
(Ccp}-ri�ht dos "Díartos

lla..ce
u'O canfEt� entre o !!��rechal

Assocíados") 'I'ito e a Uníão SCTiet1-ca. pe il.

ROJirIA - via radio ,,- Das Jugoslavüt for capaz de manter
principais nações ocidenu.:tq-, é a sua independenciu. <L, scS'urança.
ltalia a uníca com irrifJ,rtaIlte da Italia" tanto interna cerno

fronteira comum com a orbita externa nlio. mais estará serta
sovietíca. E assim, por uem ou mente em jogo. Mas se, por ou

por mal, deve a Italia preocu- Iro Iado, a União Soviética 01;
par-se, sertamente com o desen- cídír' mo julgar-se ollrigada. a
---.�- __ rm:t,reendec ação militar P'l-ra ]ir

quidar TituJ a ltalia se verá. ra-'

iAda. e profundamente e!1'\'o1-;-id�."
Pede-se ver- aqut, lia Ha.lie.

t8.1Y{'z com mais ctarezu do qU3
.

em ;:;:uaiquer outra parte, o � que'
32 acha imediatamente em, jogo
q�:anõo fiá a ganhar-se se Tito

IY...i;�-�T scbrsviver pacificamente,
.:}í.i8.üÍC ja. 9.. pi?niBl'Se ?n1. 1\105-
cou ou em 'Washington se loI'çar
a. mão 'B a questão ficar ínsoíu-

SUICIDOU-SE A ESPOSA DE - GRANDE vI'ÉLO, --
. DEPOIS DE TER lUORTO O PROPU,IO FILHO _ ',!'.

DESESPERAl)O O ATOR COM A TRAGÉDIA Pelas ind�lgaçÕi'S que tenho
�eito, penso que h:i motivo par-a
'0 dizer que os Jeaders comunís
tas Italíanris OU, pelo menor. ::,

melhor 'P3Ite deles, �f!he ::;. ,:i',

liberar soqre a ,l'roj:wflta do sr.

1IC's"'larci'te'.,�Benedito Vahdares, no sentido D .. .. � O
d<e serem levados a UbN

nacio-I IVQ�s6v"a ')1 (DF' ) _

.

1 .

t d' d
-

..... I" , Um dl- vêrno comunista. Diz o govêr- �uand? ia tumlÍi' Ul:l avião e�n I timos mêses e. dis�e_ quo; há,n�, �or ,ln erme. 10 ,.a secçao plomata ti"ancês será suarneCi- no que a conspiral"ão tinha co-
'

v;),l'sóvia com ,destmo a ParlS • naturalmente, mqUletude comromeIra do partido, os nomes 'I do a J'ul"'ament P 1-," I 1
-

R b' u' f'
,

�, '" ,0 na o orua e mo centro a, embaixada e o ::m licença de 'mn mê!s. O go- re açal) a o meau. m 111 or-que torem. aprovados pelo

con-j'
dois outros 'e",ta-o' so'o órdens

' ',1 nte d' se que unla senhor'l-

_ consulado francêses na POlõ" ,verno poloUGS e,ln nota ao go-, ma 1S -selho NaCIOnal do PSD p'lra os de expulsão po_r estarem envol- A -'

R b' t enlpregada no consuladonia. ndré Simon Robineall, a- -,rêrno francês olsse que .0 1- a,ca.ndidatos .a. conciliação {lU, in- vidas nwn �complob de' esp:o- dido auxiliar ao consulado em 'il(�au confesso1l sua <?:atividade francês em Breslau, desapareter-partidarios. tirados da scc�ão ,uigem, segundo infonna o go- Stettin, foi preso, sexta-feira ;le espionagem»" e que o' mesmo ceu 'há quatro mêses e o estu-

Folografia� e documentos para o"LI"Yrol::�;':��=�::��;:'::�'�": g;���.;!;��§
,

II I

I
P",rh9. 21 (UP ) Um por- qUér' esclarecimt>nto sobre o

,

'a-vós do I\1tnistêrio do Extc- páradeiro daquelas pessoas.

Comemorat�lvo" do Centena'r,·o de Blumenau ����e�r:n;;;io���:n;ll��i�:Sa;�� Moscou, 21 (UPI - Conti-

- 'Ipêlo.ã pop..laçâo de Blumenao e do, Vale,' do lia."ai - i�,��;n�E�i�:�l '2��dE: �ª:;'�q�l����Ed�::�� .18'evestl"u-se do mais amplo sucesso altuidas de quaquer·. fundamen- .

I
ComQ é elo conhecimento ge- tante a,contec;�ento. 'l'rata-se " crianp.as nos paíSES eapitalis-

d fi I d
�u mada, objetos que, tambem, �O'>, rrveloll<'se, que Robmeau ", • _I'a!, tuna elas sub-comissõeS 'dos de Iuna óbra vall'OSa, foca'I'- d . - tas é desedperadora. A delega-

exposlçao e ores se os e IoDe as
'

1 po<lerão ser confIa, os aos a1u- é o t e r e e ,1, r o :rra,ncês a - .festejOs ão cl;!ntenário de 131u- 'd h' t da" do Urug-uai. sra. ,Juliade Ro-,
'

, Z8,ll o a IS 6ria do mUniCípio didos senhores. ;iel'1aparecer na Polônia. nos úI- -

'

;menau está elaborando um 1i- e do Vale do It3.jaí, com bio- ,
, ,

�
_ _, .__

,
so, afirmou qur impera enl seu

, .

, t','_'
vro comemorativo ,do grafías dos seus vultos iIús- .' .

I IIIIIHlIlIIlIIl1Itlllll1l' país o regime semi-feudal. A-

r

ir��iIf,�l��i�;�§��?��. íl'ieaçã"ãõ'ii'õ'ijõ"C'abinetel ª����E���� �,�;; Encerrada ontem ,�o.mp",,��!S�p!�!�:';à�sPO���:.:a n�����s,�:h_lstraçÕes. -

•

d F
� 'meias adequados de educação, Despertou invulgar interesse,

=0
'

I
-

" :.
li é U t"

.
_.

d te deiramente atraentes. As plantas pela raridade como peja ��Z'J..

�_= e coa Isa,O· a rança.� �=!e�������F;ir��i� �l;��l��; ���2��:::-:::2��en::l��:el� ;::�C:;��i:�t:r�����:��den����� ��rso�e::::,e�o���tepr��:!��� :�;�;,
fibns

o 110l':e-a;m('riCan?� �.xer� 1 exposição de _.flores, s�l�s, moe- os paises do mundo, arrumadas 50 ex�mpJar de ol'quidea.�tllIIlllImHIIIIIIIIIII 1I1II1l1!l1l1lllllhlllUlh
�em miluencla malellca::; na,: das e fotogranas. no Teatro C:±r- com verdadeiro bom gosto, todas

fxpressiva vitória da ala alui ..governista crian�as do Uruguai, los Gomes. ôntem encerrada. Lin floridas enchiam de enc.ailto f

Madrid. 21 !UP) Sete das e valiosas coleções foram perfume o recinto, monopol:a,n
ml'mbro,: ,da: Comissão de- l<�or- do .a. atenção dos visitantes. As
Ças Armadas do Senado norte- expostas no local, provocando coleções de selos,' fotografias I

runericano confel'enciaranl, õn- as mais lisong,eiras refercncias
moedas, por seu turno. consti

dos conhecedores da maleria e
tuiaU1 atração UJas maiol'es, tendJ

franca aà.miraçáo entre os leigos
em conta a sua variedade e '''[1

Organizada com carinho pelo lar. A hora em que nossa re
Centro Orquidófilo, Filatelista E

portagem esteve nOlocal, este s
Numismàta d� Blumenau. a mos

apresentava bastante festivo, não
"õ devido o grande riumero' de

pessoa.,> que ali se achava. come>

!l-ela cordialidade que reinava

,;uire todes, cOm animadas tro

cas de impressões sobre as pre
ciosidades a nl,ostra.
A exposição loi encerrada na

noite de ontem com a 3,puraçii,o
do concurso popular soõre a plan
ta mais interessante dentre ar

que sc achavam expostas e com

o julgamento pelas proprios ex

q ---------------- -,� .'-�",'< '!
� '1I11llmmllllllillliUlllillm IIIIIIII! III;!! !ll� '1!! I:!!� II II �! !�1!� lll" :Pt� :!U,I::!:

:�=i�-=-A N.�ção_'�...,genclas:
Rua '15 de novembro, 366 . :

� Telefone 1298
=

Ala.il1. Duque de C'lXia5, li

= Telefone 1026
-
-
-
-
-
-
-
-

I Tito

Oficinas
Rua São Paulo, 269
ITOUPAVA S11lCA

27 CRIANÇAS A BORDO
:i'� ,_ ,'" '_, t- . .., Interrompeu o .:ontáto com a tarre
eum« aerlnlçao de contrôle a 50 milhas de Oslo

a adoção de um

nome m i n e i r o
"" AJ'irma-

Oslo, 21 I,PP! - Diversos avíões levantaram vôo na.
madrugada de hoje, para ajudar a procura iniciada ôntsm

, :í noite dum aviilo desaparecido com 29 crianças a bordo.
O aparelha, de propriedade da «Aéro Holarid Company»,
conduzia tU111bém uma tripulação de quatro homens, to
dos holandeses I' duas enrcrmeírae suécas . As crianças,
li" I'a a Illllai.c'l urocedentr- s do �1ar;:oco'3, voavam par:!. a
Noruéga, onde r:issariam oito meses antes de seguir pa
ra Israél, u-fCm·de ali começar vida nova,
u aparr-luo perdeu N!Ut ãcto com a Torr� de Corrtrô

le do aéropol'to dl' Oslo as L ,1í horas de ontem. quando
já se achava li apenas 5U milhas. HÚ,('sferança's ue que o

aparelho tenha feito 11111 pouso forçado nos art-odores
montanhosos de- Oslo.

que parece, Com êxito pelo 'PSD.•
RIO, 21 (Merid.) - Vertflca-.

raro-se (J!Urante, a noite' de ontem
importantes acoritechnentos poli
-tícos 'e podemos adiantar que a

manhã de hoje, encontra o !,SD,
muito mais arreglado . que ante
riormente, all':antandci-se mesmo
que -tudo ser-á decidido num, clí
ma de harrnoritá rio seio do par
Udo;Quanto ao UDN nadá. sabe-se

-----_----

'''Já fiz tanIa genle rir. Que
tenham pena demimagora'l

'baseia-se
RIO, 21 Cl\.f.eriJ'.);_ Gr-ande

daí a 'convoca- 'Hotélo., vitima 'da têrrivel tragé
para sábado. diá do� ,suiddio dtTSu; esposa,

l'qUe
matou antes um filho de seiS,

anos. 'representou' na' v�spel"ar,da
domingD. Eritre-tanto, apos ti p'ri-,

desapa�ecilDento de
, ,

.R.oblaeau

'fiz bt'l!a gente rir:,;
que t�llharn pena de mi;n ago-,
ratl•
Narrou que casou-se quando

seu filho já tinha seis anos de
idaue para. p-ermitir-lhe melhol',
e(iucação. SUO!, n1u1her tinh," lu
do o que queria. todo o confor
to. todo o carinho. Sámente ,a

pSlcose poderia explicar-lhe o

gesto suicida.

Refutadas as
-

acusa§oes

cem-se novos pormenores da tI a

gédia da familia Grande Hot;]-
10_ O artista. depois dn primeiro
ato no 'vef'peral (h:; recr,:;lo de

ontem, sentiu-se muito mal. �en'

do levado ao Pronto SocorrI), on
de aplicarnm-lhp uma injeção e

ao desperidr dirigiu-se iruediab-
«('!onelul na Sexta Pág.)

. -

tem, com o Ministru da lndús
tria. Juan Antõnio Süâncêz.
Foi estudada a possibilidade de

prestar aUXIlio enl dôlares a

Espan11a, seja por meio de em-

pl'éstÍlnos e créd:tos, seja me

diante a. adnüssão da Espanha
'10 Plano Marshall. Tomaram

RIO, 21 (Merid,) Conh";-

parte na confereltcia destaca
dos banqueiros espan:lôis e o

encarregado de negocias norte
americanos em 'Madrià.

-:;-i; a não f:er pela. força.
l�R .lUEOsi3.\.-ia� :inn.epênd.enteo,

i,c.ln (', 11m!\' .Iugnsfavia que não,
mais sela satolite rÍlilit,ar da Uni':
ã

o Sovlétic,3, ou filial armada, do "

Cominforn, seria um Esta.do
í.arnpão na uníca fronteira atra
vos dn, qual a ItaJia tem -motívo
p-ir-a temer tntervenção ou' ínva
:!in. Do ponto de vista do Pacto
.ío At lantico "e Ó::J esforço, para
>�� rearmar a. Europa. defensiV:l.
mente, a rebeldia de Tito ó um

• bna aragem para a Italia e para.
� as potencias ocidentais. E (;11'

I cunstancíu que promete a Itulia
, uma gara.ntía mais eficaz do que
�"ria possívet obter-se <te qual
quer 'organização milita:r que a .

economia italiana foiose caFaz, de
sustentar, ou que o moral do

povo agora justificasse, Se !( re
beldia de .TIto tiver sucesso, nn

sentido de tornar a .TugoSlavia
UJ!l neutro militar, a, Itatía, será
defensavel, porque não haverá
Exercito hostil (1' lCstancitl.; .de
ataque. "Ademais, na medida em

-:rue não haja nas fronteiras da.
Iralia um exercito que 'passa in
tervir, o partido c,onnrn.1sta itu,
liano não mais poderá cogitar
el''!. tornada do poder pela Ínsur
'eição. Porque uma im:ureição 11

[ue os Sívtets nâo pudessérn 'dar
ipolo imediato e 'decisivo ,'seria
'sn1agatb. peJo poder do Estado'
[ta1iano e pela ajuda do Ocíden-

I TROCINE /\ f1fol'.!J:>A
t, NHA _AGRI\I::,J!\ .. NÃO ,l
! �XIS'l'E OtITRO MEIO l
PARÁ Ul\i EXITO PER- 1

SEGUNDA
(onvenção�r da

, 1i1!"$<t:

Indústria Textil
Ri o, 21 t'!<l cl'ill. I ,--- Será iw

talada hOj", l:esta capilal, a

Segund,,1 l':un:"�(!h:;Üo da lndu.-; ..

tri:.:� TcxtH Bra.:;ile!l'a. O CÜl1-:,
cIlIY.. foi pl'ür'10Yído pdo ::;indi
cato ua", l,ldu6:1'Ía" de Fiaç:w c

Te.:.;{:'lage!H dü };'io ti,;;, Janeiro,
(tel" Lomam';o -;x;'l"te dezesseis
sindica tos, que representam
cer�a dE' trezentas f:1bricas de'
te('Í([os n3 ciOn:;,:J.

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

21 (L' pj - Uma. t partido em Toulouse, O,; elemen

gabinete de coalisão, tos (!ue se ol/peru ao governo
pOr Georges BidauIt, conseguir:am fazer aprovaJ; uma

tue tem apenas 24 dias ��e exil'- resolução dando, instruções aos

�encia. surgiu ontem' quando a, ,IS deputados ,radicais p'ara que
'!la a!1ti-governista do Partido votem contra. qualqúel' "aUll1.'n-

Radical alcançou -':1- to de granÚ'es ,proporções" dos
tória (Conclui na" Letra "C")

Anuncias

. . Blumenau � JoinvUe I
,

Viagens rápidas e seguro" só I

1 EXPRESSO ITAJARA I
I Rua 15 de Noy" 36(' - Tel. 1455 I

Aplique JOSE' AME-RICO LANÇARA' A
CANDIDATU·RA DO BRI6AI>EIRO
Está redigindO' o dis'êurSOllll! lerá na, convenção udenisla ..

TODA A "DDN" APOIA O

I
nordestino forçaria aos seus l"e,

BRIGADEIRO presentàntes um pronunciame",

re- to favorav€l ao candidato de
,

1945. EmborEl. não tenha excluíd
li. lTDN de mina.'l d() rol das re·

Medicação
s�dafiva de

Rep. de ,WILSON AGUIAR

I
tida pode altúar completamen,

,

'te os rumos dli,- polifica nacional,
"O Senado» .10sé Americo- está de vez que' d��,t>.obre 'a disposi'ção

redigindo o dlsmrrso com que oom que se e'l.oon1,r508, OI! briga
lançará a 'candidatura. do i;.r.lga- deiristas de ei01l1nharem '!iara c

deiro
pleit.o·. de 1950 com um,' candida
to proprio. A mesmo -tempo qUf
se tem conhecimento, desse fato

presentaçÕes estat\lua1s que h�po
tecaram ii seU apoio a candida
tura. Eduardo, Gomes, temos in

formações segura8' de que se (

PSD nacional, conforme decla
rações ao governador Miltor

,{ >

-

.
.

'.

D.ESAPARECIMENTO DE UM
DIPLOMATA' FliANCÉS
PARIS" - 21 �.(U P) -,A

Policia Francesa está mantendo,
sob vigiJ,ancia. lOS seus tripulantes
do. a:viã"o, polones, nu qual o di�

,plomata Andre, Robinea.u deveria
ter chegado' <lI!! VaTsovia.. O go-.
V9rno polones já cQmllnicou ter

<latido, Roblneau, momEntos an"

tC;] de embarcar.

bro .proxÍmo e 'o 'programa ,que o

partido deverá sul1meter ao C$.n-,

dídat,o", djgse 'ao' reportm', na
.

Camárfl. dos Deputadf3s, destaca-

Esperado
HOJE EM BLV'MENAU O

GAL. TRISTAO DE ALENCAR
AP.ARIPE

Está sevá, eRperado hoje
nêsra cid<lde. onde visitarã
o quanel do II dI) 33 R. L.
o gen�l'aJ Trhltão de Aler,
cal' Aradpe. co!mmd'lnt�
da 5,a Região :Militar, com

sed,� em Curitilm,
Ao que apurou noss,'!. re

pOr\:cgem, o distinto mili-
tar, flue vi:1.):t enl eom�a
nhi'l d(:� sua espllsn., se-ró'
homenagead.-:l pelas a.utorl
da&'s loc:üs e pe!1soas de

d€;:i',3que com um coquetel.

e (

üeti

CUI!J'
- OTTO WILLE
t - Agente ai.:to[·iz:ado --- :
"oinmmmmmlll!nn!!l!!!l!!! !!!!!!!l!!! !ll!!!i !!�! !!n !l! !1!11!!! !!!! l!!!!! !l!!!!!!,�



, Frojetos e Cl}nstrn�ões
Rua Piauí - BLt..TI\IENAU;

A N��AO. Está
-'IA�'A· ' Na�ão'1 j

�:'��:�:
' "

'

<>. I I'."""''"''''�''. 'AmnL-:;isi;raçi,o ...,

Of!.cins1I
' '"

.

Rua São Paul,',>. u, 2ót;

Fone: 1092 _ G'ZIi, Postai, 38
Dir.,taJ." da Redação:

SaCi'e���ÕEe 'sAl"'i'l":';S

,
MAü'"RIClO XAvJ:E1E
E"'...PEDmN'J."li!
A;,3smG,tUi'asg

C.t� 90,00
Cr$ 50.00 'i
Cr$ 30,00

N. A.vuioo •..••• CI'i' 0,50

= •

§iieur§a1§�
P.IO

FrRi,!2 Getulio 11argas
ltidifiCiú OdeQ1t R SOIl

fl. PAt7LO

Objeto; Aviso prévio e tnde

nizaçâo. - Valor: Cr$ 5.51.)0.1)0.
Mareada andíencía para o dia
29 do corrente, às 1':1 horas.

-x-

ELgenio SilVa Duarte - R"- Reclamante - Max Klein.
- __ _...-=--- ..------..._--------

;�:;Ê��� ,1""iD�ns�iaIllTeiüi""':I[güle(�""[r"lJi;Iont8.url, 15

_==__�_
ASSEMBLf:IA GERAL EXTh...\ORDINARIA

ª===_Utritiba: R. Dl' MuricI,

7081 =
--_ 1.a Convocação -- _

2. andar - Sala 233 Sào convidados os senhores acionistas da. Jnduetrta
.Joinvile: Rua S. Padto, 92 Textil "ALGOTEX" S.A., a comparecerem á, assembléia. ge-'
____. .........._._ ª ral extraordinária, o. ser reatíz "da pelas 15 horas (quínze ho- §

:: ra,3) do c:;a, 30 (trinta) de novembro de 1949 na. sede social da ::
ª Fábrica de Artefa.to·s 'rextis "ARTEX" S.A", á rua Progres- Ê
:: so n.o J5'). nesta cídade de Blumenau, Estado de S3.nt� Cara- ::
� !':na� afim �e (_í.'.::liberarEm sôbr= n extlnçâo d�.. sociedade. na ª
= f'órma, de 1€1. =
E Blumertau. "; de novembro de 1949� =

�::::_ T. B. Z.:ui�Y,}!;-lY l1"altej" Striutch ea'r? I..\; C Z{f,.d.ro�nJl S=_- Diretores -

� -

�li!!!I!I�li�ll_I!lImll_!!nl_l_luml�I!Hlil��lmimm!.l�lIiili�jlilmJII!!!Ii�

FranciscoTreska
Junior

ENGENHEffiO ARQUITETO

A
ca p�I?1i:nil1ari!:E'�lte inutilizado.

f p�íses ocidentais precisarão
Nestas conciçoes. o Progra- dispor exatament",. daquilo que

ma de Auxílio Militar e o Pnc- Item síquar por hipotese pos
:0 do Atlântico deverão contí- suem: aparelhamento eletrôni
1\�3.r :1 exísttr como prtncíptn: co, equipàmento Geiser-Muel1e;,
,nas a sua ex{'cnçuo deverá, do' recursos de transporte para
'avante. obedecer a nova diTC- evacuacão de populações" em
.rlz, A diretriz anterior tinha <lOna:;; atingidas pelas radiações.
por essencia o uso normal de 'J.ssistencia méãica espectaltza
almas cl::ssicas; a díretrtz no da, peõ'soal espeCÍaliz::;.do 'no
deverá ter por base as armas manejo dos inúrneros tipos de
rtõmícas. A reviravolta. é com- radar, etc.
rleta. no campo dos crítértoa _ - �---

11'\ ataque e de defesa. Qua.nto ao aparelhame.nto e-c

Nel'!�'lltm paãs ocidental, a- Ietrôníco, é certo que os Esta-

fOl'a os E!..>'tados Unídns,
aos Unidos o estão fabricando

est."í preparado
- é o e<:,tào fabricando com

Contra. a-, armas atõmtcas -

um grau superlativo de exceis-n;

se é que a União Soviética' real- cia funeíonal, POr enquanto, po
mente a-s possui - se é que �&m, es!'e equipamento se con

nova. guerra terá de ser feita ;erva em território norteams
_ EC, se é que Stalin delas ve- rícano, ou, no máximo, vai até

nha a fazer uso - de nada va, 1 Inglatf!rra e ao Canadá: Pa
'lerão os canhões. os aeropla- ra que o plano de defesa ocí,

nos. o:" tangues e 3i':' demais ar- Í€:ntal seja eficiente importa
'mas clássicas tradicionais. Pa- 111.e (I equipamento seja tam

ra defender-se contra ela",; os oérn levado a. todos as países
que. formarem ao Iado dos Es
tados Unídosc Importa, além

�_�=�lnEii'imm;lg�Uo�l-r";i'"q"""'lii"lIrm;dll:iommiili;Iilhiom_ullillir'§_�:� �:::�:;!�al�:i�:::��=
- II U.. U uU u U • uso correto do material eletrõ-
:::: :: 'licn que ll1e", fôr proporciona.

S :A' QU'{lJM PODEMOS CONFL� O CONCERTO 'l � do.

E NA'l:U'R.iUJ.\nl.:NTIll 80' A' OFICINA df.ADIO FUNKí!lii ª .

POr (lEtro lado, sera. impres
::; F;:;';'OEC'IALIZ...IDA. EM CONCFRTOS DF ÃPp.RiI;t.;HOtj E c�ndlVel a e�ucaç�o popular d.o
:: -"'�

_ =�_"
- ... ,

_ � E tlpO pOr aSSim dIzer atômICO.

S E:u"'RÜPi!1'.fS E flJiiERl.CA1<!08 �

13ení.
prpciso que o povo se edU-

:: J!1litabelooldGli deada lIJ8Z ji5âm prii!:_ l! :lU(' p:ll'a se apresentar com o

:: Riia 'í de fSet';;í!nmro. ii�, 1$ � RI, 'UMEN" Ã'U � estado psiCOlógicO adequado.
�mmmimmummmmlliimlli;mmmWUmmmlllmUmmmímnu� e��l� fa::€ �ia eme:g.encr�, da; 1'U-

...... 6-'. ----.--.--_

--11
ji",<;ÔB",••�erá preCISO que .,e a-

,... -'---"- .. _� - ......_
=

'lotem novas normaS. de r�cru_

P ii
:ami'nto militar, porque já. não

ftlr Talmo DU'llfta afeara iE-r.í. qualquer individuo qu�,_só".. � ..g ti pOr se encontrar em condll�oes

� fisicas normais, podetã ser sol·
=, Clúúca; filédic9. �

I iado que valra. alguma coisa.

I·
3erá. preciSO. igualment-e·. que

ESPECIAJ.lSTA E1\1 DOENÇAS DE CRJA...1'iÇAS Se estabeleçam organizações
,
n,ãn podem con.stituir-se· da

Consllitórt" e Residência: noit.e para o dia. - nem a üI-

i ima hora é a melhor para. que
m<'q, das Ru!'lS Floria.no P"l,;nto e S.>Te de Setembro 'das se disponham a agir.

Atende ch�mad(ls peI .. Fone 11'17 t ,Temos, pois, que fi certeza da

,;xisteilcia da bomba ;:ttõmica.
.....14Qiõãõá-_4_-

-

__�� 30viétif'.('., prOclamada pelo pre-
mummmmmmummmumnmnmmmmmnmmnUmmmmUlIlJ sidente Trmnan, cria um pano_

:: ! ramfl. inteiramente novo, no
::: = 'lu!' FE! refere ao preparo d()s
5 : !aíse�. tanto p�ra. a paz como
._ -

:. :; laTa a guerra. Nesse panora-
::

. � ma. lugal' modesto poderão ter

:: :: ;� armas tr:Jr:licionais.
:: =

'-

Isto quer dizer que, pelO
::: = simules fato da existên("Ía da.-
:: = i 1uein. bomba a.tômica, toda o

:: :: "

"l�.,toque de material bélico tra-

-:====: ª I dicional se ll-,"e111e11,'l:011 - e 80-

=

I bre ele já não se pode nem se·

:; icve arouiteta.r mais nenhmn

=_ ! eritino de defesa.. nem de ação.
=� ,
_ ª I critério de def�sa. nem de a.ta_

i_o =I��:: Esta radica 1 transformação
- -

=: =) dos dado� básicos. e a ausen-

ªª :: da. compietn.. no momento. de

== = Glw.1que.r coisa, qUe os porsa

�=::=
= ";lhstituir i.mediat!l.mente" dá

- :: • origem 3, um problema que ain-

= I da,'não se sane como ns :l.utori

ª I dad!'s 'Politicas ,e- militares do

1==_
CD' 'h:, PIIUld-oa "'fINAnOHAL

_�I Odd:,,,:te pre�e��erão ou C011i-

== ..� dos Cf bSõH.� :: RegumJ.O reso:'\) .

''_LL : I .

-'--��

::
-paclGlQflllllJ ª I :JUlillllllllllHlliUlimUUUUUlIUI

� 0...*....... tIA_......... MlIiiiIpf6 jIIIf'i 'F �!!! I Dr" O"lf
:= .. ';.6� ,I.'" .. �. _

RAlO :&.

�_"'" ........ ....••_ .. 'I...,. ... t.Ju.a �_=!i D08ll:;::O �eT,!:r:.
_
� "'tia••_I V........, til "..Ulill • iiiiie!F

_ C-ommItórlo t'J resldeiiipíA:
= �

ii�;;=_-:;
iiiiIlii ...� • fi; lIiIIIIHIiiWt .li •• 1111. CEM fiOI

-a�:=
Rua Bom Refuo, 21 ==

� Q'NfO�O .. iili��úIiii"�. - Fone MI58

*'� ln; iN. MHilIíit' (�rn ffenia aO tl05pitsi ('j��

.... 1IIt-._....i Wlixám ,",_ .-- •
tólif'o Santa lsa.MI)

� ..... .-- _uuv sv ,.-� CONSULT��S
:: 'atiuw��, dR,S 9.80 á.s ·12 •

........
,

: '" .. li 1I.,.......k......

§ «.. iii liiS.

§ CONCE§j,1HONkBIOS; jjj 1 =1; Brejtkopf Ir_lO' ª �IP--O"_Li�·TI-CO-. ACA.'MFA�
ª ii'ABRICAÇAO \�<l earrOi!flenaS êompieta. {iii"" rnlIDÍrillõ � \ NII..ii AGRARLt E' A
iã' ir"lclUfive pintura. -I TUA CAl\íPAJIi"HA PAe
� OJfIC!N.A: (ia ioid.'I, o;:rlgenia 6 f)ll!trt�f. - 1l� �'I ( RA RESOLVER TODOS

; 'l'Q!da <,; �3tufn.men�o dI! ".l1�Õ'V!}li! � II OS PROB�'&fA� PEN, i

. i .'
Bu:lO � OenJall Mo � EL ..,MEN'b:Q I! DENTESl

i;::",:;.:, -)lnuüUimmtlruUim""UiiliiiiummWimililuw.umliUUllUiaiimmWi : '"
�;i7._'-�.':';'c _

,

- �

� 'IIImnmlmml!U'lPli�mumlll�
i DriiCarvalho �
- -

:DOENÇAS DO C,oBAÇIlO ::
- -

5 (Electl"oeardiogre.fia.)' s
,§ Tratamento de Neuro� ê
= :;

� (Psicoterapia) E
_ ;&1... RIO BRA.1IiOO. I. _
5 8Obrado� ª
=: (AI) lado do CINE BlJS(lIf) ::
:: ::
� -

.fiimiliiimmnm�mmmmmml�

11m bangalow de material,
ínstalaçôes sanítartas, garagem etc.

Recem construída.' ainda. desocupada perto d!t çidfl.de.
Preço á vista, ou prestações. Mais duas casas na Rua, Ama
deu Luz, sendo uma desocupada. lJOI' preço fa-vora,yeL Trifor

-

mações: Rua Ama.deu LUZ;: 36.
�mlllnllmllmIIIllUnmnlfnlllllnIIIJllllnIJlIIIUnmiluílluÍlllllmnm:

<1"'8 11 áe iS/3D hord

I1lilninn'UJljl�liiiWIUUmllllm��

axcluídos, tanto os que a. União
30viética está excluindo pelo seu

veto como os que estamos ex

cluindo pelo nosso, Uma tal tran
,igencia crefõ que
:lar resl1lta.dos

•
.

- DOENÇAS DE SENHORAS -

OPERAÇõES 11: CLJNI{1A 11'!1"l'ERNA.
=-VARIZES- /

CâMARA,



eç, qu ago
mentos 8ntes esca�ára �e ser.morto pelo outro e �epojs, ao ·Irrar. o episÕllio, uem se�uftr mencionava o ajuôante que lhe salvára a vi�a

Retirarf!m-S2. ("nt.ãn., os <{oir:

homens, ímpando de '�atisf;lçi'!.O.
:rv:ais tarde, num bar do centro.
o Galinha contava o episódio
a seu modo, sem sequer nu-n

clonar o ··bate_pau·v , E quani10
a lguern Ihe perguntou sobre a

at.u:lção (léstr. r-espondeu:
-. Br-m, (l Mont.eiro ajudou,

11:a" quem Ij[jl::d(n� mesmo fui

eu ...

[a'bptlor' tis. conversa. 1vron
teiro limli ou ... ::'e 11 cornentar-r
-_ F� dizer (11W :J� eu não fos

se ligeiro 01{' cr-, Cada\Te a eS

tas horus ...

_:\l\íAXIVi.; «L<'YOU par.!. a fnr

TÓl I) llU"{) (,.oB\ri:�,ilo ?l.

;ma. Jrll.ll.l'da}).

Ihou a
•

I
tentar pegar e�lSp ca.hra. Ele
está esperando e vai Iwlt:ll' vü
cês. Até ]1e',-,":11 para nfif]l' a fa
,'3, aqui., ",

- E você deixou, .Ioão? -..:

indagou interessado o Galinl1a.
Claro qne não. onde já se

C.'\J'ITTfLO XX no .por' ai? Aqll.ele {'all!'::l va Ien

te lá da. rua do Outro Mundo '!
.

As respnatns i'ram rempl'c
negativas até quo certo mo

mento um fazendeiro ínrormou:
...:_ ]jlst.ti. Já' perto (];I ca,':t de

le. Eu vi.

'O Ga.línha
, dando a. prisao

. como já efetuada, sorriu e a,

pressou o passo em direção à

rua. Quando atingiram a esqui-
na resnlvj-u o cacador <Ie ho

mem: avançar sozinho. 1\fontei-
1'0 deveria ficar alerta para a

ç(i:' em Ca;>o ele perigo A rua.

era 1m1 yprdadeiro mato na

quda OCasião. �'s arCustos a '

ramentê. O Galinhn avanÇa\'::1

;, fJf;fafjlíf'flr o Calinhtt r; o :.lon
Ltirü. Z�'� (�h':Jll('i'!llltr� i.� l.!�lhru
·.ltll·' r,

"Ed" Iii \1:. rua, ('sp"r��idn
voc{���)

tos e o capim cobriam-na íntet
com caut ela, olhando para to

dos os Inrlos, procurando eví
.o.J' um possuvol a ta que de 8U1'

presa. E foi o que se' dr-u . E<'_
tnva mais ou menor na metade
do caminho entre o início da
rua e o mato que a fechava
lá em baixo, quando CleTllelltI
no saltou ele trás de uma m01-

ta à retaguarda do Cil.çndor de

Homens.
Encostou a fara nn r-ara rto

Galinha e disse:
o facão e ê já.
- E' Galinha! Von te passa
,- Crnz! - gritou o Galinila.
-,. t.,!nantos vieran1, <:orrem.

� Quan to;.; vterem, rnor'r'ern .

��ü.o 1'011 hrmquedo de ninguém.
F·.JZent�0 Hrd e::.:f}l'go subre

. un-inn, o (i,llin�!a conseguiu -:-:.

zcr ;

Tu não escapa. Um dia

r.ll��xto dê ADEI1]lAI, O. ]i'IGUEmEDO
fCopyrlght dos DIARIOS ASSOCIADOS -'ReprodUção
.---- tot.al 011 parcial j1roibidaí -"'---

Gall.nha era. ·ainda

'1i'a,rg('U-1
que mandam v .,

em Bal'retos, 'quando reee-
.

- Não 'é com vocõ, João'
Ol'd�ln de: prender, nãquf'h respond{'u· o Galinha. icm

(t-.. () ladrão de cava.los Jo-_ todo casn, quem mbe você po
'leme-ntino, cabra tmnido ('.0- dc dizer pra gente onde está
um dos malorr-s va.J"ntõe.il agora o Clementíno! Temos
H'gi:lo. ü cle!i'gado ·dera. a-s qUe levar "le preso.
H;'ÕeS UR.'.f'_ss:íria«, I então Ao ouvir isso o homem

'.

se

,rf iii} Ga ltnha. tl�l'ía qil� 1:0- mostrou 'SlIr]:lI'e50 e apreensivo:
t nd..as '';'' precancõos, pois --- Eu lJFtO sei. 1,;:'1sacho ...
nentíno. a: nlnguem t.(>iffiia e, ,- - Podé dizer. sem mecló. ho_
mwnt.f'-, l'('a�iTia, à pr-k'ão. nlenl;
alinll!"l, foi até- a pra�.a. e en- -', .. q\Je vocês não d('vem
num hot4��lujm; ia, tomar

tI'::'!;·o. Ali H..ou li", prosa
uns f'.onh�ddos, ['omentan-
s fatos uo dia. ,Já, el�L t.. -

mUlue1a. oca.smo. Sem; feL
qmmdo prestara sel"vi�os

<1n1 ros dr�"t:Lranl(·nt·os fi..,

)
.

• _; f� cidu);1f"õ:.,. ê-Faln (}-vnJH:a·�.i-
do IJüYi'I Ile' na1'l',,'os, -� ei

I• flUI'- J}}'Hg'!'c\li:l I'étjlj!l:,nn�fl
_tr4i,Ín. a\"fl11ttn·(�;t·ü5 (l..� i_odn

t

Pl'"fk:'P tip'I�1 eS ii€- '\"iH'io�
.

0'" ii!? R!i.1l f'�YnlJ� 3,],iU1 dr

_ql·.(i-lítt:� q�t(. prü{lllrnVam
,pal· :), �:(<:à,) d.a. jn�ti�il de
3��.

,.yAMOS A 'l'R."�S Dlõ;LE.-
[) um'. CaJin]J8 (·rrcontyou-se
José }\font"jl·o. conhecido

'Na rua do Outro 'M\md'l .0,

Clemerrtino aguardava fi c-"Jlega
da do fargl�!tto G::tlinllfl' e-o do

,·bate-pau.; Mont.z íro.
-- }i'açl) a pele dos dois'

pensavn o criminoso,
do atrás de um arbusto, eom

a faCa na rnão,
..

.

.

No entanto, o Galinha apro-.
xímava.se da rua. A todos com,
quem cruzava. fazia
pergunta:
-.- NlUll V:lI I) tal Clementi-

vni prá cadeia, car.c;a ...
Riu-se Clernentíno, e ia ja

desfechar o golpe, quando Jo.�é

vlont.eiro, chegarrdo por det.râ s,

eruiou_llle a faca nas custas,

até 110 cabo. O cabra, sem lar

-rar a própria arma. (leu ainda

-ms três passos, fi. mão crgut-
;:1, em dí ret iI') 'ao sargento, f'

'aiu agonizante. Gal.nha. en

tilo, cnn1 sádico prazer, !lpa

nholl a cara'bina c, com ü eou

'-f, de!"feria golpes sobre g�J.J_
'WE na cabeçfl do 111orihundo,
trallsfol'l11ando-a mmla r,a.ota
lnfonne. Monteil'l.l, pOJo sua \'�z,

lUf' s(' aproximara para CUi'pll'
:'0 rê·Ao àp Clementino. aten

:rll p'rr:ftíment- a ",!"ta ord-:,m:

_ 1fct.r a j'a"i� !l:1 h:1rnga .

';'lonté'iro, p:ll':1 l;�P fi":l I "'ri'

mortinho ...
F� pnntac:os �n('.L"1�,:.;iyn:} t'll!':lft1

fl��ff"ridns n(') {:Or-DO �'!\,:o �t�i fl�

["ou cstGndido_, h(, n1i:::io ue lunB

!:, .....gn:;ica.

lUA (i"Pli' Vl�·Íi ,\,

SAI.VAÇAOlI ; M A.NIT'N'l'r j
I !_�-�'"'" �.:. - ._,:" -,-� : :��

viu! ,

,

O Galinha despediu-se. Re
solveu dar um giro na cidade,
à procura. de Clemenfíno. Des

pertava. Co interesse de toda. a

população. Os r-omentários fer_
vílhavarn..

� Dlz que tll' vai agarrá (I

Clementino.
- - Mas péga. hein? Então o

d('!'gl'açado é burro? Ele vai

I
------------------.----------�----------------_. --

Nenhum país, alem dos Estados Unidos, está
preparado contra ataques .com bombas atom íeas

",

a

X-X--'X --"'é -x�x

AGIUcm/ron., .ADOTE !

:\ C,\MPANII_·\_ Afa�A·
'l'l:_'\

,

-

'modificou ao saber�se flue a União' S�viética possui O lerrivel engen�lo
I

' ,-

BINCO SUL DO BRIlSILTudo seE'-jXnl' que 'n11lito auxiHR_
po;ií"'in. Com'idoll o capan-

11",J"1 ir' ag:ll'ral' o C]cmen-
((c O N TAS P E C II 1. J O,)

- Umik atr. Cr$ 10.000,00 � TitXa 5 �, ��'

I�F:,],lHAnAS 1.IVflE�\

J!}TIOS C.AP]T.Ai ...TSArHJS ���i�i\!F�:Tf� .-'�1.J\.1F.��.,,;� 1"11,;

Tr:.mo� fi. disposif(ã,n do.::'1 nossos {']jent.t'_,�l, pf:C']llflt10S
';�üfft-::-i- OH.ra t"":ullúiUl:1 dornii Uh.1I

R.\ "!'7Cn S-.:1. no EH A.SIL �,i\.

<-Til Hi::O ----.

as representações
COinpanhia Maria

de duas
Della

peças
Costa

r: :;.rn a defos.1. (1ü:) paisc:, (l-. Considerando ql'C \:('11: U!'J.r I ;ixlI. nfw imIJed,' pa.rticularlda-Í'iden!.als, os Estadil;; U!lIUOfi I,'lorianopolis (Illeril'lionall .-

O·
.

t �f'
-'

1 pel;as teatrais, espetáculo,; e I ie,.; locais; J r
estavam reservando o enOrnH? Jornah:"" [t ",' llUOSO ".t11Z, c 1€_

.. I

f 1 "'erv' 1" (' n'lura de outras d:ver"õcs públlcas. não Considel :[1:','10 que a popula-i'!'õtoque de material bélico .c:!II(' c (O _o lÇO {. ,C',

só ",e de:siina a -cscoimâ_los de :1 ção catarinense, é, na sua w.
ou lhns sObran. da gll<�J't'a de Diversões púhlica.fi. ;l()1.hn <j('

"

1
. .

t POTI'I' < DIA.' '�enh;;, u.t;tnd(":�. ou p:l!a','ras 0- lalidade. intransigentemente1939-44, OU fora constrUido \0- JalXar a seglllll e • _"",ú ••
.

I
C A

.

t t ' S r "al'í [en"ivas à nlOral e :JC>S hon� zl'lmw. do ",eu patrimõnio mo-
. go C;Cpois do 1l1'l11isticio, por

- ) . ,"'IS en e Ua l'C (Oe a

coSrtU11€.'>. mas tambel�l, e ll1ui- c'al e <'1'isl":lo:
força do i:mpl!lso ele qll� a es- ,1:1 Segnran['a Pública, no de-

•
(I esnecialmcnLe. ue eX'iJ'es- Comüdo'l'<l!ldo que aS peças

S" altura se encnntr'H"a fp'iY"p s,'empenho �:IS s.\las _ flln",ões, de
-�

,

d"
.

C . ;:;úrs d= ideai;) <[\le POSS"1:1 ir de tl'atl'aiE .',Anjo Negro;, e ·"Pros-
da a sua industria. O estoque i 1_:]Jpf" o ",,,.\'1(;0 ne . ellSUl D.

• -

P-hI' f pm·ont.ro iJ. fOspil'itl1alicta,1e d" Lil li t.:l Ilf'speitosa.i>, Sã0 funGa-
consistia em canhões. navios, de I>ivc·:";'o.. li j,'as, eon.'.·-

.

1 I lJ l) "l"1('ual II meio ambiente; '1:enl a.'.Elc'mte nfroY{_osas aO de-
m·ht�alha(lol·.'IS, aeropl,'110; l'lt!iS 1'(' o ,,(:re, ('�" .

< • •
i 1'11" Cnni:id"l'.·l' ln não htlYêr o'te .(lm ': l· mOl'a!;

nas, fllZis, t.'lllqn�s, etc. E tll- 12G de :::8 d::· i'c'vel'('il'o l;:' ,- u:

1
.

-" I'l'gar fl ceni'ura. cuxnpl'lJ'-' 'Í' COl1skl('l':lndo que por ê8);e
do 1·"'"tO v'aleria mnita "Oi:;fL n:i COl1sic e1'aJ',"0 que a (:('usura,

·t'r! ·_vital· [I imoralidade, a e(H'l'llp- lll0ti\·O, cril outros E�.tadO'il,
Prátic,n militar. m::I" v"Ip,rilt::I- dc J)('ÇilS tp''!t;-ijis, 'Ymll" a I"

1
�

a�·
.-

o ção, [I. dh;solucão ctoB {'o�tunl('3 ['("'açÕé8- d(? pro�esto se têm re_o(,r,': �c;n1�ntor· l'ntbj'nOc!'onUj's' pen'&<! s�, a Unl'a-o Sovl'e·tl·",''', cn) pelo Art. )4. para::;!' 10 O.,"., í'" � , H, " •• •

- "ü onde Sl� luanif,-,st('IIJ; :dSll'ado, como recentemente 0-
,- [l j1O:,;tilllhde eSt:1va de"tina-

DORES 1';_2;,0 SE SUPOH- futuro conflito ,ll'nlado, tam- da Com:t.itl!Í(;ii.o 1<'0<1('1'''1. Vw
Considerando visar a eew:mra C01'!'Pll]lO Eio Grande do Sul.'b a. cOllclu�ir o ml1nd(j fi llO�'a

TAM COM PACI1!:NCIA. beln fizesse 1L'JO apenas d" ar- duz um dos prec('itoil adotados
) lwnJ eRtar social, evitando ou RESOLVVE:

�UMr:l.
ELIMINAM-SE COM mas tradicion':lis, ist.o é, não (> cDnceit.uado·i! ('m todos os p'l-

reagindo contra os alos que I'roibir a encenação, em to-AdmiUu_se, Pl1tã.o q"ê a no- ,clispuzesse de armas atõmicas. vos do mundo, com o fim de
.

t
. -

d E [ d da.- 'rOGAr.,.....- 'i d 'Drdel'l1 fi.' cos po,�sanl faze_lo pengal·. qller do o .�JTJt(Jl'ío o 's a o,'ra O'll�rr� )1a-O "�'I'l'o d,'Vl',í() no I Acontecrt. ql'r. n, ."'.-_ora, ".·e f:�'l.- ,3\'l aI' que a E"_. .-

<> � � , ".�." ."
." < ,... n

001' um ambiente propicio as tragédin "AnjO Negro.", da au-•

T' I .- o' E t ir' Ol'do TO!7.'1.! �oml..·'tc a,� (',ore" 1 s 1·rrV 111111PS ".-. t1"a'lflfnrmf' r!11 fnnte,- ,a. 'I ,. 3' FO S ",; a{ J:-; ll:�
" ,-"� -' - re, ou, pc o rr.eJ1os, .'(' ,,, ,'.
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IMPOSSI·VEL

Sofrimentos, todos os têm, mas I
lembrem-se do que faz a chaleira
- podie esta.r cheia até a borda
de água quente, e mesmo assim
oontínua a cantar.

Normrni Ross

Cônego ,JOÃO DE DElIS
As mâguas e tristezas que hei sofrido,
De há muito e não de agora, são de certo,

.

Prenuncio de que o fim me vem já perto,
E disso vivo sempre apercebido.

Dá. mocidade o tempo é percorrido,
E o tempo da velhice, eí-Io encoberto
De nuvens, e por isso trago alerto
O coração, que sinto estar dorido.

Na mfancia, que se foi· tudo são flores
Na. mocidade, risos e esplendores,
E na velhice, mágua e dor ingente,

Se ° tempo transmudar me fosse dado,
Faria do presente o meu passado
E o passado seria o meu presente,

I
-

FAZEM ANO'3 HOJB: Pensamentos- EugÜ!lia. Brandão \,Tt-'jg_:t,
espôsa do to".. '!.n'U\ílO V "ib�l. fi

gura de destaque nos c irr-u los

contábeis de Blum·?J1f,u.

SENHOR:
- .Iensen Poct'.p,·.,·.·.

em Timbó.
1\IENIN,\.

Elinor Mil'tes !:'C .ciosn filr<lilln
do sr. Manuel P�rd,·" ,;01'

SENHOR':T�. Pia ,Ia ; a
- Oleit,

T. Fey.

an�tlnt lS

imagínn, Nâo
f. suficiente (l.b.�orve;" o ir e

•

t,ão
Importa como, pela boca ou r,€�-
10 nariz. A re.spiral)âo se <:.!e

(Compõe era. ttois tempos, igU:?l
menti, necessartoa e praeíosos:
" Im,piração e 3. explr-açâo .

. Para n ínspíração você en
cherá o peito ao maxímo. O nr
deve entrai' lentamente pela!>
duas nar-irra s. perrnarieoendo ;)

boca' fechada.
A expiração se efetuará j-or

um relaxamento dos muscutos
.e unicamente pelo nariz.

O cansaço de (IUe 50f1'em
certas pessoas; SÜf\ inaptidão
ao menor esforço, provêm de.
f1.to de não saber-em respirar,
Há uma verdadeira. educacõ.o
da re;;pirn.ção que se obtem. se
gundo um preceito JO;;hi, atra-
vês de exerci cio sucesslvos bas
tante dif'lcets r. ritmo ·sin,pIes.
ritmo cordial, ritmo nervoso e

enfim sôpro purificador. Os
budistas conseguem aperf'et-
çoar sua vontade por um.a edu

cação respirnt.oria que lhes dê
super-lcr+darlo física. e inlelec-
tuu.l, Respirru- bem é uma con

dição essencial da boa sande, fpois asegura a oxigenação do
sangue, o bom funcionam.ent.a

I'cular do corncão. Os de"yio�
da. colu nn. vertehral podem,
em certos ca sos ser curados
de todos os órgãos e em pa!'ti- I

I
l
I
I
j
,.
I
I
; pfI.ris

�

CurjosidaileS

-- Por que quer a senhora di
vorciar-se de �eL1 �j:H·�U.O?
--- Porque cada vez que eu me

f'cnto nos seusloelhos, .Üe põe-se
n' ditnl' cartas comflrchür' ...

Apar3ceu h:i pú';,"r. I.empo no

"New York Slln" o s0gllinte Pa 110anúncio: I
"Feri,I'.) pela dor rrni� cruel. r:u �ó te pósso ehamar

fn.ço Raber a"os meus !l'egUp.fe'5 e

, :reeer:te .

do céu, querida ...

amigos que minha e"p:";a ido n- p�lqW� VIeste d�r luz.
tra.da faleceu dando '1 lu.:>: m'] I As nOI1PS de mmhol. Vida.

menino rohu?to e. bem coa:·o,·m:l.- I N·id'Jl'rl.i Rei."
do, �a1'3. O qual pI'ocur,) COl" u�-l
e-ência Un13. uma qu� :-:r:..í. h�ln

;emunera.d�., até que eu t ·nha.
uma. nóv:1. espôt;3. En nc�ej.ari�
unir-me a UIUU m�l�he!· \.lj �·t�nio
jovial., não conta.ndo mal:> de I
trinta anos e pO��ll:nd) dez mil I
dôlq.r9f' .. .e que tl'a.ba,lh&rá <,#nig-o I
!?ffi minha lója df.' f.rtigo� C',)ll1l',,· i
tieos, que me dá muito l�lC)·O. à

I
A mulher, mesmo na inti-

rua "í!l n.o 106. e onde se n-;lli� l midade do seu lnr, meómo
atualmente uma. liql1id!1.'êà;1 ,'1>' quandfl e�Lii inteirament:il
,,,;!.Irlo.� 'por motl,·O,., de

ITlIl.hIv:a·1
"oH.a,in para os seu" afazp-

Vendo a mslhór porcela.n 1 '1. P,"c· res dOlnél"Ucos. nào de,'p des-
ças que desafia.m qual(j\l�" crm-

euidiu'-se du sua. ele.[:"lnch ü
�oTrência. Sa.uda�5es :i.t{�nc:{I.�n.:�. (1 JS :::PUi; e !1t:JnI'"J-:s.
_F·_udrf\'w Smith".

Sim. i\,[.S�lllO fluando E;stá
___ _

, j entreg-lle ao,: cuidado:; de ",cu

C1PITt\LISTA Yi\IO' 1".1'. quando se preocup;J com
.h • ..., '. �

- ; I o :.!rranjo dos lllóvei". ÔU COIJ1RIZ.AR A AC-tRICULT1.!-
o preparo dO>' quitutes na

RA· E' VALORIZAR I cozinha. a. mulh�r não llév;1
TElTS BENS!

ANUNC;O Cf'ISL..J,lj,

por meio de 'uma gínastíca.
piratória aa;>ropriada.
E' e.videntemente dificil fi,�',

Moer'elo Robert. Piguet
i Combinados de colnrinh,) altt) e
I, .

i levant3.(,Or :OlTI m�ulga.g. tlPO pel"-
, na-de-cm'nelro -- tanto panl Cil

! f;:lCOS corno p '1.1':, \rp:--H jdo�. Fn�
to UP·Acmel.

Não deve
sua

a muiJ. er
eleg:,ncia e

descuidar-se· da
.

dos sells enc8QJos

{íe�curaJ'-�e de u�ar um belo

,------- _
- __ o - •• _

A tuz tfrme (!>e uma. l:lmtllul� nu et�

dl>(l.,,,. ou lul': iurva. d� um tatwpei<t
nos lugarejos mais. retilo'os, o "Diá.rl.
de S.l·:l.Ulo" é sempre benvil:ulo. iem
pre lido cam intl!1'fI!lllll:. Ele iiI: ideu

lifieou com (Iii !l.o8110lJ pi'"blem�j é

lIunsjj,lT6q.lI�••lillllm... "UOII•• ;lOfl1ii>I""

Procure sinda. boje o .,enio 11.

"Viário d", S.Pa.u!o"neatacldad...

rido' Sel'Clpre l'i"Onha. bem
pen[eada. com uni m' ,i(, . 1<':
;,:;.• IL·.:'1 ..1 líern f(:[!LIlÜ.lU.. }loi'-)
que I.u,lo isso concórre rara
d.. fc}íeidadt� sua e dos seus.
Ji;' justo. A mulhér não pô

de pr.escindir da. s'üa vaidade
nern 'lne'nno qu::t.ndo l!'<tá .b·a.
balhando, seja em casa, peja
fora. E é preciso não esque
cer que o princip:d enC:lnto
da. mulh,,1' está em mOl"trar-

Ondulação

se hÉla. e,:pecio.l!UCli.le quan-'
do eiltá trahalhando. mOH-.
tt'ando. Qs�irn9 {iUe ·;:;a.lJe u.nLe
o util ao a.gmdá.veJ. ..
Porü:,so, os vestia6-::; t:3Si�irús

l!:�venl, tarnl?el'u. a.presentar
11111 tom d,: originaÜdad.e. Um
tóqlle de elegancia e "dono.i-
1'e". Nada de vestidos m.uito·.
sél"ios. Na.da de v.estidos isp.n
tos de graça. Simplicidade .

"im. 111:.:IS elegn.ncia.

Permanente
Máquinas para ondulação. a óteo. a. eletricidaü'e. a Vilpor, fi

frio B rL química.. Secadores capa.cetes e manuais. Bacia=< para
h\'ar cabelo. Instalações para SrLlõcs e Institutos de Beleza..
Móveis cromado.,. Venda.:.:; ii. vista e a prazo. ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA
TIS. - A RECQRD � Rua Emiliano Pernet�'1. 210
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...-para contar as crianeas _

Ouan�u O �ato sai �e c a sa

A.SSINATITRAS NA ADl\fiNIS'l'RAÇAI} DE�'l'E

"ORNAI. COZlI o AGENTE SR. AlII'1'ONlO lUABLOS

� 18@eW A.I:"��
_

I
__�.

••__ .Jo_

nósso g-€'nerc
vida. que aceit.o. �j" a.t.ivichde.s

. mas recusa a relaxação.
.

'dos elem 2nto!< prtncípais
saude,
Eis um movírnentó- eôrnple-

1.0 que deve ser feito toda.s as.

rna.nhã.s. dur-ante alguns min:tt
tos,
1.0 tempo , __ o De pé. ,"atc:J.

nhares unidos, mãos na cintu
ra. cotovelos. .par-a trás, peito
pa.ra feente. cabeça. levantada,

Haga Swami
.22 de Novembro

tratar de comér
cio, tnanspórtes, espõr-tcs,
leis, finanças, e de· tudo o

. que se relaciona com os ma

.res,
Os Nascidos Hoje - Pru

dentes e astutos. dotados
de

.

convincente �loquencia.
altos cargos.

�_I!stros e estrelas·:� -

I

'Dorothy Ha rt
! A cotôní 1.· ctuematogranca de , tantas outras "atarbs", ainda. não
Hollywood conheceu mais. uma I encontrou a sua verdadeira opor-'

�:�::�::�:r�:�i�::�:�l �: i��::: ��r�:�:ie::=�!;:::�;:� Ithy Hart. figurinha. gentil que, çará o "clímax".

I' !JT� dia., atr-aída pelos letreiros l:-X- A linda estrelinha pertence a
nunosos da Broadway, surgiu uma familia na qual era uníca-I.

b 11 d
. " h t"11.ra

u, w.n o em re\'IStas e s 0- men e e arbsta,. Sabe cantar,
\Vs" l('�Rp�rta.lldo pouco depois a dançar, encanb.r .e outras .coisas
'
..tenção dos diretm'es da U.niver- mais.

con10

,a.l-Tnternat.ional.•
\'amos e venhamo.�. E Justo to

do o a.h'orõço que Doroth'.y Hai't
fe;,t em Hollywood. Dona de um

perfeitíssimo par 'de p.ernas, sa

"endo, com graça imitavcló usa ..

um '·m'l.ilot .. Dorothy conquistou,
logo, um vasto publico, que ['e

não farta de admil'á-la no quadra
do lmlllco de uma tela, sonhando
.. coi�3s impossíveis.
DOI'othy Hart 1�'Jeerto,

Seu esporte predileta é a na

tação. Pratica-a com desenvol
tura e assiduida(�é possuindo, pa
ra esse fim, uma das mais vas

tas coleçõss de "mn>llots" da teT
m. do 'Cinema,

Maneira
,/

vestir

nobraa com o ar-ado, abrindo' seus sutcos na. t.eura .cansa

História .Pátr-íà, Mais tarde, o 'mesmo jorna.l disse çue
plantou a. árvore da liberdade". E .Ia. vimos o esralrado R

",pince-nez" embaçado pelos calores da. face, plantando
quíttbazânho que vir ia a ra.mtrlcar-se' na Iíberuu.de de um

dura de quinze anos
--

Depois. veio um ministro e afirmou:
- "O mito governa os povos e as idades. A il1quieÍi

telha da, aspÍI:açã� e de 'luta dor-me no éoracãc das ger:
Ruy aumentou o espaço liv,e do !:tomem na, terra".

A gente lógo ·percebe que as duas prfrrie íras frase
têm nada. que ver com a última. A pirotécnica dos escrito]
discursos. que já. se tornaram profissiona.is neste ano .dl"

falta integral de senso, do .valor dá.s palavras e. a. .ausên
zêlo pelos prôprtos pensamentos é que fazem -derramar- au
nístro. frases como essas, dignas do conde d'Abranhos..

Mas isso tudo ··é fruto de ocasíão. A ocasião não [,
mente o ladrão. Faz o ApaJi.�se. o Calino, .Q Conselheiro A

Porque chegaram, mesmo. a' afirmar. num parlamento
"Ruy foi um extraorotnãrío braaileiro ". Só faltar'am çHze
"Ruy satisfaz a.os 'Paladares mais exigentes"..

Em composições escolares de retardados rnentaís,
haveria tanta melancolia de lugar comum como nessas ar
ções que andaram fazend�,· quüométrtcas e hírtus de rriedr
dade. sôbre aquele bé<,iano que tinha. tanto poder de sÍl:
Sintese, sátira e originalid8rf'e. quando traçou o I'etrato de
1'0 'Muller, seU: fliiruígll: polítiCo:!

.

;'1
.

.

as
As crianças possuem 3, imensa. qne usa �uas ve�tíJ11entas.

virtude de tudo estiliz8.l'. Os tra
çis de seu carater estão no esb.
do . puro, assim como os traçcs
de' seu rosto. Todo e qualquer ::lr
·tifício. que tente falseá-los, será·
mo·nstruoso. O mesmo se dá com
sua elegancia. Ela existe ou não.'
Ela' é natural, espontanea. Ela
deriva de seu comportamento, 4e
,ma maneira de ser, na graça com

I I�ESERVE SEU LUGAR
.-- em 1.904, faleceu no Rio de I no

Janeiro o bravo. General Silves- \ EXPRESSO I T A .J A R A

A DA. TA. DE HO,JE

RECORDA.-I
D. Pedro I a.s sauJt.'l.GÕes· dos

.

"barriga-verdes";
-- eni. 1-82R aS�Umir:lnl o� C3.r�

- ._- ·em 1.7H6. o Capitã.o-mór An', 'd O· 'd" O'D AU"ustl'nho. • g05 e UVI Dr r. '"tonio Correu Pinto de Ma.cedo, d.e ;';ouza Loureiro e de Ju;':;; de
cOm o fim de fundar um povoa- fÓl'a, Manoel de Souza MeiI'elles;
((o, chegou as p:tragens de Lajes,
neste Estado;

- em 1.773. na. Colonia: (''O Sa

cramento, nasceu José Satúr·n:n.)
da Costa Pereira. ,!'melo :1 f"je

ceI' no Rio de Janeiro em 9 de

Janeirp de 1852;
- em 1.822, o deputado ia.tari

llense Ca.pitão João de Bitten·

COlll't Machado de Sõuza, foi ae
signado para ley�r ao Impl':rn.dor

tie Travassos;
.

- em 1.910, por ocasião da re

vólta. de marinheiros, chefiada

}'lor João Cand.i!l1o, a bórdo do

Couraçado "l'vfinas Gera.is", foi
assassinado no Rio de'Janeiro, o

Comandante João Batista. da..;;

",',;tido e e"p"rar por SFU mll.-

\

! ... ',,,,mw.,,,,w,
.•",.w.�,,,,,,,,,,_.-."

-''''',1 I
i PR RESSO �
i VoHrath Bt Stueber i
:. Encarl'cQ'am-se de: �� �

ti) $... ESCRITAS .AV{TI�SAS (!}}psmo � razu( as
_ $$j ABERT{lUAS 1� ENCERRAl\fENTOS DE ESt1RI- �TAS

�REGISTROS DE Fllil\1AS

� CONTRATOS, AI�TERA('ÕES DE CON1�!!CAI'l:OI�� t� DISTK!\TOS DE ROCIEDADES COM '.1 ...•"l. 8

� OORRESPONDENCL<\ COl\rERCIAI� $
$ LEGALIZACAO Df: LIVROS COMERCIAIS. FIR- $
� CAIR}� DE EMPREGADOS $
:$ Gan�le tempo e din.heiro C:Ol?-fiando os f;PUS $� servl\;O� pOr' nosso Il1termedlO �

J Rua 1;; cip. NO:�ll}bl'o, 6-12 - 1.0 Andar - 8a.la n.o 1) i
$ (Edifício do Banco «INCO») �
. ��..r..........................r�.,;"'�...o:xr.r���(

_---- -_--------
E"te queijo estiL bom, - dizia - Pai" bem, pódes par!.i ... (�()" .1

o rato,. - que por ele "ou capaz fio cm tua llalavra. de rato. I .

de ariscar a vida. um milhão de E até hOje o gato espéra pelo
!II Rp.sel've seu I ..ugarveZiCS.

.

;� ; ratu e pelo afíalLor.

II'
no \

.

O J:!,.!.TO n�ssa noite tinh;j :·'Ü.elO O ca.chôrro, quando soube da I EXPRESSO rr.AJARA I I
Neves;

. -

d
,.

• - em 1.944, nas poslçoes
.

e

J de
casa ,para pa�a� uma v,:;;:t� hi"tória, 1:il1 tanto qlle o. gato" i l'< viaJe com segllranr;a de \

Torre de Neroné e em Monte Ca-
.

ao compadre ganlba, que n\"t'd nunca maIS o perdoou. E e por I Blumenn.u a .roinvtle I v�l1oro. a. nóssa Fôrça Expedlcio-na. capoeira do mal'Ímhondo. 1,;. il"so que quando se encontra.rn, (J ; A g e n c i a: I
nária Brasileira recebeu e· repe-1001' ",ina.!, leVOU uma gll.rrafa <1"

t"nlpO esq\lenta. I' :Rua li'} dE' Nov" :ffifl - 'l'el. 1455 .
.

-

tiu vá.rios ataques inimigos.'caeh:l.ça da ooa. pro compadre. I
Qu,wdo o ga.to saí, não há rato I, �,__,-,,_�':":;;'__�_ _": _

que niio se a;:entmc pel:: clLsa, �.r�......�....cr..r.,.FJ"'J".r.rJ"J"'..r�?'.r�/.r....GF�f....e7"..r..?./'.r...Qi"'........

�..r�1�:��::�:. 1��i��r:��U��;l�g�ê;�:,
n.

or'j fi A' 'CL- INr-CA'" DL'
.

OI HOS· I11-138 naquela none, CODIO (} § .

- G;. .... -

II
gamhá. nüo estavn. muito dispo.;;- R
to, poh, chegou iL I,ol'eja:: el11 h

j :�;��: :��:P;�J��g�"g�l�'ll:�<;����o:� ; R do Dr'-.. JI'rm'l!!n" "10'
.

Tavar-'e-s • Jldll.�:,,-\ hONI n,. ·!JObJ[L. I R § . I

II O l'�J.lo. no V'H'-SC, perdidO. >;!i.
I

I' RVTA li> DE NOVEl\mRO, § l-QUE foram os japone!:!es os in-

plicou; I mudou-sfI para fi '-

1 anda.r � 1 '\'entores da pena de .c:istal ·pa-
_ r·ião me deYOrB, gatinho 0.-, 1135.0

j i 1'0. a;,,, canetas automaücas,
, .

I ....' . .,' c'
'. _ , -QUE o tzar Alexandre I,. daI n�,go. "'�"Ca. m<l.l·� tOln�.lel .L

1.1 (Edlficio novo c i.nstálaçoes modernas) tl;,.·.. '. ,._·

por n mno naqUIlO que nao fne I '1 . �: Rus;aa: em pnnClpIos d� �€CUI pertence! Nunca mais devorol!'ei I .··- .....,���..r�'ll lo XIX. tl;�clarou x;:onopolio d?I queijo mjsta casa! Deixe-rn,e, ga.- .

'. Estado a exploraça.o do petro-
·Ilinho amigo! Deíxe-l�e,. pdo i i��'��������t"<!�����"'���'='I/" , leo_ na zona ,de �akú. .

.

I amor que tem a. seus íllhmho�! I � E BI- - ( "t-b
. \ -QUE a. agulha. de coser e un,

E o gato responli.:a. ! i� -xpresso � umenau UfI I a f dos instrumentos mg,Ís antigo"
I

- Qual filho. qual nada._: ]'f1�O I �� . t, I
do m�n,.!'o. e que, recentemen-

t.el1S vergonha na cara? Nao veR 1.1 i
. .

'LI' � ti' te, fora�. encantradas a.�-

I·
que sou�sponsave� pela. order:_t !'i/.

. V 2BeOl D.irla. e.,. . IDOUlaDel I: I
.

Ih�,; met3.11ca;' em e:é�V3.çOesdésta casa?- Que dlrao n.rn3nha �... .... • ••
' D01\lIcn:.JO A. DOMICILIO ..• ..• .... le'\lada.s a efelto no Eg<to.

·
os meus amos? Niío te solto. Niio :� Preço da passageIh: Cr$ 155,011 '!!.I-QUE, durante �ua long:, ��dG..I passa. t['e um Jadl'ão vulgar. � !:i I

Andrew C8.l'Ilegle· fez. o. mstltu·
·

� A G E N C-_I A • � tos científLcos. casas .de lJ.2ne-
f

- Não me devóre, gatinho .� •
. � fidência e universidad:?s de-

i ::migo! �nsístia o rato. Tenh? um

I � HOTEL 'lIOLETZ�
li nativos superiores a'125 bílhõe;'

I h.ndo afIador (le unhas e sera H'll � RI:' d ,_ N "'13 F 106:'" "'. de dólares.se roB �QltU.l·. E' tão lindo o afin.-I � na.:J e N o\'cmbro .J.: • v - oue. ,)
-QUE das folhl'_" da. coca, á!yo-'dor que todoR os gatos da redon- ' I '1!V�'»""�........-""",,_...--.�,....,...,.,�........"�'"
re abundante no Perú. podem

!�:(lq:!C\�:�� :c�� inveja. _Solte-

'f' "H··��·fZ·p�'''�����R·'&�:'':.'!�·OU-S�TJ·
-

i� ��;al��:�í��;:r�:�::,:� p;:::e�O gato, depoili de ·-Í'é7.etil' nri'.
i _

.
J'O <los qus is e :L lllUnqls,lmente

t· pouco,' vencido peln tentação 0.9-

� • conhecido. cocaina. Fot Bi sim respondeu: T: .. II _ • � ! --QUE n.ão. se s�be..3? ?".rto.- (':� t O a . u m g ai -- Aceito n. propóst'l. D:i·m<) n

�1.. Clri.lirgloA De�tiilíi.14Ái �i,� t ql.1e pai." e.o b01 �n.glnar,lO; qu.': E8t>J�CIAUSTA El'tI Ai\II'Ur'\ÇÕl!iS DE! ai'imfor e deixarei qi'il' c'ôrrn>: em - U '" , " Ia U • t d d
' '

t
-. .�.. .,' '.

.

I �. na. = 19'UI a. e, esse ttn Ila1 Ja
. .J .fiOSllib��d;�:ii�o:o��:_�:a::�� O afia.- i- AO LADO DO CCR'REIO E �ELEGRAFO _....:._ li�' �:.�:�:;: :;I}���� ::�ã�O���'I.

---""-'---

I dor estti. escondido debaix.o de ��. A' ALAll[EDA RIO BR.ANCO N. 8
.

Jiliecidos; e que a criação do-

t
Bn. UI' de

I uma pedra. na. fundo'. do ;por:ão Ii'.í � méstica. da rês' teve iníeío na
· �:,_ �lZ. ;Qa.e�.�_ili"'IlP�l\llj" ��.Wi�����:��"W���· ASia.

_ ,�_"'__'-';_ :0_'__

- em 1.879. foi agraciatf'J com

a "Ordem .da Rosa" o pintor ('3,

tarinense Vitor Meireles;
.-- em 1.896, foi inaugUrada. pe

lo Governo do :f>araná. uma. pon
te metálica sôbre o Rio Negro.
dntre as cidades do mesmo no

me ·e a atual de Mafra:

zarramente vestidas, como :;e

fossem uma coleção de bonecos:
uma.s de tal .móõo coberu.'5 de
seda e veludo, p:lliseavan� desa
lentadas pelo jardim, sem ,poder
participar de jógos e correrias;
outras pareciam pequenos bre
tões ou escoceses de baile ('e

mascara_ HorroriZa.do com as fi
nalidades do clulT, Alphl.nse
Karr. escreveria, mais t:n'd,,:

e viaje com <;?gurança de

Blumenau 8. J'iin\'ile
Á �� ê TI C i 11;

�ff!lllIflllltIUIII!llllllllfllllill'lllmllll:�IIIIHllllHmIHU!IIU1mtH
Cin
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VARIZES E ULCERA S



BLUl\lENAtJ, 22·11·194�t

r do G� E_ Olímpi o

Sanford, iltinho
etalne s do

e T oi as

encontro
RepOl-<t.(l.gem. (le NILTON RUSSl Palmeiras. Pos;:ivelmente, repeti- alvi-rubl'os e, mais um tento GO . pr-ímetra fa.�e,

.rOGO - G.E. Olímpico x Cort- mo>" uma dóse exageruda Gla con- ! Corrtíba nasceu, para então

des-,
Aos 22 mts, Miltinho apôs, p is-

tiba F.C.· fiança tenha levado o clube der- controlar totalmente' os eompa- sal' com fací lídade por Jlleger.
LOCAL '.- Estádio do Olímpico Tocada de domingo. porque. diga-! nneíros t',; Oscar, Merecidisl'ima aumenta para cinco, ;�os 32 mts.

RENDA - Cr$ 11.420,00. se de passagem, o "onze" "coman- portanto, a vitória do Corltib1:, Paulinho, ao receber um passe
PRIMEIRO TEMPO --- Ccr'it í- dado pOl' Jalmo, prmctp.ou o em- t que. contou em seus jogadores de "colher", de um adyersário,

ba 4, Oiimpíco lo bate com boas cacacter-ist íeas,"] com el�lnentos cheios de alma, chuta rasteiro nU:Tcando' o {lo te�-
FINAL -- Coritiba 6, -chegando mesmo a. dominar pc))' 1 com muita fibra, desdobrnndo 88 ia. Ao" 36 mt.s, _TeStinhll. d�\_ n:ul-

co 3, compléto io ndversárío. Per,' .u o ante a pressão exercida. nos prí-
J
to bem a Rene, que ·diromul. e,

QUADROS: Olímpico' por G a 3, e mentirí:,-I meiros minutos de jôgO,. �nuhn- dife�ença para fi ? 2. Aos .41 ms.

CORITIBA: -' H imltton ; Fe- mos si disséssernos que o l'e:;u!f::- ·do tudo o que o adversário pre- . 'I'esttriha. numa Jogada, espeta
dato e R'C'li'; 'I'onico (Verded.· 'do '�ão foi justo e não esteve de 1 tendi,i consrrulr e, construindo, cuia r, marca o terceiro tento.

Branco e' S.9.nl'o1":"; 1::;;1,', L:1��.o- acô�do com o desenrolar da par- essa. é a verdade, mais do que (J A{:zUl-r;iio do» jo,qadOrf'8 Sem dúvtdn, alguma. a peleja futebol vist.oso p apreclavct. gT:lv;:ulo na. hi"toda dr> �1Iu. éxb-1.Baby t Rennr.i nho i. Lunzonlnho
ní (Adonis),. r.U::inho. 'l'oni �R?.. tida, E' certo que durs...nte 20 mi- necessário para chegar a, vitÓl'ia.·! Do Cot-Itiba.: Sanford, Mlltinho' tr-avada sabado último em Bru.s A pt-ím eí rn. Llze da contenda tõneta.

I
(Paulinho '1.

natínho i 11enatii.�1O '. P':al\nho rrutos, os a.ld-I·uhros bombarde ,;. '.I'alyez. o maiór .problema de uma Toni e F.;dalo foram os m'elhil- que, Entre as !'üj)l'esentações do pertenceu ruats ao conju nt.o vi- Sub ll" ordén�s de Auide S,m' At.lético:. -- �Jo"imann
..
Afrmsl

G.E. OLIMPICO "Valdir ram a, méta guarnecida 'P'Jr H:,,- 'crítica, seria encontrar ,I.,ieit.os
res COl'itiba F'oot-Barl Ginbe L'JO Pa- sítunte. não havendo este conse- tos da Fe.: .óraçao Pal':U':ldl"e de nho e Antonlnho, -- .. Vudír, Bo-

(Oscar) Jaeger e Adulci; Pache milton, Tods,via, :'I. def'enstva PJ.- nos componentes do onze do Co' No Olímpico, Jalmo,. Aducí e raná e do Clube Atlético Carlos guírto vantasrern no murcadcr, F'ut.ebol, o prpliu foi í

n ic'iu.do. lontní (, Pilolo; - Adherbal (H!}
quínho, HÓ116d:J e Jnlmu: A<iUC: ranaense; segundo se. afirmava, . ritiha. Certo é que defeito'5 houve Masslta foram os que se 'sa)vfl,- Renaux de Brusque, confirmou em vista. da poucn l'e"olUl:!lU Lê ['.[:0 ..: "" CCri!llOI,7.;,� (;:e esr.i lc, a' Iiu l. Zi"quinh:l" Júlio. 'f·eixêirinha.
(Test.lnha r, ),( ·o'aa. JIl1rpt '."c,!- neutraléêava todas as investida!' mas que desapareceram diante ramo ínleirll.mente o cartaz de que ;;l'U>1 a v.mte«, p.liá:;, medtda 111Je 4 noras mui" ou menos, de�cit' e Helio I 'I'Ijuca nor , O� t.rcs ten-
cO; '\ValnlOr, Ren.? contrárias, írnpedíndc assrm que da hannonia, do bom trabalho .l!e : vinha pn;c"dida, 'foi cont.ra.rtn 3$ 0!'de'1" ,lo) recc.í- logo "8 nor.n nclo " grande eI:J ... ,," tos tril'olol'es (1-1. faze f'ina.l, fo-

Rep. NILTON nusSI... ,. .... o 'marcàdol' se - mo.....imentasse. : todos que conseguiram levar
.

o ,711:. Evirlentel1"'11\<O, ",o""i.ítuitl-�c R co F"lix í'.I:<gno. 'I''''. ado"""L ,. u'"b:llho 0.10.-; ,."" r:lIfi cansi�n:1dü5 jJor .Julio 12}
.A 'partida re:1lizada, domingo 'Quàndó, porém, foi conquista.dÓ! clube au magnifico h'iunfo e 1'(-3.'

I Dirigiu' o en('onll'O () sr. 'Atai,k; pelej3. no llI:ünr cltoqlú, fllteho- O Atlético Renanx no í'ntanio ll13.ndadLl� d'.' Toni�o_ ':fndo uni ,,111 "sp,·j "Clllal' hiei-
entrf' G.E,· Olimpico e' Coritiba o segundo tento do Coritiha, o bilitando-se do revL;.1 �ofrido �á-,

Sa.ntos. A sua atllaç5.ó foi a.penas !liSI.it:O do ano, TIl.!1t.Ú Ath;tico não,;c intimidou ,: J pode!'o ... idn- A prill1eil':1 rllzP d:t 11lt:1 t"r ('leta" TijllcnllO.
F.C .. terminou CQm a facil vitó- Olímpico caiu por complét3. de bado, em B};'usque, f1'ent:'ó no rf'gula.l·.

'

;'.. '.' . 'Ren3ux, o yitOl'io!-'o d:l t,n'de, de do conj:n,to p,", . .,1l1ej,,,e e minou r n:p Il.alb, �<,nd(J os tento>, Vejamos com" s(· ]',orbr:ull no
ria do qoritiba, por G a 3, Aó 1'\e produção. Transformou-se então Atlético Renanx, Apesar do Cari- R;nda o renomado ('onjunto do Illnr�o\l-�e :L lut'l com fihra e em nllmero t)" ôeb. e(Jn;.;ign:ld(t� gr:uunllu :JS duns "'111ijlt'S. No
comentaI' antecipadamente, o o aspecto' da' pelej:l. e. o clube tiba vencer por larg.'L (,. ,iag m '. "Campeoni�"imo do P>I)'lJDá 1'ea- 'W"I:c,n'_ê :11�rN1�'i \'id:vle, cunso- JJ(Jl' intpl'!llHlio d e Julio. 'l'eixei- ,'onjuIlto paranaeIl�e HaÍnil-
que pod'2rig. aéontecer no cot.ejo que vinha controlando a situação tL'e pontos, o mesmo não chegou Foi fr·}ca. a l'enda, acusanao finn!üam suas possihilidades, ]lo- -:minrlil {!:Ii um tl'iunfu con\'in- rinha e Helío pal':1 ",� 1 I :-LoIOl'e� lon no arco üslc\"c l·eguhu·. nã;}
Coritiba e Olimpico_ não se

dUVi-1 pas�ol1 a ser amplanIente contro� 't conv"ncer.o nósso publico, Pal- inlportuncia de 11.420,00.. i"
.. demonstr:1l'DI11 \1n1l1. posse ,1'3 ('ent" e que ficnrá por muito '" AnLoninho 'c-Ol.tl'll I. Toni e fui muil') ch:una'.'a a. inLervir,

C:;aria que seria um prélio de lado, até· sofrer o teí'ceiro e quar- ta muita coisa, no campeoníssÍ- Lanzoninho pnra o, p'.j'a11.l{'n",,�. Na. �:aglJ Fedalo ;-01 (J espetácu··

;��/%�i::u��;b�%. �e�:���:�� í �� i:;lt��:e��� �o�i�e:�r�:�:; ���,.?Pl�:· ;�:d�:tic����o perfei-

S f u' O Imprensa Sll3 prl-me ""'Ira dt1�er:;1�i�'i,��:;I;;I'�j�li�'�i;:�:�;��:L'!�.;;� �':�n:�' '�t,:a���:�an�':�:�::l��,�'tll�:ll��%:
levasse ligeira vantagem sôbl"e o: acusando: Coritib� 4, Olímpico 1. O re \',,� in,'e,.;tid",> <CtJn,'C'nGlHio t"es ,;uU de 1'1';;\1:a1' "pes,,,' d� ter co-

Olímpico, O que não se esperava., Ao se reiniciar a contenda, ti� Por su� vez o Olimpico decep-- .

;e1,,:-, em 1('111(0'; le)lil;mo". en- me<;ado muitu lWI1I. N:l. in{,e1'me-
porem é que j) lüVÍrubro' viesse vemos a impressão, de que o

cn�on�O�in��� :o:�;�;�. d�ã�líU1fp!� "," . . _.'

'lU:1I1tu (JU(' ,,�: ''':<'''.'1 �:trio,;. por tliól'i:l 'T'onicü Crnc'lei:Oll bem pu-
a jogar tão mal como jogou do- OIÍlupico conseguiria reagir e di·

", '.

uma, 0''' ",;;J IJ,>ll:ll':tm a \'ig-i:,.n'
I'a ,í"""ir n:1 ,.(·)tunda j:l.?,' qU:lJl�

�:�:�c;eo�:�:e�:;:��;�;�:i%:: ri��i��i�:�o���::����m:i;:� �;::iag;�;�:::�!:f:�{O:� derro'ta'" Ir",'e'nte ao C A Opera'rl·o ::�:\'��ld���:�"��:I:;'�'::�;�" (;:',I:I\�"� �IJ��:�: ��'�:::�,�:__�'f�::,!� Tl5g·)

sp.ntindo ali efeitos das glórias impedia e, assim, volLou a reedi-' cuado, não marC:lva nlnguem, - .' - --, I li x -1 111·,I·C;.\,,- o )Jl�,cal'd e

T d-:l.s"ina.ladas bá. urna tar.o feit.o dos vin'tê cinco minu- Jaeger esteve num dia, azíago. ., :' ii ii"
�em olltr:;', nO\'ld·ule.· .. afOI':1- D;; em-n�ra""" aquando jogoÚ ularavilhós3;mente tos finais '('L prímeirfj fase. Ili- A mm'cha d,'l Gonla,gcrn .

. '. I I m(,diiicn(:,j�·s (j:lt.'OlOlI-:,e o (t'll1P) 'i"" ;..1
Paissniiú e contra {> frutíÍ'éros fOFd.1U os trabalhoR dos jo::da\�:�u;�:�:a;�l���:'an�:r: Fraea a a,tu.a�ao dos alvi-anís de I ���:.li-�mr�'II���:I�id:';�,������f��cn 1I::� �gE�;;��E���O nr����Í;;��
- - - -� - - - - ... - - -- - - -- -- - - --

lagem .para OH paranaenaes.Aos:r naux. fJ;ent€ ao vHl(Jrn�o l"" tlh:::- .;.'

,.2 mts. Juarez ,ti,i muito bem a

It
.

, ..

A te t 10 in tos cip1ina.do conjunlo do Corilih'! 1"01'1',) /, Ii','?TI' �1 n\ferirt.) -

Jltli.,a�asipt�t'��:e��a/���: �o;�t�� oupava'., n os em Dl 'u
.

F. C. .\r,lm"f"'e fJl'P embarcará n-
• AE duas equtp0s ,t!ir.har�n'l o'. n,Lln.r;� p:'l'n. a. GlIflLf>Jllll1a 11 0<'-
'rani, numa jogada. sensa.cional, {l-aou;ssilna a.pl>esentação (to

1I11Nli:"l'ia.
Sofreram, assim. a .

t � CO�ilih:1. - :('!:':1d,lO cio Or<'I1::) Portor.l'c-, scgUll1 es onz_: ,

I'após pas:oar- _por vários adverRá- '.J.11aCifo fio. Impl·�nsa. que atuou Rua primeil'a_ Q('l'l'ota e. esta- H'lnlílton, Peda.l0 .e Renê; __ g;'ense, qll� f:l(':l uma. t:-mporrt-
rios, ·chuta ra"teÍro. marc:mdo'l) Confonne. 'l.haíxo da cr.(if'_'I., dando n-tar- mos cert.os, tal !'ev�z :õomente

Tonico, BrancO (' Snnfol'd; __ tl" a r(ll1\'lte (1" Comn.e Ollrn�
.qegundo tento. 2' a. 1. Aos 33 mb� gem, a!':sim, a que o seu ":dure- ! p:;derá a]prtá·los par'a ii neces· Miltinho Tonl e Tl.en:ltinho, nicto (aquele 1��'
Babí chuta sem pretenção em 50 adv1.!.rsál'io, integrado por I qidatle dr maior empenllo pa- �"__��',-".-'-"_C"-·==

_ .. �',-C..

·

..

' ec·. �".=

direção n. mMa guarnecida, por bons vaID1"p". j1l'dc:;ce arm'lr_se I l'iI harmonizar seu cOllJlmtn e, .- -- - .-. ---, --
._ .. - -

Wa.ldir., Jaeger aira,palha o· go· como quiz, CD11);:eguín,:;() da! tl- d,mt.rr.l em pouco, OlJU'l' :t lla,

leiro "graná", e fi 'pelõta 't�ai para Dren��[t F. C'. 'nl' U Ho> Llj�-11 pl·uV't�ito. t?un�ig'- ees::;.árhl rehabilitaç:l(J;
.os fundos da rEde. 3 :lo 1. A(,� rio. Tlantio I"H!" nlenOil (p'e "é!iE As ()lia"; equi]ws .i 'g'>11'>1Jl1 a."-

4-1 mts. Sariford, com fórte ch\t- kn.tc.s eontra apCl1:1S d,,:�. ',il':l ('ar; �it lI.das;

te, marca o qU:1.rto tento paro: (J A Pil;�·tida, que n3:i.o c\):'l'es- C1ID1FI"= notnl'. totl:1vin., que Atlético: Alfl'cclil. G('llésio e

Coritiba .. 4 a,l. 0omif·tJ
-

ii, expectativa., teve um a pal'tid", se nJal1ü've eqllilillm- Melo (T\1acaco i Ped!'o Caste-

c' n res lt do Y'CI'ml'Yr !I ,I ·.I'�:L'ni'ol,<I>· monóton.o. dn,!la a, da !lté os ílez minutos fmalS. lain, n'1Íano -e Cara; \Vette.
,

tento foi
om ess.. . li a ,. .,,'" , "

O ptimeiro

marea-I
.

quando Oi; a)vi,vel'des paS5,p':lJ-', Lalll'U 1 Antüninllo I. João P.f'i-
dó pnr_ José, .tpndo Mfb3edo, clft· '.

,

.

.

I
1 r,'r Q r 11" 4 t )' G

.

- ... V.' _ ov. �.= '<," _ Y," _ '\': _ X � X _ X � X 'i .p.1'1" ti ,,[ "U', I1l ... l'L�.i �o (' ,- !1('j'T. l' ;:lssanel'o e "no.
-1.J'I�.'t'rl·tJ·".iÜOl·n, , e::m!'{'!!1. lido (I. X � X - ."

-

.... .... ,� , ..
-, "."

'.
Lo;-." . IJl1pl't'1;;;n: l\'Iü:'ia. r:ülrwu e I

.r,TLlpate, qllr' alguns minut.o!'; a.--
.

.

EJ1(Jil:l.lLIO (J Ln]Jr,'nsa ]'0,.,.'1 .... , '<'lllld,·.allll; M:lf{'�J.o!li. ',V\IL'l'güS I
r�s ;'�lioí!.J�:i�:�;� ��r��i,� g�!l��" N'..0-. T I N:HAS· I �::,ncja�\:�d�" (;�.l'!�;;�;i�('�ll�::I'::t�;: �0i;���i�i't!i�ed,,����7. AI,��rl�i�'�J;'I'gen,do F;('l.�:l, Terminou assim fi

- -
.. - II ii iii �10 setol' d,'f"l1Sí'.'o. que se e:.;_ M,iU!':IlO ,n. ,jIÚtlUL) I. 5,,,',,nh'\ P

Pj·Ül1é·Íl'o. �,m1po. No seg-nndo, a
. .,100'<:aVI1 POr ",-,p,·tn.!' �:eH1 t.o'h- Pecll'Íllhü ·iAl'l1a!clO). I

equipe <la Di,,1l'ilmid0ra, não Se
_. A diretoria do G, E. Olim-

.'
.- Ant.oninl1o, outro eJemel!1- via. enns('guil' fi contento, com O :ü'biuo da peleja desellL I

':onfnrmfo.lldo com 3 contagem, '
-

1" I]\� f Irpico ofereceu ontem um álmo- lo que rccebêu proposta do excrçao. a ms, r e ha ;:zo I, que penhOlH:p s;Jti�fllt"n:mwnH·. 1
teve a ciíance dp,nüvamente, f

. 1 l' b t I

C:o à bl'illlallte emjJaixlld[� do Coritiba !:<'.C .. Abordac!o P?-!cl .01 nm y'Té,:l( eH'o ;ill1:Il' e, ,0"
Ien';patar a' peleja. com lL'll1ã pe- .

.

-r t'nh 1
.

I'
-

� d�l'all o')orCoritiba F.. c., nossa. reportagem,. e.s 1 a no..s aVI-VCl'CF-S na,> per _. < 1 ; .-1

R E·, G' ATA
I,

,
nalidade l11f,xima, clmtada por "d ct '.declarou qUl' a tecmeo dO. Co_ tum_ a es t' conseglllnll11, a�-

IBi-Uõ. Quinze }i1inut(js ante:> .<10.
_ O Palmeiras E. C. esta rlUba F.C. o.fereceu a. impor- sim, budar por seis vezes a ví-

rinal. po.rém, não era de admi-
�m entendimnntos })3['a. trazer tância de Cr$ 2.500,00 mensais gilancia dg g-uardião' (lo lm_

.

e 1 ,!Í."t da bôa com- , INTERNAGIOY\L '1-:1\1 }'Oll- ,j'ar que, n: - a ' ..
,

a esta. cidade a S. E. Cruzeiro. e um orden:ido, A prr)Po.sta. es- prensa. Jogaram bem O!'l at1eti-
·"l·nac:.·;;o· do ECCA., a dcsempa-

1 I t'" 1 bonl I
TO ALE(WE Iv �

do S111, de Joinvile. tá sendo rstue ada. ('a11os, qu<, e emo.ns I :Il'an
t.e verificou-se com o tento de

pr�paro e eftciencia. e;:;Wllr[o
i

'

'd'
i

- " ,.. Kott:lilll-nn
.

de- .,m condições de Chspl!t.ll' "I
POETO ALEGRE, 21 I l\J.en 10· i

EliXir .oe ·Noguelra i'i at;à�ão do juiz foi satis· - Nagél, o jüyem e eficicn_ ,- Testinha pl:'ovaVelmellte prÓXimo certame, com gran.::lp!'

I
n,d) -- OitC11(a e quatro b:HC'"

.

.

J
fat6ria. te médio ,ia Olij,)lplCO, ao que renderá o Carlos RenatLX, na.

possibilidades. e trezentos l' sessenta e um L-

Ó,a.ndfi JJepuTatlvo do Sfl.lÍgue
.

. tudo faz crer, defend"rã o Pal'- próxima temporada. Falando à
O quadl'o do Imprcnsa. como ma,'\.wes esliio �nscrii.o� VIl'a a

meirall na próxima tenlporada-, no.ssa reportagl'm, Tetsinhll nos já frizamos, jOgOll àquehl de
I
grande reg--lt:1. lnternaclOll."j .i'

I
c •

�.D""..Q.Q'J"...r� declarou que está apC'nas a-

SU3.S reais J)osRibilidailes. EsU-1 domingo próximo. em _pono Al.'-
-_
•._-�....����..o:I"'�� ,

=_ '-.-, TE;l·ynj·rl·],ha, �l rdando tl11J. fon02Tama do
t-..,----..,-•.,-- . .." Ut I) 5' a '"

\Tel'am numa tarde negTa fJS gl'e. Trf:l;e (·Iuhes es ra.l. repr--

V.· e' c_n''.: . 'd.' e'..._,_lm... -. .s e ª= "uÍ-> do futeJnl cata.rinense, tric(J;or brllHquense,
plaiers aj\'i-anis. pecando n?s l

sentado". \'ind�" de v:irios

I'"ta-I·foi .(,cantado:" pelos diretores arremates (' sem coordeno a<;<10 dos da Argcnunll e do Urllg·U'LÍ.

;1do C:Titlba: Mas, ))arn o con-' -- O t�cnico José Pêra. .a:j i t
dI alguma na vrulgual" a e lI1 1'1'-

. (.
.

di
' = seguirC111, é necessário muito dl- que estamos infonna os,· so )CI·

l!IIl��������TERRENOS E 'C:HAOS DE CASA, em .vel'SOS =. nheira, dai a decepção dos tará demissão do carg'o que -...;... - - - - - --o- - - -- --- ---
- -

-I ,í
pontos.da Rua Àmazonas e, Rua progrésso, tudo �::: mentores dá campeonissimo', pxel'c(,. s'eus Salr-Imentos Na-O yA l'iiII

I, (I; ino bairro do' Garcia; ... _
Ôo Paraná, "'�"'� j C lU

I)·IJMA·CASA de material, tamanho 8xll, com __
.

.;... - - - � - - - - - - - .._, - - - - �,

d V Ih" M S" )111•

.L... l -

l'es� �;!JllummnlllmlllltlllllmIItHlIlIIll'mmmmtmHlUlmUlmllnHlm':. a e Ice, . as Im ) "1",,,_iIiIIIIBum grande porã.o e todas às ins,'ww..aço('s _pa"ra = - . -

d
r -

- ��tau.ranf.e de qua.lquer outro ramo e negocIO. :::. E ..

V·· S :...=-:. da Ma" Fu n ç a-o dos R ins !! ;,1. !�Uma casa no....a.. de tn.Sídeira, à,Rua ltapUÍ, nus ; ã'
VIAJAR � II II li

imedia,�ões do Qua.rlel do 11 23,0 R.I., illdo a lJreços § 5_. ,. ."

.

... VAI . r. 111, I,. .... ao toTlIodeixeque s:ub'tAnclasveJ?eno. ,fl!� Uflli, que � n()rm�liZ2ndo ai

<de ocasião. ':: == FACA AN:TTES m'IA VISITA Á sasse-acumulememseuoOl·g:8I1lSffiO. funç.(jes do! rms - 100pedtm to J,
- OS lliteressados 'queiram dirigir..se ao SI'. Chrlj:l- êIª:i _

Ponbll·.e li alvo dos ma!es

0'>3'1
acúw'lJu de suhàAnciól,f! "·eneno;,,,. ;,1 !)!' � ,

=
t"l"UO Theiss,' R.'na Amazo.nas/Garcia. ou, pelo Tele- =_= ==_ "C ..•. II �S A B L II N C 1�j1 :: donados pt!onwu fU!1cior.am�nto no orgtmismn. Não '�es('uid<, de
...

_

dos rins, Use a remédio que mi·

\
SUl!. �aúde, delrand" seU ':organismo I

= fone Nr. 1 1 65.
.

,

. .,
-

_ ", = :. _ llare§: de pesso.as u�am: as Pílulas sóff�r li! cnnstqul'ncisf da Iillll.

I
.

�mmlCmmmumU�HUmmIUUmmmnmIllUUmmmmlmlhlnIllJlh' 15 'que tem fi. sua disposição um Uni. Feita:t à base de podero.as I funcionamento d{,t rin$. UtO! it!li
.

,

= grande e variado slJrtimento de: pls.ntu diuréticas, �e.:nfe.tantes [demora a� f'f,uJa� Ur_i,.

'!. ,E C ONO' .1___ ltLUAS I'ARA AVÍ.ilO _
o; .dlssolvent�� do �cldn Unco, "s ÃS Pílul�5 Utsí são fl:litc.1

- Pl.hlhil UnI <:t.<:lIetltuem o

_mal�l com 6 podero$us plantas- ]\[AL,\R DE COURO
_ Iflca.% tratamen�o áa" molesllas .nedicil1Uís I;:: J\fALi\.S DE OLl�ADO '",,=_':: Cnl'ns e da b�;l::!g:a. defenaendo,! .

.

:.. lVrADEmA I \sim••<"u orgtlD;�mi:i contra -IIS � grande efic:.ácia da� Pf;l1las Uril. I .

_

.

�
Jlf.c\LAS DE

U tOJ'icl!l,,:õ�s provenientes do mau I J:l ,comprov,iqa }:\01 ml,lh,.r�� d.

" TEM P O�;:===:�_
. V�LI,,,!.:Ji;;!.",):r"..·.F.s,�I�H_"A(H.·!OT.TRO _ (u \('lOnamento dos ri!",. N&o 5< I peSoO'i&, úev..,· se à �U� formulll fiil

1- _

__'

.

. i�
.:: ... "'lL� ."'"-� I�J

._

t6'f Jjf-r:a de Que- �eu= rin, J)r�d:-.�nl ! qU3l fnranl i!i!1oocl;Jda:s de urTla m.a�
...

no � � tu\. 11tln.u ftt'){'"'u"f1H".U�C ,,:ua qu"'! o""ir"j fõlit c dt"'Tif if;n-f. 6 prf'd(Jsli'
P/UtA SE},'1JO".,\::-; 'I e

IU� �!iÚt-i('" st"j�1t. p�rfe�tCf. QU:.d(p.. l�r: p.!�flh1� tÍ� tr.illu� ":.:d f,jr" ter-!'_ap .u- ICor.fl'f'(ão ii;>,: 1\{AJ,A� . PARA l\-IÓSTRUARIOS '-:: irrcf ,tLridade Il��se funl'lonsnwn-! (1m c � su". ri1o_derrm'lInll téC11IC. ,

_l� ,\R'l"T(lOS UE ('OURO E1\f GERAr; _ to, t �v", :ocr combatida .em d"!- \ de fabnt',Açao., vraçaa au procesli.tJ i

e.

... Iillor. eom AS fBffiúsas Pílutsa Uni I
de cO'AC'..ntracao à b"Jxa re!bperil-::: '

. Rua. 1') de Novembro 74;) =

I
.

- .

rum • .IIs Pílula,. Ursi mailtém iii- ..

�Hiiiiiiimjiimlmíim�iíiii�iíi�!������iliii�mimmií!!�.J !�:: !lS!�§. fu�l;i� ���:��! I �!���il ()�u�ri��íP���J'��:'i ;:
��"r.r"r�..r.;.;;;r",, ..,./�.........Y"..r-..r_,;t"

�.r�""-""---I"
lia! fm. -

�erp.rn as Pílul,,� Uf�i. um remédi..

,�\ID 1- N-
-

-H-f•. 'ROEíitre Ol! muito! motel. provenlen. de incontestf.vel valor no tfilt.li·

'tt� do ôlcúlllu!n de to:rinai no oro menl (} da� moléstia8 dI> rifiS e d.

Iii
.

nn I ,a;oismo �m cOfísequ�ndll ao lllau beriea. U�e-3!f li comprove t:r1D\>-

r.: I-mmbrma 'fi
funcôonamento do!t rius, os mais bém os b�néfico. resultado;! d&O:II

.. 1iii frcq .... ntes são: - Tcsutrtatismo, 6timo produto do Laboratórill
:'f ftrtt;til!Jmo, dor.,. 'de cabeça.j Licor deCacau Xav;er. As p!ant••
tonteirlHI. dOl'et! nS1! cadeiras, I que .:arnpõen� as Pílulas.Uni :sãln
d"l6ltrlrmo,junt.tl� inchada:!, iH- ,- UnI: Ur:u, Abacllt ..:ro, Qu..
iiini�' e rleTv,-:u;ismo. Livre"�<:.l bca Pedra. Cipó C.b"l ... fl..,

.

�"�=�'ii"üIa"
I

c.b·'ü·i"sr

------------ -------------------_._------�- -------

Uma vitoria Sa tpara

conseguiu oAtléticoRena x sab cio
nne

Í't' bem.
A fonlúlc;ão do terun da Dis�

tribuidot'!1 foi a sf'guint(·: Má·

iieca,. Herbert e Hem:ique"

I
_.

I
--. ----.--.--.-.- -----

·

:Cas 'A
I
I

___________ ?_� _ _cr:_ _Supercu. em revanche, súb3.

do último ',ilO gramado' do G,

E. OJimpieo .. a' equíp(' da Dis

tribuidora Catarinense de Te,

cidos S, A.. seu rnral l1ÚlnerO

um, Pf'ln.. eontagem de 3· a 2, o

esqulldrilo
c

dtl. Casa. do Araeri

e"no 8.A ....Eec:'L>, enlhora dos

fal.eado . do ('{'niro m?dio lv!:a.as

e do pont:a, ef:quenla RJoc,k.
Integraram o quadro' do .,:'E{'

(,ll.< OE: uT11ador('s RúeQ.pl, Porto
e HafrteJ;. Michel, Kieiw!l.g'en e

Peixe)';. Kortmann.· 1\{0r.itz,
Ha2s.. 1�;sé e FetkK�.
Todos j:og':trDTl1 l'elar.ivamen-

Schr,eibar, Paulo e Rotf; B:mo;
:Maced.o, Buerger, BiMba e Al-'
cides, os quais, ap!'sar do gran�
de. desejo de vencer, não foram

alénl d� dois gonls, apitai'
OFERECE PARA FBI DE ANO OS l\IE�

LI-IOR1<:8 ARTIGOS PEI,OS l\IENORES PRE,

('OS EM

sr:nAS

C H A l' E' 11 :-;

SONínnfNHl\S
n R I N S

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E MAIS FlViA INFINIDADE UE ARTIGOS
DO SEr vARIAD18SI.i\1O SORTBIF.NTO

-------- ----------------=-_""'-

ADQ['n�INno VlU.f\' mCICLETA

EM PRESTAÇÕ}i;S NA FIR1\H.

PH.ORnnCíJHO



acão de todos,Rara
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í

r Pondo ,i� lado as declarações cobaías para, os comunistas mis- 2:a Delta vereaüura Ué!:3; .eef- : diz (l prcruotor que, zcenqub:ntó' cOi�2lLgioná:lios. tratar-se-ia, Segunda de uma sér:e de' 3 Ide 2;024c, elev-ando-se
deixar- de comparecar a es1.3, co- ti" "urfe da :::;"t,llrança Publica, tura.ndo-sa com certos pe?seá,s- nardo di" Campo, moveu ",,;ão I não fôr legalmente definida. então; de {'Tinie" ii€' açã.o púbii- �;�t<l,g�ii;; .ie eARi,O� ,SPE· ���!)'��à.�âd�m:j�l��eo· l;'��::;::'Iuna. que ro, por érn, exnmtnnr ::L ques- ta, udenfstas � republlcj,noR. eonl.r-a oít.o coi?g·..'ls, p.,�r Ct�ir!l2 pe-los poderes COffipfltr-nte-q -- CiL, cuja ·ir.l(t:ÍRU\''l"a fJi�.:1cr-ssual

tão sobre outro aspecto. 11(' l:i';IlI'pal�ào de fnrlCilo
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seja pelo 'executivo ou pelo 1'=_ oanerta ao Ministério P'úhíico e" São Pauio (Jl..ieridiultll) - menta estatístíco cm 1947,' ve,

lma cat.astrofe desabou sobre rificilI�a-sê 2.130 õbítos.
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d d d 1 I'" problema da tuberculose no sileir'os que, . no. interior do .pa.L
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.' Brasil,. O terrivel mal mata a- é qUe a situação' se r€vela co.'

vez, foi flaqueado em·sua boa, fé. parecer. a 'I111am.() "2ntJ'" outras uer dessas Cãlnaras, porque. ca ena a quen;:a-crime e ao
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O
Distrito deixou-se levar na con- p e ro elros

- a situação anôma�a da po- gando ('ssa prejudicial. não há substitutiva, intervir em todos :nargem da vida milhares de

lítica. de S, Bemardo .do Cam- COrIlO afirn:iar-se qual das duas os termos do
.. processo, forne- >utras, enfermas dos pulmões,
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po, onde os mais 1"1ldim{'ntares CãInaras i) 11 Heg.almente eons- er elementos de. prova, inter- ?alavras, no en anto, ,são IDE!tl-
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principias da Democracili. �ã.o tituida'�, pOr recurso.s "e' a todo co tempo" :IClen es para exprU1ur uma sr-
O sr, Sinval Palmeira, que na.da -
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l\.T 'eclamar a mobilização' do paíS
oficial do extinto Partido Comu- aqUISIção de 22 navios petro- surgIram c lssençoes
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po ítlco- «Ha hipotese d(.� ...lttos, nem relante, retomar a ação, como
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leiros á Suécia, no valor apro- Çlartidá.rias, que tanto têm con- ;e pocle pinsar el � crime de parte principab. Jara o com. a e u. en emla, c�-
nisb, Brasileiro. Qual o orador pd'da d' salvaç-oximado 'de 12,000,000 de cru- �orrido para a perturbàção da usurpação de função pública, O promotor 'com essas consi- no tuna m. r e .
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mais anunciado 'para o comicio'? .

aI p�nor a fzeiros. Ao qUe se sabe aqui. .rida social daquele municipio. confOrme a ctass:fiéação feita derações opinou pela re]eIçaO lacron. a. am ar
O sr. Pedro Pomar, Sócretario hoj� a delegação brasileira que Por isso mesmo, embora de la- na queixa, porque,. como se es- la queixa--crune aprcsentacta I A realidade conduz a con- riece a. medida exata da amea
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Convem assinalar que agiu co� f d 1 .J. ürberculosela a pe o general 1'.;:ario Sam- panto o que st::oedeu politica- duas Câmaras é a legilimamen- estar caracterizado ci crime,. t)or exemplo: .,em São Paulo, o
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no momento mais trágico, quan- tE' Recenteme'nte. .0" sr. Hom·e�.'em a stocolmo, porém teve surgem duas Câmaras Muni- :} da parte. ; :uberculose é de 5.9. Q1�r di- .
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.".) se verificava o tiroteio, man- sua viágem retardada duma se- (!ipais, ]E:g.slanclo ao mesmo 'R�,,,itando, a qneb'& Os autos foram conciuso� �er, de cjnco Em cinco horas, Silveira, da DiviE'ão de Tuhcr-
tendo-s,,, de pé, na mesma posi- I

,.' culose da Secretaria de Saúdmana, tempo seus vrreado;(':J;é. f <:AdnIitindo-se para l.rgl.lmerr- para despacho, lIDa preciosa ViÜil é roubada
ção em que se Encontraya, no pa- a produção e ao convivio da so- do Estado, declarou:
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... . Cav�lcnntr' trl'bunOll anuncI',"ndo ::;apitaJ. começou a agravar-se

. . e10s para os \1. ercu,9
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mpoflsibfHdade elas autorida- Inaugurados. no pa.IS a, P::irtI

_ .. _ an ..a' e 5U'rge
n,mCÍlm'2nIO d" l:1\�Oll,�:� úo e:ti{> u líder l(,;[O,. só porq�� Estava nistro da .rüstíça até os deleg_· les sanitan-as, tomarem a seu ?aqu�la ,da:a. Quer dizer,'
flue serão finna<.(J,-; h,mtro d presente o ueputado -: édro Po- dos de policia para, evitar qUl -ar""o a, tarefa de desencadea!' BrasIl' dlspoe, e:m realidade
Im}v<" na cláuilUlll ',jue .K:Ll'anlil'ã ,falar no comício; persistam cenas eoisas que pu' � l�ta contra o mal. n1enos_de 10.00Q leitos, ou seja.
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- Ai está oesenhado em traço..
< I"a

'

. , ""LO) fia f';{[Jfli- (i"Smeutindo as acusações eon- que aehà Del1..�a C'ijlaz de todas O comumsta P:?ílro � ornar pro- .
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('DO':"J'r_-\ ,InICIOS, Como dlZl,l RUI B ,roosa" reia: em sua opinião. O deput1.do Municipal di) Recife. de uma 'formidável' ca:tnpa.nh.:".para H. Illrma da Polid," Técni- ,F'oi Deusa (lll�nl escre"eu ,'i
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I10 ll'elto da reunião í' m(>nos um t;.:nllllo Carlos interveLO .zen o ------ - _UEGRE - em defesa da ná-cionaliàade..· E'ea. ,;[ll"La. a.ssillarJ-io CÓTOO o " Pau-
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lJl .1, S :l erms (_O enm" cio E- grertmtia a outros direitos," 'il0 que estão levando a nação a Porto Ale�._,e, �l CMerid,) -. de�2"raça Nue são .as dezeni,i.dna, ,'vl1J,(,a ,�,l SI va Marqlll's I \\'anda. exclusivamente para i f A 1 P
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ICIO "C nl'llat;ao, .. "allliE,ta:,' Acrescentou qlh1 niio ptd'mcs r.SF€ caminho",

gente' r."r Pe""tos l'nl','I',nram �lloJ'e seus !ll1.ilhares
.. de V!das, vitima.d,a,.,viesse l ar. a 111:1. a. pista oh- complica' la: foi ela.. Lambem ficn cacl3. \'ez mal'," \','l,",'O,
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. .' ". � pelo mal, que anlnal"'a' pronn,jetiva, mediant.e a qual ,.pau- quem discou o telefone para a \. 'nf
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li t '1 I' d
" S I armações que chegam
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\Gonclu.:sao da l,a. pá,,".} trabalhos. para apurar as cau- de to.dos' os cidadãos consclen...s a:" sena oca lza o (' preso Policia 'l'écnica, dizendo que
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ar o tod -o E "s'- acabou muna grancle dcsilu- \Vanda era. ligada, par vincu- I t

--. ms do incêndiO que destnuu o I·g �Se P l'
.

a a naça .

_ :.
são para a policia, '"" "morosos. ao barbara <,s.

ogica!-l, .'lbsurdftR. n r.!:lr"=' em a.ç�o. Ia mente a cap.i'la. vnde encontra-
Tribunal de Justiça e outras,

te. apelo IJara, que o .prus nao

A jovmn acreditarl'l' como a- trangulador, etc..
Q U U se os corpos de ,lUa mulher e seu

. _ 'I sucumba preCIsa ·pncontrar.éc
Pnnlista é agora llm fantas- filhinho e onde achase ainda nes reparüçoes, causando danos, no coração e' na inteligeniif

ma. e encontl'a-lo já ti quase

a 'Le.g ;0-o da', D'e'cenCI-O' te mOill-'mto, Conhecedores da incalculáveis. I tes do Brasil.
..

.'Iopia, uma ('sperança mort'l. .

" vida intim:l do ca!;al ,'::zem qm,Ht, entrr-tanto, outra pista na G'
- - - - -

- - - - - - ._.

qual d�sN.pera.dameflt9, S'l a-
! c:::i:e��c�:o''';d:rr:r;����i:�: �OD�e'na�o .

a 4 a'00'S �·'9 ·.prl·..s··...a... '.�.;garra ti Polícia Té('nic11., [i'm'- lUa, 21 r!\1erid:onall - O de- ma.les qUe serão combatidos:
neceu·a. ,\Vald('mal' Maneiam. o plltado nui Almeida tribunou ,jóga, Excesso nas pra,ia.s. c.ne-

ma, adia.ntando ainda. qlle saha

"a rt�on que ct..,ela '011 no I U,o e prot.estou. ' at" fi vinda do mas e pl!hli"ações obcenas;
do chq,;ara ao l:u embriagado

rlislrito policial qlle Lydstone. Ministro da Justiça'", ('ontl'a o campanha do divórcio e e'l.:rn-
nii.o tendo ,prêss�nli;:;:o os antece·

f' r a n c I·s·e o 'U o D o' r I' O' Fu' rt a"�l'') nrqlll·tet·o (1) (',r·,",np. con"r'da- f t I I'
,

I 1 nh d t' a' all'r:Iae[n dentes <�J:) dl'ama e a situação de
� • a <) (a C('nsura po :1:1;] iaver pa a a an l-n L ,. •

ra-o para executar o {atroei- v�.tado a alllsão :ta .5)', Getúlio ORDEM DO D:A desespero .de sua Ím.iilwr, desper·
ruo, Vargas cm certa marellinha Foi aprovado o requerimento �ando quando fuc'!o ,estava con-

"arnavalcsea.: Jar:t a convocação do Mi�stro mmado, Agora dranàe Hob1c I Em 15 de fevereiro. do cor-

Mom"E'nhol' Arruda C3mara da JusUça pai'a explicações acsa-se preso de grande nervo- rente ano. na (,Fal'roupilha�.
anunciou a instalação no pró- ";obre os sangrentos aconteci- f'ismo em face do irremedíavel. no decone!' de um ligeiro cou-

ximo dia ti de dezembro clá de- 'llentos ela Es:planada dó Cas- ----- --_ - -_._ 'flito, Francisco Honorio Furta-

�ião da decencia:... criaÇão elo té10, Antes, tribunaram os sr". do atingiu com lllTI golpe de

cardeal Camara, com n apoio

1
ACUl'cio Torres, Afonso Armas, ·{a,ca, no pescoço; ao seu de.-

do cléro e chsses cOllservado- �-.relson CarnEiro e Coelho Ro- !';�feitl) Arnoldo Gomes, 15

ms. A propósito. apolltou os drigues. eras depois, quando pa�ecia
eonva'lescente do ferimento,
Arno1do GomES veiu a falecer

,I cm consequencia do mesmo
.

Seu matador foi julgado õn-

Iv
,

paio

Acabo de ler' às ti�claraçõés
feitas pelo nonrudo chef'. de Po
licia, interino, coronel Ros..Iní
Raposo,sobre o s:t.ngrento comi
cio da Liga da Defe�a das LibEr
dades, realiza,dil na EsplanadcL do
Castelo.

egad
O HABEAS CORPUS EM FA
VOR DOS 1\1:EMBROS DO

SRINDO REMMEY

Rio, 21 (Meridional) - O

Supremo Tribunal Federal ne

gou provimento á órdem de
habeas-corpus, impt'ctado em

favor dos cento e 1ml japonê
ses implicados em atos de ter

rorismos, nas cidades paulis-
. tas de 'l'llpan e Osvaldo Cruz,
ARsim. prosseguirá' o processo
d,� e.XpUIRão contra esses mem

bros da 50cied"dc LerroriRta
Shindo Remmey,

uma

-----_-..._� ..........._--------

Uma vitória �ara �aDtâ �atarina.. i
(Condusão da Quinta pág.)

do não conseguiu dominar o mig
non ponteiro Tijucnno, Branco
Branco bastante esfor:;ado e pai;
suidor ,ice grande chs'5e, Sanford
foi, 'justament.' (�:Jrn -i-'edato. as

maiores figuras d,e'seu onze, Em
grande forma o m"dio c<ltarinen·
se do "C:unpeonissimo"" No

quinteto avanc,arlo L:wnJOinho e

:Miltinho foram os ,principais,
Baby não convenceu, principn.l
mente por não ter utilizado "eu

"canhão", Toni, um gTnnde va

lor, :Renatinho impetuoso e endh
brado seguiu de perto Mrltinho,
Paulinho regular na ;:ub"titui<;ão
á Baby.
No conjunto "Encedor tive

mos no arco 3. figura impressiv
nante úlO novato Mo"imann, Em

sÍ\'a desinc.umbiu-se bem (h
mlssiio, Vadir com um ti'.,balhu
bom de marca<;áo e 1-'liOlo 1.0.0 n,

prisando s�us bond d,aci. l\la vaiJ·

gURrda, que alias [oi o [anta aI,
to ..kL equipe, Tei:,eirin'Lt - Ju·
lia e Zequinha foram os princi·
Jiiiis construtores da viwria,
Adherbal muito bom, levou con

sideravelmente a melhor sobre
seu rnarcado�€ryíndo

n.['p,n;"ni ti ,ri súj0'lo preciO·
SO, e tanto isso é verüadc que o

advogado de Lydston,-� impe
trou ,< habeas-eorFlls:·'.

w.-, , TTy .... '1'" " Ji'\�FERl\IEI-
RO E FOI LOCALIZ,\,DO NU
- 1\IA CIDADE GAUCIL\.-

mente seus eompanheiros, Tiju·
C'lno revela-se pouco a pouco
como o melhor extr�ma canhoto
de noss() vale e Helio, esforçado
como sempre, (LtuOU regulm'.nen
te,

_, 'L;'4iln_WIlllflt7-chwa'...s.II:••_--1i

:�Motores Eletricos

Estrangeirós

•\ A:reneiR ","'l"flio'1al cliR
t.ribuiu o seg-.dnte despacho de
São Paulo:Na arbitl'ag�m funcionou Atai

de Santos. o renomado arbitro <,Informaçõí's ohtidas pela
paranaen�e, S, S. teve um traba.

nossa r€porta�'eln policial. ·con
firmam a locaJisação ao ladrão

lho regular, Fa.ihou val'Ías vef.:cs· Roberto dos Santos. mais co
dia de gélla., conseguiu uma. (ttua não deix'l.ndo, porém. trJ.n"par�- nhecido por '�Paulist(l,:-. um. elo"
ção cSp€tacular o jovem guarda- cer parcialidade, indigitados autores do barbaro
vala.s tricolor.' Na zaga Afonsi- A rem!�a. foi muito b03_ consi- ln.tr-ocinio da Aclamação, 110
nho e Antoninho regulares, Co- derando-se o dia do prélio. um nio, na cidade de L:lgoa V"J"
meçaram falhos para firmarem

'I
""ctado, Pa.Bsaram p,,138 bilheite- melha, no Estado do Rio Gran

� num p�ano idê��i<_,o na f,�Z� I
ri:l� do "\,ovi," Cr$ lUSO,O!).

I
nf' rin �ui. onde. So lmcnntl'a. .110-

nnal. Na lntermedtarm Bolomm Cu,'o G-el'of'rd misiado. desempenhando a flm·

foi o maior, Com clu"gl' e tleien- I çõ;_·s de enf"rmciro,

r,

*' WESTINGHOUSE'

* I.D,E.R.� NACION.tUS'
'l< BROWN - nOVF.J(I

Max Konradt
RUA MARANHÃO, 21'- FONE L405
_.

I.· .

tem, Ouvidas a acusação
fêsa� foi pelo juri desclassui,:;
cada: a hi!'lótf,se de homicÚi\o
qUe pesaVa sôbre o

tando-lhe, apenas
ferimentos graves, cuja pen�
varia de 2 a. 8 .anos ele prisão,
Diante da decisão (ia.. JUri, o

juiz Osell.r Leitão unpUS' ao réu
a pena de 4 anos, li. .

ser curo-.
,nda na penifenciária do. Es:-,
tado,

Passageiros e Cargas
Baltimore
New York
Philadelphia.1 RBserva de praça, passagens e demais luformaGões com os
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