�
Sf3J'ei1(l COH1pl'elh�lo. Fit'lJtrlO .....O l( 1 i:LnltroU'f( cornpuJl.uirlu mal "IH

1
das canlp.lnh�l:-; da O M'. S. t'c

"a:_ ('18':;:0 ]1l(S.(UI. :r";úu #,'OH um fUlO (' }Ú telú r..wjuerulf) E l.rt'll' ( telt'-:-;e ,!O r.{l!ll'ltlte a nl<ll':lfl<l
é UIO{'O. Crl&l outra rp.::. ·VfÍo 1"(-'4.' CalJc o futuro tIF.'nfj("l,tu ou Ela entrou enl colaboracão l'onl
<t'eali:a'l' (:'SWl� }Ji'l' t'lNõr '> • .su(�ed,.{( o q/le .....-llCE'r{?·11 ri nitra ,'lrfl;"('1I a Orgnnlz;"lcão d1" Ah�f>n:'H:1i()
uutitv u.. tê lá La1"l.c{t.l'-8!f!'""li ,·fol.1,·e O� ,/��"'·fi(a,len·o.'" tlt(� 1llllulauçfr: C Ag-riculturoa da O. N. l..T •• e:-:'.l

ulh" ... 1"1(/1- belPt"endo {'anlpanhas Inh-It-;_ó11a�
)'l;)s princlpalnlente eTn l·eglófi .. ';
quP. poderrl pl'odu71ll' allnlertt 0.-
Estão plant'Jad'ls opel'a<:óes em

larga e ..�cal I para fa7:cr :t

tauraf'iio nll'U] enl

uso do maiJlot
certos cuidados de·1 A MODA dos "maill?ts" evo·

i
roental'lOS pouco '�,:ri�f1l"VS dos

11ni dia. a dia, reduzindo ca.da que no>; yeem ...

I vez mai" o númelo e o famanho i Corrija certa" lnlpel'felçõe,�'

I
d'ls peças (o maillat Bikini. por I para que a sua brancura de 1'2-

exemplo I e com suas muitas cem·chegaila não destoe do

vantagens truz Ulll inconveniente I}rcnzeado dos veterano:;, e eo

'! o de exibir pequenas imperfei· mo o queimar·se l'apidamente
! ções qu� os vestidos dessimulam tem ,seu;; inconvenIentes, use

! nos dias comuns. Seria injusto um creme escuro sobre o rosto,
I que as mulheres para as quais ae; pernas, os lJraços e o colo. 1 ecelOI a natunt'la não se nl0stl'OU

ge-1 Aigun,las
imperfei"õe,,; que eXl�

I
"' los.

nelosa, não pudessem gosar dos g.�m CUidados dianos, durante

prazel'"s e das vantagens da todo a ano, não poderão ser con ---";"""_"',;_";",,,,;"';":'_-.,...;....,--'--"'-

nataç.ã,a: dos l:>an�os .de m�r ou I sentadas .ou anuladas e� poucos

I
de pISCina. O p:'Imelro. CUidado dis, PaI' isso, antes de tU'ar suas

que devem ter {� uma acertada férias. dedique algumas hOUlS de
e>5colha do maillot. Nada mais seu dia para cuidar de seu cor·

I' prudente que olhar--cie num espe po, Aplique um bOni creme [50-
lho tríplice e estudaI" objetiva· bre os .seus joelho,; e faça ma,,·
mente ;, que.,tão com auto·cri·

sagens. o que faI"á
tica imparcial e rigorosa, Dizem

a rugosidade da"
que o" "maillots" l:.lrgQs disSI-. nIeSmO tratamento deve
mulam as IInha�, entretanto. ' aplicado aos cotovelos, Outro.

Se o busto é escasso, parece· ponto que atrai a atenção �las Irã pior cr)nl um "maillct' mui· praja� o pé. Quase sempre ÚC5C/.l'
to decotadp, Em geral. as mu· bel'to�. com sandalias de verão,
lheres IllUitO magras ou nlulto

I' devenl :;('r llUpec,lveis, Os ealca
gordas são as que mais devenl ilhares maCIO::;, os calos e joa.

I
se preocupar, Ninguem. pode I netes, se eldstem, CUidados a

cbrigar uma pes,,;soa a yestír·se fundo. A pedra·nome é otlmaI ou a desve.stir.se desta ou

�a.-I para alisa-los. Um bom creme

r quela maneIra, porem a sentido
deve entrar tambern em ação.

------. 11aturf�1 da elegancia obriga a
para. suaYisar as :Jspe-reza8 dos

I 'fIle nao "e choque o bOln gosto I�.�

:11Estreiará iiman hã l�:',d�?!�li:��e�:���:�le�;I('�;��� Ps lI!rft �
e'wessÍvas: isto não beneficia II. S;.

Con_t,"n-enlal C- ,'rtO') ninguem, e muito menos fi ela_
,

_ Se e preciso ulUstm' certos ex-

pOll ..�ar.1() }lO"..:

CHRISTIX l

000---
Al.-"'IVERSARI08 : Jl.lenina

LeandnL. filha do 81'. Figo·F�::,cl" anos hOJe
Senhores Fernandc�. ---_ ---- - -_ --_mal'
- Alfeu P,llllplolla T:\Dr:-;'I'Jtl.�;';; ALEl\LU;S ...

(Conclu�do da l,a pag )

illcrcp!)es Benz e"Uio çon�ld',r;j n
rio a. hipote;;e. pa,·ecendcJ.li1Fs
:-;egultdo e�talno� infornlado�.. (IU(!
a Bntsll, por seu futuro (}e�cll'
"olvimcnto df' e:;tl'adas par_l alt·
1_I,IUOYEi;., c pur · ...U;;I t![andpza t.�1

ntol'léll, a��IPl como pela nXlst"ll
cia (:111 �eu solo. d<: alguns Illa

tet"i 115 nece::'::3�ri03 áquela indlh
tri lo e::-;tâ IO<i.l(_,ddo para a C1'18-

<;fw de uma f:Jbnca de automo

"cu; tio tIpo que pror�uzem

<- Raul Reiner,
Nuva Bremc'Il,
Senhoras
� Ana e�pU:"ín, du

:Margarida.

reSidente em

Conselhos
SI". Ne"lor Lembre-se de que urnas unhas

bem lt'at::tda� e u:n I'CrfUllH' <h�·
creta são dOIs pontos ,la el"san
l!la feminina,

-- Aracy Ferreira. c:::;posa do
�l'. Jo ... ó Ferrei!"'). fi�cal d0 2\11-
nisterlO do Trabalho.
Bcnhorita Caso ;<" smla ('DIlS:ul'I, (",p�.
- DulcCIll'tr Dorb�, filha do rinwnte tomar 11m banho de

sr. Anisio Dortas c da >'ra. T,a.' emersão, tI'ndo HI'ÍlJ" o cuidad(J
cinia Dortas. da ,,;oeieclad� 10- dt aCI'es',ellt'lr Ú agua Sal de
c·t]. Epson ou carbOlw to de sadio

Projetadol
pensamEntos

tela OI
bOOlern

Duroa

de 1101

LUNDRE.,i:" 10 (.13.1'1"') - N!l1u
laLo!'3.t6rio du But-den Neurull"t
gica! Inst!1 ue, de J3ristol. Tj:}

Inglatel'a Ud pCl!!..lU!!1CntOo fi!· lIr11

honlenl fOl�;'.\,fll reCCl11.el1!Pl1I e '!

pI (I
jet.ad!J6) nU!1HL lela. dr' lJH:��rna

fomla que o vôo de tun avi;fO i·

determinado, pelo radal'. Conh�
dda pelo llome teeniL:o de elee·

li UE=CÓIJ!O, _1 l!!d.t]_1l!!Ll f-j! COIUl
trui«:J 1'1))' dU1s t:H!1I1 i:.,I·J<� ltntã
'lk·o�. IlrLfflld Stllptoll , g-f'III'(1 dq

jlrJJl1CIl o ndnbtw AU Ile, e \:Vli
!lain \V:I.,l'len. fjUP dHrdIlt�� i..l

guerra ('f)laboI'UI ant no !;{'r\'Jr�n
[arJiI r flu Rt\F. 1

A prinleir.L delllonstr'u;iio do
npurelho fOI fClt"t COIU a eolOCfJ'

as
001''10 APRONT.4..R-SE NO

tr an:srnitid�l por fios p registr l
d�l" lj�l :,Cl" telas C'olocadas tlU

I ,mU-'l :,;ala do Ip:;tituto.

I Qlw.ndo o;, "Ih,,>, do p,lciuntc

d
i �C llbl iram. Od doi,,; tubo� liga·

mun
do;; a palte ftonteira de "U,l

,

O ca}J(.:t;n lndicar ...un inU'ntla alivl-
- - . � - d"rl.' pcrebral. e 'lua ndo se ft,·

r::ni\8ILEIRAS '.) charam D atividade cerebral
I

1 ., t
,.

I
lllUC ou pUl a o,; p"!l�aIJlell o�

5.1f)() ;;';'(!ll'hila� 108n1.c..'1 diJ" (_'()n[orrllC dClllonõ:!tLll :un duas 1 ('-

(">essos de gordur� faç'J..-o senl

demora! Se é np.cesario diB�'i

mula r, dissi.mule� E:d,;lt'm mui·

to;:; nleios par�, i�.so. Sno n1eios

P�'io sonlente permitido:". ('orno

lambem altanlente recomenda-

Se voc� éllnda não chegou aOd

! nnte e Ctnco ano�, eBcGlha p'Lrn
o �eu "grande clla" �Im't

.. toile�
te" jovüll, de pt efel'cncia em 01'·

ganza, tule ou renda. Caso o

elã""ico e ,;empre lindo eetUll

lhe agl'ade n1ai�t procure não
tlsá·lo senão em modelO;; de ]1-
nhas amplas. pois quando RJUS
I ado ao cO! po, o ...-"Btldo de ce

t inl confel. e d.l e5 sO:Jstieaüos á

Estrelarào ;1l1l�1 nhã nest::\. ('ida
de o "Zoológ-Ico C:olltlnf\ntul Cü"

cO"J inlpol·ta.nte cf'ni l'Q dt> d.ivel�

localizado Alameda Rwna

Elanco. nas inlcdi,lçõcs ao e::;;

tádlO do n. E. Ollmpico, grande
poro�a.;'::ÔCz::, que atuahnente percurre f. coleção de< fet'u$ Ulne�tra.da�, 111-

sul do P iÍ�. tegrada pOI' leõc::;, tigres. um

P{J�"Ul e"sc cil(·o. que se acha

I
elefanfe cavalo!', hlena.;, maca·

------- ......�."" ---"""' ....---- �t)s e leop U'dOR.

Observe seu s filhos I Trinta e CinCO til·tldas, de

UOS tUaS frios ambos O" s<>xo�, compõem "

<'!tnco do "Contmcntal Cu"Co"

todos eXimIa;'; em "uas ,,'pecia
lidade", plometendo, aBsim, e"p"
táculo d�s mais IlndoH á plAteia

todoe o pPllsnr nos ("0-

1fADEIHA::5

dos, f;lées

"rImeI".
POI.I'fIOO, A CAMPA

AGRAR!A E' A
V<\-

NU.\.
'n:/\. ('.\,�IP ·\NH,\] l:S lIg:) d ....l.:"> a par'le pu ....tel inr ti I

nl):;- E�tdliü ... do :::iuI, l!lIl l�f 1-J, efJ111 a 4UI)�J ! c lh(·I�::l. Tod:1.0 a� .seI:-. tela;:; {'O�

I n el�:lrLinl enl;lf� ...l 1 t'�t�tr:u �l

de lJl'oduçt-t'J :llttorlzada Ile :J.:; !U,!h_.:--: UI:'; por

I
r: li..3 dc::;orden.lJ:1'I�-":. Indicado (lue

;dgul1l IUldo 11,1\"1 I I.el turb"do.
ano ... A. e ...pUl t:l!;ClU [UI 11, .. t�tj nuI tvrlcl:u.la:-:. j

l..,.ln::drnentt..... quanuo �011L'it:'1(1l)

I pelo tl'lp[nne a :11Hir e fechar o;;

d.t· pInho ::sf'!1 ado e 21j IHIJ UI,H..'[nd I;:; di' f r):n- olhn::-, as du:t:-:: '\ iJlYuln�:;. tlt,fl

"lllhu!.:'·· acendei i.Ul1-:··aJ' e �)P�lg-<)-

Preste att>neão eTn �I..!U.::- fih.lo::

depoui de UHl pa�;:;'-�il) .. 'o ..11 livre.
no dIa ele baixa temp('I'ltura, Se

p.ahúos t):t1pnl1o os

dpntp:s. não o· ... df'lXe HllOYP.l::;. Dis-

n,\ l!JÇ�OT,VEf{ TODOS
,

OS PROBLElHA,Ç;; PEN
Dl<;NT1'j8!de,,�elOCAl, Rnwnte

distra�ão.
p�l-O!j, fnc(',one--:hp!-i u;;-. n1prl1bro�

. -------'-'--------------.,.--!
('0111 agua dt: eoloni'l ou COll1 unIa

---.-

jluva ll'll'll(L'" Dê-lh(·� !!:!u,dmente 17 deullIa hebhl" qlu'ntE' eh'"" Idt� ou )

1'11iP�n1U
e:lfp onJt' :ldH'10nal'B �ll- {gullla .... 1:ot IS de I hunl, (JU t"nÜll),

\1t)1 }.JOUl'n tly· \'l11ho (t'J1.lnle �Icuca-

I rndQ, ('H.:-:JU ele� ::'-:;CJnnl crl'�",·id(.5.

])e1")!", Lu;a 0, J'-'S,'1
lU'll! o)�. quP pLl rllll.J 0.1 L'O COI pu

c:-.p:'1.ndll-:::;._' ern 1110\ Lrnenlu;; (.'on

tinuos, anime·os a CXl'"utRr 1110'

YinIe,Jto�, de girwst I"" at S que a

f'''n>;'Lcão !ln fdo �e tenl"..

e�dín'l!!uido por cotnpleto. Você evItará
a��itll os re�friado!" t� ..... \1:)$ d€�a

gríl'l:l\�P1S conspqll'2n�L.l::o. h�nl

('nnlO. Il101e!::,tia!:� fll::il.... gl'.\\'e�'1CCl1110 ('ongp,..tão puJrwlI1"1 I: plc·

novembro no passadol
André Nilo TADASCUN01:0 E:-:;TEREL[ZADOP..

A DATA DE HOJE RECORDA·NO::> QUE ...
em 1,830, pela prtmeIra ve�, o Senado e a Canlara do;;

Deputadl]�. trabalharam reunido" em A,,<;embléI� r';"'l'al, tl� ,','nua

a.fu�ào das Camaras PI'C"bta peh Con:ótituid'w dr, 1""'1;
cm 1.832, no Hio de .JaneIrO. nasceu MD,noel Antonio de

Alnll'!da, o cêlebl'c ü,utOl' de "l'.:lemól'ias de um Sal'gf'nto de Míli

('IaS", "indo a falecer em 28 de Novembro de 1861;

cm 1.851. o General Lul ( Alvez de Lima f' �i1nl, "nt�:'_o

Conde de Caxias, publtcou em Ol'dem do Dia a no\-a ol'g<mizaçáü
do Exercitu Bl'a�IIC11 o 'Iue "(' compunha de 200.000 homens emA FORÇA PODERO�A DOS RAIOS

COSMICOS _. O ímpaclc, do:; raiu" ';Chnll' (ltnltl�;

em J 861. ent I'egou o Go\'{xuo déi't', então Provincia, pa!'ê1

n qw!) [eJl a Ilomeadn em :; de Abril e PIllPOS,,"üo a 2b, o Dr.

lf�lHit'Íü da Cunha. Calvão. a,ssumindo-o o Conselheiro Vicente

Píre� da Motta. nomeado a 4;
-

__ em 1.889, partiu para o exílio a Família Impel'i,ti úo Brãsil;
_ em 1,889, o Dr. Antonio Massa, da sacada do antigo Quar

tel do 27.0 BatalhãO' de Infantaria, proclamau a Repúb1icl} na

Paraíba, aclamando "eu PreSIdente ProYÍsi?rio o Comanuante

Honorato Candido Ferreira Caldas;
em 1.9-14, a nO'SSa Força Expedicionária 13rasil�i�a l'l"peliu

vários ataques inimigos em II Sasso e Cota 67U, na ItalIa.

r:08 na região situada dCIIlEI. do e'lllndul
que i' princípio se ;,ul'unhu, declalllm (,;!,

·-que a uluior

I iIue existe

I
I

PerlU811eDteOndulação CL àSS I cO
rlássicn

Máquinas para ondula.ção, a óLeo, a eletricidad!e, a vapor.. a

frio e a (l'lÍmica, Secadores capacetes e manu,ais, Bacias para

lav'3.t" co,bel'J, Instalações para Salões e Institutos de Beleza,

Móvei', cromados. Vendas á vista e a. praZ'o. ESCOLA DE

APEHFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA·
TIS, - A RECORD - Rua EmilianO' Perneta. 210

--CURITIBA - PARANA, _ •

atratés d.os ton]Jos 6 <klS Htnfb

ções tI{/, modo. (t todas fi« IIlfht·
ências. _olinda é o nI!!tis elegante
e ímp6cânel- t?Y.I,.Je no

\. :;;��;;;���:':H;.;,�:: _.,
._-"""'''''''.,.....,......,'''''''"'''''"''' :;;.;��;,,;,.......,;.;;;;;;;;.:;;,;;;,;;.;;.;;;;;.;;;;;;;,;;;;;;;;;;:;;;;;;;;..:::;;;;;;..,' \ EXPRE8",')

s VÜ]J� f�OIlI SUi!Ulallça
BlulIt"llall 1< .Toinyile

A g ê Il e 1 a;cp R

ESPEÇIALIST.� -,--;--
Mf:DICO

AEROSOL
A última palavra no tratamento das

NUSITDS, RU-íITES

J.fiOS FOTOGRAFIAS � R��LAÇOES -
l\lES lUAQUINAS

Rua 15 ,le Novembro! 425 - Bl.UMENAlJ"



pico se
grll ai
U II !t;üe

qnal1nh
}>a111)(::: ;1...... L� .u ru

, ,,\_'1t{);'�fll"! J

f' Osn.: Nc l sinho -<I\�i'�U:-Tt;]
La a. (_\d.a.H·e11 í) I.. '::'V._lHdJn11n

iUllalar no
�

-

prélio
lI"�<l�llh",

nas proxímidad/Js da ponte
da E.F.S.C., UNiA CA!':lA
DE MADEiRA, 'em bom
estado de çon.,ervação,
conl um terreno de :.lu lni;�

tros de fl"{>nte por 106 c!e

fundos, TRATAR com õ
sr, Joel Serpa, ã "ua 1..au
l'O .Mullel', nr, itO, BI',wque
S t a, Catarina,

ú:wer frente aos paulisLanos,
A quadra dn Palmeir'lS viv':!rá

mais uma noite de gaja e será
tomada por um grande público,
sequioso por um grande jogo,
Fazcmos ;;o(os no sentido de

que a lllia se d�senvolva dentro
ue um nmbiente de entusiasmo

I
II 19a1dadc, Ao Ti('lê dChejaln"l'
,feliz; pstadia em now,a cídJ.de.

�--��----��--�--�-

nHU ca o primeiro terno paI a o

Oíímpíco, Aos 16 rmnutos. Jo
nas numa e,�capada e;pctacu
.ar aumenta para -;',<ê;;; fi conta
gem, 3 a 1 para o I'almell'l\s.
Aus 3: minutos, .Iuar-ez dá ó'ti
marncnte para Renê, que com

forte chute, dírnirruiu a dife_,
rença, pura o Olímpico, ussina
[ando o segundo tt'l1to, ;� a '),
Com o resuttado de' :JxZ para

o Pa.lrneir-a s. tenlll110U o pra
melro it:mpo. Aos 13 mtnutos
da fase cumprementai, Juarez
empatou a pa''llda, O "tanque
alví-rubro, passou por VarIOS
adversários (, marcou atento
de empate,

':�t·:.{'·lllnh,t. J(l:1 t�

'-�tII'hni1,J t"" ...\ln,:n
()l�nl!") ( ;1' (_l -'('.11.

J"- Lll ('t1 e !JI)HOl'�O trocaram
um .}l:ill.�adt)s. uurautc quusr

10l1t) o '::(lf�Hndn tCD1}Jl:.J.
SUIJstltuiúo

po: L l'1' sofnd!-, se-
por

PONTA

tOlO, levando sernpr-e a rru-uio r.

,BOa atuucâo d" ,PCl"!1,o Louro"
lAtI.unl, no arco, tal um espf'�ll.
culo, pratícandc defesas sonsa

cíonaís. .'penas �Rlj)un no pj 1-
meu o tento de vaimoi
Abreu, apenas I eguHi1.
Llo UlImllic", Oscar, 1alho,

No tel'Cl,il'o goal do Parmeu n s

tt��O pUl ..ronas, picha rn c
.....

l.íenl sa.u: 'lo aa-uo e pj atlCaj, B

l1efetia, Jaeger e Aduccí, ótí
mos, Aducci, novamente supe,
rou

'

f eu C'ulllpanl1eil'o, COll1 uma

atuação magistral, Pacn equi.,
E"('!'('\'f'(l: JO.\O SILY.\_

111\0, Hono1'1o e Ja1111o, roram Inctíscutívetmente. o I orrisio

.as gnmdl's figuras ela cancha, .lt' futebol. P'ltlocmado pela
J\ft.I·(;:\O dth j Ig·_;"IJQ�'e'}.. E' uma grande unna médía. No símpú tlca agI -rn � 'àu do F'Io-

Do Palmeiras Antonmho ataque, V:umo!' 'fOI o melhor, resta E,C., c1l vLzmlla cid.id
ioi a ma .or figura do -granlU- Voltou" gaIoto üe oui o ao

de Rio do Te 'to. a lcu.n �Oll g:',ill
do, com urna atuação cem por te sucesso, F'e liz, po.s. a rmOlimpíco. a conquíst ar a suaee.1to pe:feItn, Salvou três teu" melhor- forma, N1C_:'U, muito eiutiva do Clube l'lutestense, na
los certos. Osní, o mais fraco qual, tudo fez 1':1 a que o pu _

_C"forçado, e um tan,o ll1fellzdos vinte e dois elementos. Ü
:1OS aireruut.es. Téstinha, fraco, blico ali presente S;LJSSP satts-

São Paulo, que en- cer-te campeonato estadual e o
«colcred» zagueiro está pa�san_ Juarez, muito bem marcado por felto, levando C"I1SIr�O a JJ1ê!lJIor

seleção local num!l torneio do Palmeiras é de se
du PlOJ' uDma ma fase, Nststnrio Antouinho. pouco apareceu, H.€- mpresaao.

I
er peral' que a tempor-ada do

I
; egu ar. .l'scmpenhou .

bem as 1113, marcou um belo tento, 1-<0 Pará que o tcst íval
______� , .

'd d
nun s fUlu._es corno mecuo mar-

sempre v.gwao maior 1 ea.lce, fOl'lIJl1'fICtC Entre nos seja coroa a e
�ado,', Augu-+», esforcado dos pela dírctor fi dll Froi-cstu.pleno exíto. Tr reruos entre nos

t combativo, Lira, f.l'aq�),'. mo

11::'
['qIPpCS J'!c')1l'P<,t'J.'_utn"ls do

uma das mais ,PI7estigiosas agre- � Adalberto, que o substituiu, a: Bandeirante'" d"f'la ,·ttla(l(',millçÕH!5 da c \pítal pauüsta. Ver

I
tuou regulurmcnte. ;�andintJO, eampt·ão da Segul1l!:1. DI1'I8ão

,<ladeiras n1 ;,'s da u'Jla ao cesto
,..- -'-_..,..._.,..... • _

pauli:,la inh:gl'UJll o conjunto 0':.1 arnU4lb".lll C iique ora nos vi.�it:t. Veremos, íl.. U f ii a

�� MltE� O�E lFU��M � N���� F��TBiL�

dlt(,\�l; P:·v·he(�\:t·lhfl lltirl(H III ('

.f·t11110. T'est, r.l. 1. >Jh "I U1, .Iu«.

hillletel'1aS',
Podemos ta,

Alcançou amplo sucesso
de domingo em 10

f!3

II!

o torneIO

Testoo
de-

e Vaiei]!'; Langu,
Arno, e fiodoifo,
.\Jon<'(J, Humbertu

e

Em J)O)' ct;rw, i:Jgadas sensacionais,
poif., l'()�Ea seleção possui quali
dade,,; e elementos cllpazes para

Teatilw C:ullllll l\U:LO

Nunca e demaIS estarmos ba
tendo e I'ebatendo em assuntos
que ,'isam o r.�l'lhoranlento (lo
nosso moi) futcbohstico, lllen
'ioran(]o o;; cirft'lloS !]11f' eEl�âo
')j'�'.illt!>(':l'lI!o a 11<>:1 mm'dI,!, ('

CAftONA;,;"
1'10nlo, feehou-sc

�i·�,:-:_,"('H, �.!l))� lt"nl LOi"ill._.ÇC-Hl
; nm111,1l' 0111 onr;a""
rflJll B < caJ'l] 1 111:llti Clll1t'(t (k�!:l-

';1l.1!' "

AS

li1en1 dH::a_Hdo se cornu tq;t:;n1 f'
d!SS0 ou daql'llu e entl'rrw ,j
reto. t)lltro�,;, pflréIll, !!�FJ tl-'DI
.,iden t 1(1"d"F

em

eSj}{'Il11I,H Jlnr't que slIr.iil alguTJl
llHU?I('O I' n1'oem'e a)!viar um:!
..,u mah'. 111elh!ll'ando a situuç:V!
lo 'es)'orte-r"i.' em Bltml!:l1:{u,

1}J��10 •

I�' \"cl'ff.tdn

ii. rnnior prag�l. pl.l ·�a ! Nos
��f�11: • dia�1 dp jogoc: OflCHtiR d:l LBD

I '>li ['DI <cotejos intCl'nlllnll'l]1a's
')U' das eXi)!lcHÇôcs anterior'es '(

-I
'u Jnt l'esta(lwllS, entra tant'l

_ Indl'nenclente da facílida- gent.e pelos ,buraco;;,,', pcJH"
de Pê1r" :"'Jlinnl' UJl1;] sel.t'�ão, I

m' local' e por tllna das Cercas,
com o l1,en01 nÚlnel'O de joga- :itle ava];e> Ulno médin de tl'1l1-

d01 ('H pos�iveis cOl1fOrnle Citei la po!'celltu dos "tOJ'cec!OI'l'"
ames, "qui na Europa ,te1'la- em cam})o composta de ta:s

n10S a facJlídade de l'equísltal' dementrA' , J, :3e. a'jJelou 1'aJ a
'a qualquer hloll)entO UJ11 snbS4 tudo e para todos, lJ1<l" a COl<�a

títuto, o que f],t'l'á 111a;s mtlcll, ! continua {I" ma.1 a pior, E' tns

estando l1a America. do ;:::Ul.
.
te d.ze!' isso porém e plena

i'.S «L!."':\ ..:.01-';

Que 111[IIS aboll"cido c ('{)I1-

:l�naYci. !'H)lJ!'c t(jdo� Us aspel'
,os, Onde ]a se \'lIl em 11':;ar
,Icli:lt'tac]o CU!1lO l\.ZI'Hl seJ HhL

m(.nan, St' pCJ111itil' a entl'ona
de tanta genl e dentro ([') ('anI

po quando aincla os 1.)]11e5 es-

'tilUlHl li li li 11111111111 1lI1l11111l11llllJll\mlllll li li li IH IlIHlIllIIIIl1! II r lHlll".: ��o _íog:tmIo : 2���'en l-':� ex�:!-

�Dlacard Esport
....

l'yo�
I �:�!a<��:Ll��ll:;��S���Ú��l,C�l':=� :;: �'('l'. A mnguem cabe o dIl e to

-
- -

::: de pisar dentro do canil>:) qllan-
llIillillllllllllllllHlIIllI.- do há jogo;: oficiais, a Ilao ser

'),8 auto!'jdades escaladas e os

jogadores, Aqm, nu entantu,
todo m.undo julga,-se com esse

direitC' ,

Será pcslói,'pl, tambl'm, q_tl� o

'lúblico não saiba á�ixa]' '5l'US

.ugare:;: elas g'('ra:s oU al'q'·',b'lll
,adlls, por onde deve '? Parece

que não, porque todos quando
r!uer'cm abandon'l]' o campo só

!"ncol1tl'om 11111 lW:;fll' P!'opH'ln
para l1Hs:-nl': por tf('Jl"'O. do

U� j)'tl'entp!, todos

g'J'aus, as ,amiz:.des (levcrã'J
ser esque'c:das nos dias de jo
gOB, para o bem do futebol.

juiz na a,!,r>j11;f1n '1:t �1 ..ll',\·J:�

[lois f) �eH l)l'c!:L��JÕ : .. '111 uH 1'a-

n8',;-'8do flontl'il'i:!:-i epla.�llln:)

InfetlZll1ent(', o """11 110lnl'

QUCillHttlO qua SI Si'll 11'1'(' ,
' ,

,OS DO CONTH. .\"

l�ssc apareCl'111 :-"'l�:tt�Ll·1.l.l..··'

fuent!' 'ln ql';llqll"l' :;('t01' de

atividade hlIll1ana. No 1'11\('))01
nu, entanto, pl'ollfel'um nn

"1 anele qU'ln tid[ld�, ,".t1)D ndo

�In 'ambiente que li �';t',.'1

11J1)O.

OFEJa;C!'; §�r\R \ HJH m'; /1;.l"'O OS MI'>

rJHmn�S :H',TEGOS {'Cf os ;;ml"H.mEB PRE

('08 l�}I

os (,PENETRAS"

"

u

Sfi I' j)S 1:1.(on101"111;)I:':05 e

ucs')eiüJdr", Jlllgnm_',' ('<1111

�lH·o.li1 n de a tlld� cllul'al. pro
curando, qLl:tSi ! 21llJ11l', 1)',' 1\'

dica]', as boas lJ1cielatl\','t" " c,

>t �u .... \.IH)�1 (jHe t 'I,. P 'ob-:1bltl-

carIe de ae;l'at:l:ll' fto p:r"Ji co t·l:·

pOl'tlVO. San os fal:-o::) p"\d�
f d.S. qn·

...
, f'el\ pa� �;j(h) l.0 pt e"�l'n

'"p dão 1ln1a sohó;,.' na ,1, rl0'lS

.4Tacão ao (!ll� �01 [.1(: )1 --. 1:t '_ j

"(1. " Tudo que nüo V'..�111 rIp f�e't

lado. ten1 () �·3.bt)l d� fracaq-
so, de el�sâmm(l t' cl[· l! !'I'll:?-

,l13Vl'Ji:ncn1.e perdldo., - - - - - - - -- - - - - --- --- - --

SdO os <'IÍ11g0S da onç't, �-�

)/-.::::;- ""----�-��---==-�En1bOlH sabendo q\le su,,'_' ('(I"l
/nanlms _ nijJ terão influéncm 1_.__�a JJ1arc11'1. elor-: "conte C'llne,ito,;, I

Lenhull ellga1\'-u'-sp e p,·O:�lll'.lr�l i �
":xar no pe,:::lT"ento da massa

Ipopu�ar suas :�:�'ais nVü�avnlS_ f

'olta:-flo ,l, �el' PÕ 111Hltn 111f11R 111"('do eh r!"'� l't'lJ"ailL I
)li�ltUllil1e!ls(� HJ x �(�le�;;j,'J dr) ffis· }l

-- -- -- --- '/piritu Sa.nto �,
, ;'�N� ,

Esporte Clvb'1 TI<:elf<; .2 :t 1'5a'1- ;._·tlIUÚUllmmll!!lI!!!1I11ll!!l!!mll!!!!'1i1lJ11IIII!Hl!!íHl!!!I!I!EII1!1I15!1ll'..'
Com eL·te 1 edultado, o E, C, �

. ' ,-

: '( 'I I-

.la C 1'11 '!.,O,:: ;. )\
Reeife �4ag·1·0l1·5e canli1cão pe]'_ ::

VIAJAR r\
- f

l1an'bllCano {le 49, :: VXI· r'" ; I
,JUIZ DE FOPoA

' :: n lO ::.
I

\Tolantp., 5 x Tllpinambás, ;I ª }<"AÇ1A A.NTES lJ!\1A VISITA Li ª J!;IO Volan'te, e(}m este triunfo, ê -
� " Io novo campeão daquela cltla- ª UiC il S B B L_ Jl N C nu ª \')1dr· l�!;��t;�;I,]\ilJ � QUe tem á sua dlSPOSlÇão- UHI � I

ii,"Su"ein. a x Irlanda 1, = g;ande e variado sOl,timentlJ d!C'; I

l\��!:�����:� f!,l,E_- C O N' O.'_. M I�l\!A.LAS DE OLF ADtJ .... � ... B i)'t
I �

ilT E- M P,'O
ii -, Qf

'-

� I1/,/ n .

II ij ....Blmnenau i I' {:�clllllllU 1lI111111111l t1II1IUIIIIJlI !Il11l11lll1l11lllllllllllll! !!!Hlllllll1lll i I !IH; i 'H

�:ll .

Cjrurgiio'f@ beotaita

§ EXAMES DE RAIO X gU
I BLUiUENAU - nUA 15 DE NOVElllURO. :iU,) � lI:l

__'--_ Telefone 1 1 '1 (} � ! l;�
,

� III
��..r..rVJ"'J�eH"�..N"J'O..r..rr9"'.r.r..r�.,rd"'J"'..I".......�..r"q-h"'�4l I {11 . .:::.::==::.::;;:.=,:;;,:.;;;��:;;q-�,;:;,�-:;;:��

1 LIl'�HOS ESTRA:r,7CI�IROS)
E .'V!:A!"'5 FlUA D'N'F1:N1.DA'DE n:: /H�TInOS
DD SEU VAg!A.m�Sm:;;;m �(m'l'iMENTO

Resultados ele jOgos reallza-

j
Vac'Co, 2 x B'1;!111cngo, 1 _ Ten_

das domingo último em diver- tos de AdemÍl 2 fV) e Lero (11' I

sas J�calid"c1"f' elo puís: - Remhl: Cr$ ·1:tÕ,846.0U,
EM BRUSQUE BRngú, 2 ;� alar a l /- Goals

Caries Renan',;, 5 x PalmeIraS, ] de :Moacir!:! (B) e :víaxvcll
Faulandú, 1 x 01 lm:pico, 1 (O) -- Renda: Cr!} 15,:SHU,OU

BLUMENAU l':otafogo. 6 x l'�adul'{'il'a, 2 -

GoaIs de Geuino. Z, PirjJo 2 e

Braguinha (B 1 e Benedlto e

Osvalclinl:o CM) Cr!f 36,;.H:iO,UU
VITORIA

PA§·.rl�,§ DF; {..i�)[.í!iE}

l--;{Jll�;\�� i:'t,'\J! '\ �'1" ..,_ f"'" � .,,- '\ -...:

Ipu'aj'1.ga 1 iê N'J.c!Oua! 1

Purtuguesa. ��ttítj�t.a, 4_ �� 15

NCnrf'lilhro, o.

NO- PoTO

1111!LAS DE

!1� l\l;"\. t "_1.5 !'_��_� �!�J�
.

.rn"L '!.f�l!):_;
I

1:, ART!GD'i; DE COERO !L�'.! U.ERAL
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,Praticamente escolhido o nome
Tao, 16 (Merid,)' - O sr, Guerra encontrar-Se no

l1�omen-l �!O, 16 r�;:er�d,) - ,AO con- I no Rio 11 reportugeru cnte�4eu-�ryê em, que, sua vinda ao Rio' uns parece mutuo provavel.,Ncruu Ramos continua em to do almoço na .cabeceIra de trano do qus vinha aürmando-j se por telefone com o rnesmn, possa ser útil à situação. :mm' RIO, 16 (Meríd.) - Esperagrandc atividade politica, en- pessoa de SUa família' que, está se, o sr, Otávío Mangabeírn não Declarou não achar até agora todo caso" talYez, e conforme a: se que na reunião da' UDNtrando em contactu com inú- en.'elma" encontrou.se com o presidente conventent., a sua pl'esenÇa ',no murcha dós -entendírnentos, 'le-' saíam deliberações decisivas 'someros líderes do seu partido e RIO, 16 tMeríd.) - F'atu .po- Outra desde a sua chegada, da. Rio, O governador mineiro: não. !lha dentro de alguns dias, A bre o rumo do Partíão" diantevisitando o Cateto pe.a manhã, I sitivo da política nacional no Baía, enquanto outros dizem do lançamento praticanÚlntepondo o presidente DU['\�-t a pa.r 1110Illento é a preparação das queIo ellcontro foi multo rãpi-
� - - -- -- - - - - - - - - - - - -

feito do sr. Bías l1'orte-s em ca;-das COllYerSações qu- manteve

I convenções dos diversos parti- do e de 'pura cor-tezía. Atma], Envenenou-se' e 'O'nV8UUnOU, rater francamente OiiClOSO, tan-.no último mês, dos, marcadas para dezembro, entretanto, o sr, Oi,[LVlO Manga- .

tnmats que a presença do rnea,RIO, 16 (Mertd.) �, A au- i\;;flrrna-se que a UDN realiza_' beil-a encónti-arccc-ã amanhã>. '11
- - h' 'ó' iiI' mo na ", ha "''; �.:oc ,O! » m osenda do general Canrobert l'à reuuiões preparat õrtas aqui, tlcmoradamente com o presicten_ deixou qualquer GJ.vicfa .quantcPercint da. Costa no almoço na

I
cncontrando-sa no Rio com os tc Dutra, pela rnnrurã, antes da

amante na casa �o mi lido ' "o seu presÚgio no Catete, que«Ilha de Brocholó» deu margem '5'0v"l'nadores da Baía e Pa- reunião da UDN, A respeito «a

, -_ _

' J)

1
se tncontra firme em torno d3à comentários, O general Góis raíba, esperando-se o sr, :;:,Iilton _se' esteja presenta o sr-, ota- I sua pessoa. Diz-se que será a:Monteil'o disse que a ausência • Campos no fim ela semana. vío Mangabeira. A respeito ela

' '

vez da 1:JDN pronunciar-se, a-é em virtude do Ministro daI,
, presença do sr, :r.lílton Campos MAVIA SIDO OBRIGADO A REPUDIAR A'MULHER bandonando ó clima de índecí- II---------------- QUE TROUXF..RA DE S. PAULO PARA são e expectativa que vem ca- II-Notícias resumidas- _'_ SUA COMPANHIÁ .,- ractertzando-lha os movimentos til

Opor se a, a Inglaterra §e��:r�TI;��Ci��;-e��Úi��icIPíO ff�u;e� �:���dO�e ��t��::!s: of��g\6 (I11eríd,) � ·,0 Cor_ f li a sua queima.
II •

'- aoS de Cinzas, dês te EstaCio, a po- amigo de ambos,' Eas o fato reio da MarUlã�) assir:�lll. que 1 11:,-"--;_---'--------
pulação local foi abalado-

.

ao veio a ser do conhecimento dos «com faíxas .ou sem faixas a I . Chegamos asslm

I
'

S
ter c�nhccimento do SUICidíÓ' do filhos eh João, que fizeram o campanha pró:-,Brigadeiro pros-

-

fatal' a .observar ; aparelhamEn-

p anos ele paz cid União �oviética,��:�!i��;�r:�E��:�;;u�� E:�Jai�E�=;0���:r: �"1:!���.o;:!:,iu':!�,:: ���,E:J:�3ct!:P;",,-
Abandonada em pleno vo'"o uma super fortsleze ������ e��r�:;o�r'f�� ���t�u�:;�� I ��cfa:,���to�' :�=:�c:os�:�, �:U��::d�e�:�f!�::â�P����� �:���t����ã�:;.os�a��;��fi���r�O:l

_ _

-

_

_,

..

ama�ltc. ?aj'olina Maria ele 'Je- dando-se em casa de sua

pró-,
ment? proc,ess�-se tão fria e qusíma de carvões finos, essen-

sus mgerrsse forte duse ue vil- pría amante, de cujo marido desanunadamen.e que a popu; cíalmerrce betuI_:nifosos e comLAKE SUCCESS, 16 IUP) Unjdns aprovou, por unanímí- abandonaríam por falta {te ncno, que lhe CaUEOU a morte, se .tcrnara compadre, Ali, en- lação nào chega a perceber a alto teor'-em cinzas - que é o
- A Inglaterra' indicou hoje dnde, em sessão plenârra. tuna combustível. Furam enviatlõs <,João Pago'c, que viveu lar- tão, sem que fosse percebido campanhac Apenas nas coju- nosso caso, Citemos: o caso dos.'
que também se oporá energt- serie de quatro resoluções es- numerosos socorros para os os anos naquele rnunícíjno. por Carolina, adicionou no eo� fr nas de ·,0 Correio da Manhã", carvões finus «moínnns», dacamento ao Plano de ::-az t'r_J tabelecendo um amplo progra., tripulantes' do aparnlno aban- tendo vindo de São Paul>, 'pro- po desta e no seú a forte dose sen;te-se a candidatura do Brt- . Lorena - França, com um teõrchanceler soviético, E'[', vtcntns, ma. de ajuda técnica para os donado em plena viagem, videncinv. assim qUe ali che- de veneno que os matou. gadeiro Eduardo Gomes. em matérias voiáteis ,de atéky, A primeira repulsa nesse paü3es pouco cles:envolYidos.
sentido partiu dos Estados Uni
dos, Na Comi!õsão ?olitlca (la
Assembléja Geral, o delegado
inglês, Hector Mac NeilJ, pl'e_
viniu ao sl':Viclülln.!;:Y: a menos

que 11 russia modifique SUa ati
tude, o ln u n d o livre sera
obrigado a reduza' ao minimo
as suas rela<;ões com o gO\-Cl'
no so ..... iêtlcQ.

EXPosiçao· . de
'Wll1y ZumbJicl{, eonhecí(lo São Paúlo, Porto Alegre e CUrI_

pintai' brasileiro, com nmne Jâ i:i.ba, alem de outras cidades
cOlls'agra.:o peta critica e pela me!l'ul'es, e�pediLlizou-se em
excelencia dos seus trabalhos, fixar aspectos do Brasil e seus
devel'á expor em Blumenau, no homens do interior, realizanclo
pe�odo ,:;ntre 25 de Novembro I Lraba:i.hos no g;enero l'::"'gnos de
a ó) de �zembro, serem apreciados.
Zumblicl{ qUe ji:. ezpús. com f A ex.posição será. feita, no

suce�so, na. séde da Associação

,\
novo Edifício do sr, Paulo Schei_

BraSileIra de Imprensa, n .. Ca- demandeI. à rua 15 de Novem
pital Federal. bem cGmo em ')1'0 870,

Pi,nlnra

�ATA MAtS QUE A GUEQR'A

decan
'WASHINGTON, 16 (UPl

O EmbaLxadol' LUIZ Quintanillta.
rio 1.cé;;dco,. foi eleito presidente
-ia Conselho da Organização
dos Estados AmeJicanos, O
mandato é de tilll aliO,

FLUSHrNG 16 (Ud ,--- A
:A1:õ,embléi:.; G2ral das NH.;ões

HAMlLTOJ';. Je1mudas, lti
(PP) - O piloto de Wll a'"ião
J-2!J das forças riel'eas node
:tlnericanao ínformo'U esta. ma
lhã que êle' e outras r:J p·essoas
':lu€'- estavam no aParelllo o

600.000
do estornago em quinze
Novos metodos' de ttatamento - O

vitim.as ceI'

Il---_;�-�------jj

anos
Befatr.onque

RIO, CMeridionun riOrm€llt., nela ventilado, creiu '

!:lpera, ,tambem, ·entre 20 e 100 n.estes anos recentes. Nos Es-' as CalnPélllhas €�il prol ,do CallOs jomak d,st3. Cap.tal de_ que não' ficarão mal algumas mil quilO\volts, E o Sincroton' tados Unidos. ond�. est�viri:nos ,cer, está a valer-se a, si p1'6�rum rec!:!l1temente noticias mais palavras escl::Lrccetloi'as. O �Be- 'aparelho que não (leve sei' con� nos ·4ltiinos' dois anos, trabalha-, prio, POiS cada qu:ú ti uma Vl
ou menos animadoras em rela- traton, imagItlado e cOlwtrÍtido Cundido com o Ciclotron, di$- se ininterruptaménte. para "1'-(:- lima .]Jotencíal, Por saber iSSÓção aO L'SO no tratamento do ;'>01' Kel'st, ,em UJ1U,' e por 'que :,p.ositivo 'acelerador de p�cu�' solver o problema, � a SOlução ,6 que es,se, povo; .neste' ano, ,nocancero do aparelhu conllccido 'lssim (hg�[mos; Uesele entã.o fi' Ias atômieas de carga positiva

I
pareCe mais'- próxima do que é

'

mês de abril, mês lá" sempre, depelo nome de Betatl'on. A tIm ,azão ele ser da vida tle scu 3,U- (llUnca de- eletron} e ainda po,ssivel imagl.nar-se�' Haja Vis� 'dicado ao cancer, deu 14 mÍde Cscla,!'eccl' a opinião püblica, tor, é um apaTelho que trans- não-adaptada ao tratamento do .

to os recentés métodos- Qe. tra� lhõe5 de dólares' para o ensí
em, relação ai; reais van\.agen:: :l1;te grande energia, isto é, a� cancer, Nes5'e partiCUlar, nem o

i
tamento medico do can� - no, pe�quisas c tratamento dooferecidas por esse model'no a- �elera certas' particulas atõmL BetatroIl. seja o do tipo aeima (m-ostarcfas nitrogenaàas. est.;-

parelho, fomos ao Serviço Na- ,�as. Us electrOlli>, jogando-os de mencionado, seja o do tipo que bamidina, Ul'etana, delivados DiagnostjeQ prcDocc e cui-'cionai de Cancer quc funciona ,:llCOllll'o a uma chapa. do metal u[.�·uvelta. com finalidade

te'l
anti-ácido fólico) e o a1arga_ dado imediato

em depcndênc'a do Hospital 'mtel'posta no trajeto a fim de mpêutica, o feixe díreto de ele- mento das técnicas cirurgicas, I
Em. resumo declarou·nos oFaffrêe"Guin:':";, Lá fomos 1'1'_ produzir ,raias X, Wé-se ass�.m tl'ons com energia acima de 20 Todavia, o prog-resso só é

pos-,
tir. Moacir Santos Srlva;cebidos pelo pl'ofessor Mario llIe, fundamentalmente, o Be_ nüUlões de volts. como dizemos, "Ivel pela congregação dos es- No momento atual, a üllÍcaKroeff, diretor d:.> Serviço Na- ';atroll é '.Im aparelho produtor nem o Hetatron nem o Smco- forçCs em Pfól- dessa luta que esperança que há no mundo

,__ ,_ _ __ _

donal do Ca.ncer que ao saber de raiús X. apenas com 'esta h'!ln póde ser 'cmpl'egado no tão infausta tem sido para a illtt;iro pElra diminuir a morbi_

A I d d
do motivo de nossa. Viio:-Lll 'prc ctiferença: produz i'aio� X de tratamento ge�lêrico do cancero ;1l1l11arudad.e, lidade e a mortalidade causadatr�pe a o o.... 5a") a ,do feriu dar a palavra ao mecllco ,�omJJrimento de onda muito P&lo contrário só excepcionaL 600.000 ,i:1:frroIliS! do cancer pelo can;:::-:r, é o diagnóstico'J d<lque';� seniço, ·dr. Moacir cUl'ta e q1.\C, pOl"Lanto, penetram mente, De forma. álguma repre- no 'estômago em quinz.e precoce com instituição imedia-Santos Uilva, que recente- mais profundamente nos teci� sentam ess.es aparelhoS' a solu- aDOS ta do tratamento adeqUado aoI· L mente voltou dos Estados Uni. ':;'';0, a serem tratados. Do pon- ção do problema. SegtllldQ _mostra George' T, tipo de lesão, Não será adqui-Campo o p a �er •ro de 1:. onde por dois anos, na.:: to de vista pl'ático 1ui pouca Neste sentido interessante pack, eminente cirurgião , l'indo um des!i'CS aparelhos fan-grandes instituições amenca- ;'anLa'gem g'eral no uso desse- também s'el'á referir aos cha- Mem()l'iaI Hospital de Nova tãsticos,' o Betatl'on, índice daCOllduzido parlO hospital em estado grave nas, pt'incipalmeiite no Memo- Upo de RalOS X, cwnprindo accn mados radio_ls6topos ou como Iorque,,_ em' qunze anos de opulencüi ,e ornamento no pa_rial Hospitalar ele NOva 1m-que tuar que. 110 mec'lnismo de a- I) pÚblico geralmente diz: pro_ guerra morreram 235 mil ,ame- lacio de Cesar, qUe nós, pig-

1 1 estudou as modernas arluiflições ção não há nenhuma difen'nç}l' dutos da bomba atõmica,' Há rlcanos, enquanto nesse mesmo meus mor�rItdo 'enl' choupana,'Va a coa izado na direção, '

O ia Canc-�rologia, �ntre os Raios X pro(luzidos até por 'parte de médicos mui-' �empo morreram de cancer do abalaremos em nosS-:) meio ojovem p!aie,· e6nuJI"aldin'O
QIl!:': é Bct!ltron'! 1 B t t d 'd t 'O '

,_i"ofreu fÚl'te cOlltllsão, slmdo pe O e ['a ou e {JS pro UZl os . a. lflcomp;'eellsão. s radio- estõmago, note-se' .do estômago gigante dO: cancero J_;jessa ne-
. DisEr_nos o médico J\loacir por quah.�ler tipo comum de u- 'isótopos tão- pouco soluciona- apenas 600 mil. Assim cada a- cessidade é, ainda, o doloros'oconuuziúo parI'. o Hospit'li 3an- Santos Silva: parelho d2 raios X. Além do rum a Ql.estão da cura do can_ merlcano', sabe qtie, alL'Cilíand,o J mínimo,la V:abel em eSêu.ô,u meíimll'o-,

__ Tenho a i111press<Í.o de que
.

Bt'I so, O motorista. cam;ador cio
o a"�un,tD __ B<'tatro,'l __

o

qU!l' O'lals'd'o, e att;Jn l��tn�mlento' cer, sc' �in sejam valios'Os a-
:-' - -

'

-� - - - Pesa li3SmW h ou u uu qui. c:cntes'·'de tratamento, Têm to-'
' . ,

,acidente. foi pre"o em t1agl'an� - .. - -

O· I·· dte, A.té a tanle de ónV�1l1 fl.clm-
�e l1..LO mm'cce djvulgaçao atl'a- 1051, ocupa enorme espaço e da\"Ía límaada indicação,

t,re ,O' ria"
"-

,', a\'ês da intp)'ensa leiga, '1'oda._
.
custa mai8 que dois milhões de' 03 progr-\!S8os dia cancero-va-se re�olhitlo à cadei:l 10c:\I, '.

f' t
,

vigo Jlt qt':� () assunto 0\ an c- cruzeiros_ Pai' outro lado, am- IOgia, nos Estadog Unidos:,,'l1l1lillllllllllllllllllJlIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111111IIIUllllllllllIlllllll'=1 da, ,o Betatron não é o último Observa o entrevistado que

=MnnDIf MCPODMAPK º a ê tipo :;,::!;::���,,::,o :'�":'O' �!,";:::,��:, ·�t::O.= Comercial e�1 UUUI1 bUII_ Db (Navegação) 6.8r ê "u�����;�e já l'e comtl'oll
ções.

:Wstâ f6m de dúvida � a-
-

conjunto mais lllallejaY-el. mru.s centuou - @e a cancerologia-

simples qt�e, conlO o Betatron, .- tem feito progressos notáveis
-

o

Terça-feira. pelas Is llOl"aS,
logo depois do prélio Olímpico
:e Palmeiras, do qual particip<l
ra, o praicl' Lira. dêste ultimo
clube, quando trans:�ava peia
Alameda Duque de Caxias. nas
imediações do estâelio, foi atro
"pelado pelo caminl1ão de chapa
<L5805, de prOpri€(!<l.Cle do sr,

Bruno BaclO1lann, que se acha-

(CQllc!usiW da J!t'jmeil' t l'ã.g)

do. O sr. Café :l/ilho exploru.ndo
o discurso do sr, Gllcério Alyes
falou �.Ina� re:::h:tencias ás nlano
bras" que atribuia ao ;;o\'el'no. O
sr, Acurcio Torres interpelou o

ol'ador e e:;te insi5till com (J al
;moçu ao sr, Brochado Rocha, que
lider classificou de simples r:::u

:niâo de confraternização. O sr Ea
tista Luzardo interveio dizendo

MftQUINAS DE COSTURA
IlHUSQUÂRHA

Schwedische Naehmaschinen
* Máquina de cose]: de mão. com lan�deira

costurando para deante c para traz

l\liHlullIa tIe coser'ue' pmlaJ.· pés de ferro
,

hwçadcira ' vibratória·
'

MAX KONRADT

*

i:\lá{luÍlla de COser cc b01"dar, 'movido ,por motOl',
Máquina de coser e ljol'd�r, com bobitta. central,

com meSlt tIe 3 e 5 gavetas.
'

* Máquina, Zig-Zag·....:.... últhila novidade 1949

,

elétriC<I'J com motor c farol embutidos.
Costura reta e :ú�-zag - cascar; pregar botões
e coIcJldes - bordàr e outros traballiQs de real
utilidade· - A Mais Completa No Gênero.'

FABRICaç..\O SUECA


