
tal

do, róra a prof dud·"!'" elo Jura
mento de flllclidndu cOtl1jugal do

almirante. aví ttaudo-Ihe por ísto
mesmo D carater e rebaixando
lhe a grandeZJI aos, olhes dor.
contcmrioranecs e da historia.
E' perfeitamente discufivel a

tese, cheia de "pruderre" mora-

AL
. tlinla anos de conlribuição

.

progresso de Blumenau
·MAIs:t�! ANIVERSA'RIO DA INSTALAÇÃO DO. BANCO SUL DO BRASil. SA.

. .

"

». REVELAçõES DO SR. LUIZ CIDANCA OE CARVALHO « »

de Capital, o
do

que
pró-

sr, Luiz

- "Na!:1� mais DOS;;:! acres

centar no memento, a não 8€1'

�s, gratas recordações que leva

r.çi do 'tempo qUe aqui perrnane
cí e do con.vívío amavel p agrs

daval de toda a gente com quem
privei ruais de perto .

.

seus negocioso o que dei-
:lCana' numa posição, constránga
d.ura as pessoas residentes em
Blumenau e, principalmente, 'Os

. 'fRUMAN E MACA.RTHUR
O sr Harry S. 'I'rurn'a'n, Presi
dente dos Estades Unidos du A
mérica do-Norte, e o General do

Serei,

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

DECLARA 1\'lAC ARTI-UTR

«'iD�a nan loram derrota�as as

fDr�as �as Nações �nidas na �oréia»
PERDAS INFLINGIDAS

A o S c o J\1 II N 1ST A S
-_

- ,

Os Estad?,s Umídcs e a .In�Iaier... tou a. proposta si�' .Benegal Ban,
_},�q .il.�l1npaJ;a,W·.SeJl {mgl?, ',l .nr"Q,-, .d;m�· .>1-'3... d,�Jeya_çaQ 4a,<Ingiô.-,.
postá 'da� treze naqôes al'abes 'e pl:opóJ5ta .serâ .ilébatida· àmanlíã
asiáticas, para- 'Ü: céseaçâo do fo- cêdo, pela Comissão p�Iitica .da
go na Coréia. Depois dísso, a. Alssembléia Geral e depois,' si a
China comunista e a� Nações u- p�ovada como, s7 espera, será. :,n
nid�s discutirão' o restabeleci- víada ao plenãrío d'aJ A�semblel�.
mérito da paz naquele pais. Em

s
FLl!�HING, 12 (UP)_- A A,,

nome dos treze países, aPresen-
embIela Geral da O�U_

aprovon
---......._--'-"----, .,.;,.,,.:..;.."':"'7---:-7-_;_----�--:..:.;----,;,,--�-:::.:.:=-::=:....:::.:=

.

a proposta para a·cnaçao de um

Tribunal Penal Interna'cio'lal,
destinado a processar as pes-
503$ ou organizações acusadas
de delitos internacionais. A B.us
sía opôs-se inutilmente à essa:

decisão; O Brasil faz parte, da
Comissão, que. em Genebra, re

digirá o regulamento do Tl'ibu
nal.

PARIS, 12 (UP) - O chan
celer Schuman declarou qUe a

França se opôs a que as ferças
militares alemãs do Pacto do A

tlântico, sejam colocadas a dis

posição do governo de Bonn. A
crescentcu que a França exige o

cumprimento dos

comprOmiSSOSjentre as grandes potencíae, no
. _� >

-�---
------------- --

:!!�O�d:o i:�1�[0 °mi�::�
Avançamgermamco,

BRUXELAS, 12 (UP) - "Te-
das as Nações membros do Pac

to do Atlântico, devem aumen

tar o serviço militar de seus

conscritos para dois anos" Isto
foi o que decl>arou 'aqui o.mare

"Se tivesse que dar um COI1Ee- chal de campo sir Bernard Mont

lho, ainda seria para que o Ér$ gomery, comandante das forças
síl .se prepare, Sem perda de armadas_ europeias ocidentais.

tempo, para qualquer eveatualí- BERLIM, 12 (UP) - A Rus

da_de de guerra qUe é muito

prO'l
sía ordenou aos comunístas que

vavel, a�rangendo a preparação iniciem '!l' campanha, de sabota-

d!l' t?tall�ade, dos recursOs I'':8r (Conclui na 2a. pago Htra B)
.

CA'SSIO 1l·'-ED'"""mOS clo11a1s. nao so quanto a elemen-
l'u i '-CI to humano. como material".

-- - -- -
-

Sugére O snr. Assis Chateaubriand ser:tempo de se
usar a bomba. atômíca� para deter o avanço dos verme- deRJ�'(/�e��,ji�;Ol'm:r��:r��l: PRESSA"'"O· DOS· Ilhos qUle, pretendem dominar a Asia e oportunamente o v�r_e'adol'es daqUela .Capital diri-

mundo· todo. Realm'ente, si não imaginarmos as canse- gIra0 um protesto a ONU e ao

.

1
nosso g.ov,erno, contra a remessa

q�enclas ca amitosas ,que p�ovocarão o uso daquele for- de tropas brasileiras para a Co-

mldjarv:el petardo, sentir-nas-emas levados a apoiar a tese réia. Ccmentando o fato. o Ye

Chateaubl1.and e aplaudi-la, Meditando, pore'n:l, de�'noI'a.
reador Orlando Mounao, que du-

� rante todo !> mandato manteve-
damente SQbre O que poderia acontecer, e isso circuns- se afastado, em licença dacla-

crevendo-nos apenas ao Brasi�, julgaremos que .este pas-
rou:

130', de, extrema gr,a,lvídade, sómente poderá ser realisado "A- Camal'a Municipal de João Iem ultima instancia, quando falharem as demais armas
pe·ssô,," já. se ma.nifes,tou há
tempos atraz contra o Uso da

e quando a diplomacia e a ONU se julgal'em impot.�lltes hon-iba atômica e nesse sentido

papal enfrentar decísivamen11e o tigre das estepes. telegrafou aiJ presidente T·ru-

E' l·T
man° Só não se mete nos assun-

.

pUw:lCO e notório que a situação int:ernacional é tos o prefeito. No resto se mete

geavissima. Qualquer pessoa que saiba ler oUl escutar em tudo".

e que acompanhe as demarches das nações ocidentais,ex _._

----- ---_ - -.----�-- --

f
do� se-:l51. lídJelres, ,cons:tatará, que -O !Jl0mento é um dos
maIS senos que JamaIS e,nfren'tou a humanidade. A ter-

.

ceíra guerra já; começou e o prôlogo Rstá se c1esenrolan=
do nos palcos dia, Coréia., Todos nós sentimos como que
illin pre,mmcio de terrivel tempestade a desabar sobre todos
os povos e já vislumbramos as horrendas hordas de bárba-
ros 'a; se latirarem sobre populações indefesas. Sentimos um

qUe, de abatimento moral, de funestos pres,entimenios e

notm!mos que perigam não só 'as üistituições' como tamhem
toda civilisação,

:Mesmo em nOSSa Pátria, longe do teatro da guer
ra que gj8! aproxÍma, estamos, a bem dizer em plena i:la

talhá.l E a eterna luta dosr cáos versus cosmos. Entre o

bem e omal., Organisam-se os inimigos de Deus e'da Pa�

tda manobrados pelos �traidores a soldo de Moscou. Os

Stalinsmirins indigenas tramam na sombra e faZEm

imensas campanhas de proselitismos conquistando enh'e

'as massas analfabetas ê ignorantes mi.ihares de adep
tos:. Rein)al geral descontentamento e, mesmo os descon

tentes ás :vezes mal sabem pOl"que o são> Até juntO' aos
'tra.balhadores da gléba 08 comunistas agem á sombIla

\ provocando guerrilhas e perpetrando,ass'assinios. Em,to-
_�.....,_....,...... ......�=_

.

, .(Conclue 'na 2.a página '

L:.'\KE SUCCESS, 12 ·CUP) _.

A
_ _Ccmis�.ão· ,Jf.qli�iea. ji� .. 4�1?:�'1.:,

,bIela Geral ull) ·oNu d�jdiu 111i,.,
�Iar ilnedlatamente �. debate sô
bre a ordem para a suspensão

11111

mí-

um,
comparadas CODl as nOSEa3 per
das, As baixas de homens c ma

,Conclue, na 2 a· pgu, letra. A}

COMUNISTAS

I1\IPEDIR o DOS ALIADOS

lumento dos
subsi d lo s
dos dell.utados

:r::,IO, 12 (Merrd.i - Te

le!'[t'ama de Maceió, infor
ma que o jornal "Alag ôar-"
apre'sentou uma sugestão
par;:., evitar qUe os, deputa
dos estaduais aumentem os

seus subsidíos. A sugestão
consiste cm, de acôrdo com
o regimento, enviar o pro'
jét.o às comissões e trancá
lo até se esgotar o prazo
da legiSlatura. O aumento
eontldo na resolução l,"gi5-
l'ativa é considerado lnjus
to, desde que o governador
percebe, nove I:1E cruzvlroa
mensais, os desembargado
re:;, cinco n1il e os secretá
rios de Estado idêntica

quantia.
Além dessas razões, �1 si

tuação financeira do Estado

!apresenta um (léfidt de 30

milhões de cl'ul.elr�s parr,
o orçamento d.o próximo

. exercicio e >O Tesouro não

I
co,nta coin recurSOs, s.iquer
para pagar as gratificaçõe"
adicionais devida-s ao fUIl

cion'8,lismo,

A,SMA
a, acrescentar à relação do que
ficou assentado, de que, nenhum
preparativo OU envio de forças
expedicionárias dü' FAB esteja
em cogitação",
RIO, 12 (Merid.) - O general

miSSaS;' ignoro quais .sejarn a

n.o ser I", carta de São Fral;cis"
co, sôbre as decisões da. ONU e
a de I�etr?polis; acréseentiJu que
em prrmeiro lugar teremos de
tratar da nossa defesa interna,
centra as quinta-colunas qUe são
diversas, depois é que poderemos
avaliar os esforços qUe ser=mos
capazes de produzir". Adiánte,
sôbre a atividade ;lo exército,
disse que é necessário que os di
rí2'en�es .políticos compreendam
a necessídaüe da segurança na
cional. F'lnalízandn disse:

VoIltar.am os \afuma
dos '�omprimidoo
EUFIN de BOEH�
RINGER. ALEMA
NHA

lentamente .sObre o· centro e

Sul da Coréia cem mil comu,istas chinêses

- vOCÊ tem uma reSipOll..

sabHidade social. Já coope.rol!
na iiquidaçãl) do aualfabetis...

iro �R península. Segundo. � 5-0- � ce':l mil �oldados dos comunistas

muntcauo duas l.� �::;::as dívtsôes # estão reaüzando desesnerados es

já foram' identificadas como ca- forçOs. para impedir õ embarque
vabaria move! ac!'editJ.ndo-se de sessenta mil sold'3.dos aUadç::;
que se trata dá ll1o!1góis, Urna nos ua'i'ios que se acha:n no por
delas está no setor Oriental, e a to coreano de Rang Sung. Es

outra na área do centro Ociden- ses ,seSs,enta mil seldados aliados

tal ambas de efetivos moderados deverão ser transferidos oara I;

de' quatro :U' ,sete mil ilomens ca- Coréia do Sul, onde ocüparam
da uma. Estão equipaàos com }losições junto = Oitavo Exér

armamentos leves e sào exh'e- cito �10rte-;americano.
mamente móveis, peiEi 'os mon-

góis são afamados por SIta adap-
- - - - .... _ - -

tação faci1 'aos mais dificeis ter-

Pt:"r O n tO O liIII1lme soAbre Orenos e por sua l'esistcl1ci:l. às

mais baixas temperaturas. Pos

sivelmente estão sendo u-5ada�
essas unidades para serviços de

������:.;e�!oli�h�!t��lhe�%���_ Centeua' rl!llo'
.

de UlulO lin�Ucações, para lançar confusão na " II
retaguarda das linhas inimigas.

SAIGON, Indo-China, i:!
(UP) - Imforma-se que os

rebeldes comunistas do Vi€t
:Minh irromperam nas mon

tanhàs, e planicies que ci.r
cllindam Hanoi, capital do
norte do país. Mulheres e

I
crianças estão sendo e,'a

cuadas de Ranoi, unde a

pressão dos eOI!1uni:stas re

beldes é muit;> forte.

TOQUIO, 12 (U'P) -_. U!:gen
te - Cerca de mil soldados chi
nêses estão avançando, lentamen
te, sôbre' o cen.trc, e o sul da Co
réia. Os comuni.stas chinêses
tentam flrunquear as posições 'o

cupadas, pelos cem mil soldados
do Oitavo Exéi'cito norte-ameri
c-a!.!lO. Duss êllvisões da cavala
ria da MOngólia, estão à frente
do enorme exército comunista
chinês.
TOQUIO, 12 ·(UPI - O cOmu

nicado- do Quartel General' de
]lIac A'rthnr, diz que há atual
mente um total de vinte e ,sete
divisões chinêSà:s' na Coréia e que
a ma'ssa principal 'dessa e,C1-orme

força está avançando peIo, cen-

.

mo no Brasil? ·Ajude a abrir

um curso de educação de a�

dultos.

TOQUIO, 12 CUPl - Um 1'01'- Será
Ül"VÓS do OItavo Exercito d"cla

rou que não foi feita nenhuma Colheu a nOssa reportagenl a

declaração pelo, Q,G., r.o s-:r,iido informação de que ,se al.ha pron
de qUe a" unidades do Oit'JVü {'Q o filme de lOnga metragem
Exército tivessem r'ecaado pal'a focalizru:ldo Os festejos do Cenü'

o sul do Paralelo ;:g. ES�a illfol'- l1.ál'io de Blume,nau. Trata-'se d?

mação havi'T sido divulgada ]leIa unla pelicula ccmpleta d3S !'ri-

imprensa, Mas 1l11� porta,-v"s Ihantes comemorações havid2s,

I
�OIllU é d;ü con!:"c�nl'"nto pu-

disse que "p�:r lnDti�:os -de f-cgu- pe.licula 0sta q!l� constitui p �1:- hh.c�, cSJ..I�l'a '..l' (!.nn']�f:80 dos FIes'"
.

.rança, .não era POS51yn1 l'ovel"l a feIto docllI?entano do 3('onL,,:,:- ieJ(I�. eo:n <I pXllllç-'(J :le,;se, ;:e'
posição das trOp:!';, I nwnto maIS empolgante da hiS- lhlCIde, oDt�r 1 enela

.

pala S'l,!:!8.r
TOQUIO, 12 (UP- - 0, dros- 'I toria desta in1port':;nt2 Cél1lUmL !, parte dos COl1lP"C<l!JI","OS ;l'3S1111!!-

paehos da Coréia inft_wl1l'�m. ,que Sabe-se qUe a Comi'$sQ:J ]'Iro- das dut'ant:; n" «>;18J-9,s,

exibido dentro de poucos dias
ten,de, dent ru de puucos dias, IS'

V"dor fi tel<l do Cine Bu�ch. ell1 ;�t s

são de gaja eSse grande filme,

qUe venl sendo aguarelado COtH

justificac!.;, il:ltereSê!!

QUES1'Ã'Ü DO CLUBE MTLITAR

Mai� de sete(entos�sodos pedem�a
-convocação de uma assembléia geral
AFIRMA O GAL. ESTll.AC LEAL QUE BREVEjUEN

'tE ESTARA' TUDO RESO�VIDO A marca

Cente

WOLDA
:Rro, 12 (Merid.). - A

prOPÓ-lllO
fim da se'mana estará tudo

s�to d'a! insis.tencia. das noticia.:; l'eso�vid{). Vou dar �olução hal'
sobre o mOVImento, do Clubs ]\'[1- momzadora. Piara isso tenho

lUar, divulga-Se. que é grande a muitO' trabalho, pois a sol!lção
ameaça à sua estabilidade. O .depende do conSelho deliberativo
ge,nera! Estilac Leal declarou e qU1:lstõe.s da ·vida. interna do

que não é :importante o c'a:so, Club. Os jornais é que estão fll·
zeÍldo agitação, mas isso não é
b!ldla/',

e.tá grovada no

melhor bacia

e�i5tsnte no

'Perguntando: "O que são 700 >O

ficiais compa.rados com 11 mil

que me elegeram': Entretant9,

",ercado!

I -VBt á JnlnvDe 'f
. Vmje com Begurança J
I Reserve sua passagem pelo J

EXPRESSO lT.N.TARA I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



li
� ,E;Gnt !lCS 1J:'lll�es da. _Eut'opa C<j'

� deGta�. E,,-s:, campa.nha �êslí!1�I,
W �,e a impedi t· os prepara t.ívos ue

--��-----

-ll'e�rmamilnto
dos �aiseg, ocidcn-

l-C1S europeus, O Jornal "T'ae

glich Rundsnnuu". orgão do

'JleXércíto russo. na Alemanha, ao

fazer tal apele, declara: "Já
estamos no momento aproprlado

1
para impedir o re':lrmamento 0-'

cidental".

ESTAMBUL, 12 IUP) '_ O

parlamento turco concedeu <:.0

gcvenno um voto de! confiança
pela esmagadora. maioria de t re

zentcs e onze contra trinta, e no-

ve. A moção ,oposiciOliista, que
censurava. o governo por ter

mandado tropas :turcas à Coréla,
foi derrotada após, um .debate
que se' prolon,g,:>u por dez �hO'I,(lS,

jrãrq'u'i"""'je'a'l'rn"'"RECR'('iõI
:: ' 1\ ClHAJ_)1_i; nAS Dn"ERSõ1�;�� ==
§ Armado ine Ba',l\TU ikt V,dlla enfrente ao Paulo Jl'ischer§
� HOJJí] e todas :J::; noites grandiosos cepctaculoa com �
ª SAI�Ii\"1 e o �:r:;1I 11')'10 «lcnco, apresentando os rnajo��
:: res espetáculos de Radio Teatro, luz, musica e ale"�

.5 gria, Ambiente puramente familiar. Uma verda- ª
: deíra Companhia de Teatro dentro de um parque de:
� diversões. Ver para crer. Sempre sucessos.

. E
.nunHIIIIIII !U1111111111l1 iuuuumnuunnmuunuu IlIlIlll II J11111111111111 ";

SIA"A

Empresa
BLL';\IEXAF STA.· GATARlNA

ASSEMBLE'IA· GERAL EXTRAORDINA'RIATerreno
I

\ 1,,, Conv: cação ,

Slo convocxíos os sennores actcnístus d"'sla, socted rde "'

ncrrim a, para se reunirem em ASSEMBLE'IA GERAL EX

'fRAORDINA'HIA, a rea!iZllr-�e dia 28 dr dezembro corrente,
às 1_love O}l heras, no 'I'eatro Carto�1 J'::;onle'_:) a-fim-de -deUb3-

rar-rn SÚbl·. a seguinte
ORDr";M:· DO DIA.

Aumento do capit-al socla l e 'C(),:lseqU'c'ntc alteração {L�5 Es·

i:àtutos.

vende-se um, com lima ca

sa de m:;t2i'i31 nova. no Eln
cano. Lnrcrruacôcs : Alfon
so Lcrche - Rua S. Pa_u-

-; lo, 3 1 :J :! - .Itoup. t:êc �

- Blumenau -

MEDICO ESPECI.AL!STA

B (lBnlea Geral de Hom_· Molherel!l. e Cri�
lTOUPAVA SECA: If AI 11 e 16 til!l17 b!!. .. BLUMENAlJ

aumentar n: 550 Cj1.la-"PRECISiMOS VENDEDOR para

dro. Deve 'ser motorista, pr€'star carta (1-3 fiança e ':,,1rC5Cn-

NOTA: - Chama-se a atenção dos s"nhoreE, acionistas

ra o d i.spcsto no' art. 26 dos Estatutos.

BLUMENAU, 11 de dezembro de 1950
EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S. A.

.

E'j)WIN A. HAVER :-:- Diretor Presidente

pa-

MOCI tal' referências".

rl1:forma�ões com LABORATORIO E FARMACIA ODIN

PRECISA-SE APRESEN
TAR-SE COM REFEREN
ClAS NO BA::-TCO ;-51.''':;

DO BRASIL SIA., Aíamê-

S/A., Rnã 15 de N:Jv3mbro, n.o 748 - N�STA.
I�STALAÇÕES DE LUZ E FORÇA NAS CASAS _r-SIDj!;NCIAIS. . ."

'1$
- JOÃD LAUTENSCR'LAGER -

.;; ...

Informações: Confeitaria Toenjes - Fone 1 2 6 O.

.

�lllIlIllnmlllumIUlllnUiIllIlUJlmlllllnllllmlfJmni,limnfílinnlllnll�_�==_�.PRE<ZISA-SEda Rio Branco G7-78.

TOENJES, à

1;;'0 -ilá, democl�aCi.a C,?I��I,B�ll ._ J�fn\>'" �_.
-

,

'

.

I :'g-nul'ancl[I. A c�trt!fha c a I Vlagens râpídáe e ·segb
�It,'

j,f." ,

I chave do conhecírnento. I '

,',
ras r

,
,

, Mati'ieulcmos os an:l.lfabe_ 'II
no

,

I tos num curso de educação I i EXPRESSO IT.A.TARA '

, de .

anuttns. I Rua 15 de Nov. 619 - Tel. H55
._ - -- --'!'- -,,:----

,

QUAR'ri\; FEI1'U\ - dia. 13 - ·li::; ,8,"'[)
DIVTHTA-SE GANHANTlO com .[o furtei"

.

,de Cr$.. 'íDO,O'_! ,,_
100,00 otcrta da Casa Buerger. ,

WILLIAM PUvvJnLL E ANN BLYTH 11] '�,UVl"�Comédia

·"Ele e a Sereia"
I o Idi Iio mais Origina} filmado até hcje! "Ele e a .serela" u-n

'

gr-ande filme que você não devêm perder!
,

I \�ce�mp. Cornpl, Nacícnal e Uriíversaj- .Jornal, Preços do. costu-

,I' QUINTA-FEIRA - _Dia 14 __:_·as 7 e ás 9 hora,,: 2 sessõ�s 2,

I MAGDA,SCHNEIDER
- WOLF ALBACH -:-:, RETTY e LEO

I
SLEZ.AK

e� /. .
,:..' .•

-

11_
.

Cootos d08 Bosques. de Viena
Um ROMANCE MUSICAL EM VIENA 'hase

í do -na farJ103,t

Opereta de Johann St,au�s! MUBk�õ' imcomparavel! Baile dos

Mar,;vilhosoS! E um lindo romance'!

Acomp, C:mpl. Naotonat ;c j'Jl'umount .Iornut.
ATENÇÃO: para a sessão d<:',., 9 horas, as cadeiras seráo NU-

J MERADAS
-- Entrada.s: do Costume,

.

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

Dr. Telmo <'PereiraDuarte --�·�-----�--�--------------------------------c

CORPO
Tnúmeros atestados médicos e de desenganados curados ra
pidamente das mais diversas moléstias. provam a eficiencia
do 'lI-TALISADOR ELETRICO WORMS. - Enc. no Rio de
Ja�eir(l> - 17, rua Alcindo Guanabara., 6. andar _: Sala 606
RIO. - Em Sã.o Paulo, demonstrações a domicilio.

s
,

- CUniC8/ Médi(>A' -
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIAi�ÇAg

CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SETE DE SETEMBRO. N

RES.IDENCL'�; A' HUi\.. :::;\.O PAULO, 2,10 - 1.0 andar,

AtEnde cbamados pelo For.a lHl,

COMPANHiaBOAVISTA
Precisa-Se dos seguintes

"

'

profissíc naís competentes:
Pintores - Estuf1do!'es

Mecanícos - S'oldadores --',

Ferreiros - Auxiliar p3.ra
Secção de Peças,. BreU-
1,oPh Irmãos - Rua Ha.ini
682,

FUNDADA EM 1937

Capital e Reservas em 1949 •Mais deCr$ 50.000.000,00;
'Receita lIe PrêmioUIlI1949 -Mais ileGr$ 100.000.000,001Em �arrecadação de prêmios e resultado induskial.�
ocupa, no Brasil, o segundo logar, demonstrando assim/I.
um;:"cullstante � :;prouresso e segura adminisfraçã'oJj'

-�,�. ,

-

parR serviços de escritório, de preferência com prátiC1, de

vendo a:prcsenlar' hôas referencias.
Inter�ssaclos Ijueimm ,dirigir-!;c I}'J!' cU.l'L!' de propriu pUlIho
à Exp: rLD.tlol'a de Mld,ei:ras S, ,A..- Caixa. Po:;tal, HZ

.

. .'.', --_:_-- BL1JMH!NAU -----
'

Iluga·se
I

'.:7·::;;'·

(AF'FONSO
PENNA_ ,f[TNIOR - Presidente

1_.;..··-··
.

JHSE' ]l/L UE OLIVET�A. CASTRO -- Vir.:e-Fresidenb

\; DIRETORIA '-;� �OB1�I?vT{) �'ELXE�RA .:nOl\V.IS�I'A - Diretor
• -' �'< ��1 CH�\RLES :hARRENN�--, - DIretor

':::!t- �:,,;�, ,JOAO PROENÇA - Dn�tor

GERiHtlÃ {GABRIEL
RENÊ êÃSSINEJ...I.iI - Gerente Gcrn.!

I 'GERlll �', C�.\RLOS BANDEIRA DE l\IELLO � Secretário Geral
. � � ,

ir CONSELH-O (
IH1}I'l'OR BI�LTR)\O

}
_

_ I (�UIIII�KElUE ,(aJ�NLEFISCll ' . 'CESAI-.. 1�i\Bf,Lih

,

�:r�r:�r�;lI{ llm,LMIl'CH l.AllTF;R.ltING -l"renle

SE'DE: Rio de ..Janeiro, Avenida 13
de Maio, N·. 23 - 8-. And.ar�. C� P. 17,79

SUüURSflIS E AG1!.i.:NCL.'\S E1U TúDOS 08 ESTADOS DO BRASIL

VI!lB, caca, 10 x 23, con
tende moradia com
grandes e"pa<;05 para,
deposito Oll fabrica,,'
Hua .Jo;io 1'esso;1, Hll.

1 nl'ormaÇCJC1; no Ranc.bõ
.\Icgl·e.

.

C ..
,', ',.',"" ()", -.'

'

;... I�'urgloo-· .entlsta-
. CONSUr,.TAS COM HORAS .MARCADAS

di.uz· de quàlquó' tj.fJO. Venda de· peças. s ac!):;sóiío;<; lJ'lra rádio.

Venda. 'de vã.lv'ulas·AfiIerléanas" e de válvulas PhUllps H.o1Útn-

,R.!id!m;; diverso;; 'modelos fn'na�cãil!.
Rá,dlos:, uiOlados, "ótima oea.sião". -'

_ Rua 7 du g"t�mbró, 4 4. ti (1S)
'. B LUM E N:A-U

OPER& NOS R t\.MOS de" locêodio" �Trâns ...

portes em;íGel'al .: �ciden.t�s' do Trabalh�·
....,

<', Acidentes Pess�als !lO A «:1 d e·o t e fi de
Trâusito ri Cascos .. Ilelponsabiltdade Civil·

S U CTU R S 1:1. D,E' B"l'U t� E'N:Jl'U
RUA DR. N-EREU RA110S, N" ·19 - 1') ANDAR -_ CALXA POS'l'AL N\' 253

TELEFONE N'} 1167 --- ENDEREÇO TELE:G1tAFJCO: Ii} l' tu: A

SU1J·Jlgê.llcias nas principais praças de - Santa Catarina I

iII' ; 'PI' :D' :1" �'·····I"'"'".. ,: ti':·; F "'1)'
;

,

.. -
"

.
�

. '-.

- PAR,A ·FAZER'A8 SUAS COl\'IPRASDÉ NATi'·L
P'JtÓCJJR,ÉM '«A CAPITAL». AIt'.riiJüs .:IrARA
TODOS OS GÚSTOS, COMO •. SEDAS�· CASE7;U.
RÁS, • SAPA'!:OS" CHA:éE'US, LINHOS E du
TfiOS'A:WrIGOS PI�LOS l\lAIS BARA.TOS PIUJ
Ç�OS,;80' N1\;CASA <<}\lCAPI'rAL}}, A'�n,IlA 1:;

,DE1NOVE�m.R0J�N�o 4-L5'........;_;ll'ONE 11'(;

i
�,

.

; ........
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tom
Nada alvi ..v.érde fãs tijüeânos

dizeres aluaívc s il '"-!Xlba lxa
da: "SalVe PaJn1eii�s"-
"Salve Augusto" - ·"Salve
oampeãc ·iro ,ce�1temi>l'jo" --,

da sido i-ecord, alcancando
a cifra de oito mil cruzaí
ros,

Os quadros; PALMEIRAS;
05a,1'1' (Juca1, Antontnno e

Oaní ; De Lucas (Altfno l. E
gon e ·AugustQ; .Jona�t \Re
ué) Laziuho. Teix.eírinha,
{Gul'l'ozil, 'Marzinho (Lutzí
nhc- e PaUlil\ho,
TIRADENTES: Gerei ·u\

ri), Mtrtnho e Va.li n h.o, �1oa·
cyr, Mário José C Portella i
Feixe1 João Cherem, Osmrrr,

"Jcão e Zezinh.o.
Trouxe o clube do 51', Ger

mano Beduschi ducs hcliasí
mas taças, uma denomlna
da Augusto, Serí3.nlOB- ínjus
tos se não destac"t;32n.;;s os

.

nrmes dos ses. Jo<\é c Joã,)
Cherern. João Ch,wc�, pre
'feito Municipal ti.: Tijuca� e

outros, pekl, manen-n fidalga
COJn que se houver.im, tudo
providenciando c reatíziudo.
no se1'ljtido de que nada fa l

ta.sse à embaixdUft a.\vi-ver
de, A' noite foi ofel'c:iJ'1' na
séde ào d'.lbe urna ,oil';:e <1<111-

çmüc.
.-

JUAREZ ESTA' COlVI 7 GOALS � Cl{$.
); ,?

73.5,28�OO

etando sobremanelrn ii g-l�in.
de massa rle a sstsí.entes pre
sente ao lindo eti,ádio do 'I'í
radentes. O rolo compressur
est<?Ve incrivel, 11l'"1i'c,ando
quando .bern <Juiz. 'I'eixeir'i
nha. foi a maior atração" sen

do a sensação <13. tarde. Con
firm,vu l.'e'L'.} méritos de gran-
de jogador, nssin ala.ndo qlla
tro tentos, todos eles de maQ'
rrifir-a feitul'a, Paulihn, Re
ué Lazinho e Antoninho de

}l","alty. coruplet.a t m t)' rnar
Cador. O }iI', Jacy Brito foi
11m bom ái'hitl'o, tendo' �I: rcn-

A ·RENDA ARRECADADA
jogo
Ataque mui., ']J(w:firo

Do Olímpico, com, 9 ·goals
A pl'ó;t:hnl.l. 1\od: �(f1,

ue vantaeem
Carlos Rerraux. ...�uarez� de ma
l1eira brilhante, UCUpJJ a Iide ran
<;�l. dos art.ilhelros l'cguidó por
Xadeco. Entl'� os aspirrvrtes a

(lispúta também VHm sendo in
tcres,'oãnte. sendo que em Brus
que

.

os trjcolOl�()sc, Jft venceram
três pelej-as, assegurando o títu-

•

cigana
.�..�-�� \

,

amosa
'_-"'. iN" -

Relornárao
--

os cracks
-.. .. - ,',

mineiros
BELO HORIZONTE, 12 (1)1:€

rtdíonaí) -- Causou o-raride sa
í

ístação, nesta Capit::l, a .notí
CÍ'a de qUe a equipe do Atlético
]\![jneirc, ora 11 � Franç". retor-na
rã Imediatamente a Belo Hori
zonte, Já estão 13,",:][10 tomidas

--_..,.-----_.

Dr. A, OdCD)'ccht
nadiolerapia _:_. Raios X
Fisioterapia - Metaboli3mo

Rua 7 !la Selembro 15
FONE 1 4. 4 1

INSTI T UT'O
DE IR D O 1- U-'''�lV'encida a

_ " __ �: __ x _. � _]; 1a It (::fdpa
RIO. 12 (Merid.) ._- AcalJn fIe

,ser vencida a prim"i"a {,tapa dn
1naio1' revoada da A1nerica do
Sul, quando, precisam"ntc 1,s 15
horas ele ôntem. chegaram à B,
Aires, os aviões cL:l aéro-clube do

[ Ceará. procedentes d3 Fort,::tle-
za. Os aviadores· do aérc-clube
do Ceará, encetaranl 'li Viaf,;"nl
pilotando ap"lrelhos do tino
"F'3irchil3". 0". aviado!'cs cea
rense.s enfrentaranl pesadas ('m·

diçães atmosftíricas mas, fina 1-
mente. 8tingjram o ponte finaL
Após pequ=n'l ilpmoJ'a p,- "apitaI
nortf3nha, voltará::> à Fort... lcz?,
fazendo ú nlesmo it en�rária.

�- -

o�.-:;

Ips.
O r-nll.iUUI.O YÍsitanie.

;48
-

de apre5entar um
!Júl que seria I icilo

INGRI�SSARA1 NO BANGU' -:- POSSIVEL SUA.
AT_UAÇAo. DO�lING(). CONTRA O nOTAF060
A chamado do Bangú, segue hoje pali;t u capital Fede

ra1, peta VARIG. o atacant21 'I'eixeirinha, qUl:� deverá a-

1(u"u'- pelos. «llmlatilll!uô rosados», domíugo próximo, eon
tra o Botaíngo. Eh, o telegrama' lvccebidó p�10 queixada:

<,:W,estern - Teixeirinlía, _ Bluinenau '_
,

Caso ainda possa vil' ao Rio, seu concurso rros lute
ressa, se não tiver.jogado no. reluruo: Podendo c;úbJ\r
car no primeiro avião, acertaremos negócio "'I,qui. 011�
dino».

VIAGENS
, )

COM

DOUGLAS DC-3
AVIõES PARA 21 PASSAGEIROS

'I T I N E R A R I O

TERÇAS. QUINTAS E SABADOS:
!tajaí _ Joinvi!e _ São Paulo _ Rio .

Itajai - Florianópolis - Lages _p, AleglC'·
,QUAnTAS, SEXTAS E DOl\UNGOS:

JJtajaí - Joinvile - Parunasuâ _ São
Paulo lBaldcar;ão) Rio

, DO�llNG08:
'�"ir.t.. Itajai - LJgf';; - Jouçaba - Erechim

eontinuação às segundas. a P. Alegre
Partida do ônibus da VAIUG ás 9,30 da Agencia

de Blumenau a Iüajai

74Z

IIT� p=;:=9s s O -r/�i
I i P!'ÕCl':a 135 -de úm, competente, jJLlra prs!a EtlJgl'af!co. t_;r·

1I � gent-:!. Dirig!r-5e á lJ\àhrH�a. Pontaua S li!_. - C_1.::.a lJuõta! !!!\ -

Il ·Z;l'l, Cm·iiiha, Paraná.
.

. :-
-

....---------..___..�---�-�- ......

-........,,---.:---,._------��

�orrHS�OD�H1Ite OU chefe �e sectão:
Precisa-se com urgencia para secção de importa
ção, exigindo-se perfeito· conhecimento do portu
guês, com noções geraes fio inglês e alemão, e com
bôa praticiU delai:suntos á.lacionados com a CEXIM
e FIBAN.

({--» POSIÇAO DE FUTURO «--)}
Ofrertas por carta à «CORRESPONDENTE>;,
ale. Caixa Postal, 208 - JOINVILLE - (Se),
indicando preteüsões, idade, nacionalidade, :.;::;tado
civil e referencias, quais serão tr,d:tac1as com a
maxima r2serva.,
INUTIL CANDIDATAR-SE NÃO PREENCHj_._;N
DO OS REQUISITOS ACIMA.

• ., ...

�'" �....

a n a eoS,;.
na!eu.
Logo àpOS NelsipJlo, tam

bem em :Jtu3ção duvidosa, as

�i!:alo:l o segundo tento do A
tlético, contagem com que ter
minou o !ll'iiJieiro 'jierióuo da
refrega'.

Ao:; &615 111ínUlOs da ia ...

;e final Adão consigno!! o'

{erí�tl!ro Dointo do,,' seus.
Aos 22

-

minutos de jOgD.
Cocada marCa calmamente, e
sem difkuldade o se�undo le11
lo do Aniérica.

.I á belli 1:0 finalizar do �onm
·fl'onto, o juiz puniu {JS. vis'i
tantcs com uma penalidade
llHlxmw" que Corada 1ians�
formou no ponto. de empate.
E COIU 3 a 3 no marcador, o

prélio chegou cio seu tenl1i-

l"J,U.\.DROS

yii;i�
tJla.� (fill:' assi-

..(

AMERICA - fhli. .1nlaIliu
Carlos e Currage, Ca11m ·(de
pois "ico e I!OYa!nel!!e ea!i
('o,). Dll1bo (Vicó) !.! !brai
!ln: Cocada. Za!Jo!, BadecD
(Cilo) EuclideS e He!1!�.
A::r:LETICO: - Iva!!; Co-

que�nala ,e Waldir; Massud,
Moac:n'· e Tôco; Cordeiro, Jua
rez (Adão) Guan\, ;.�anBuinet.
ti e NcIsinho.

o JUIZ
O ·confronto foi apitado pe

lo juiz panmaen;;t: J\I;lllod
t_;uimul'ãcs (i\Iusi�sóea) que
te\'e um trabalho iwe!1as' re�

;gl1lnr. Apresentou aIg\lm,l"
íaUlas de vulto, il1c!usinõl', .' a

conquista do priJÍleirJJ ,tén
to dos vencedores, ,;t;r!1;ign:!
do cm risível impedimento,
deixando ainda algumas. ;d!l�
vidas a legalidade üo segundo
ponto lltl'l'tic::mo,.
A j)i:'llà máximfl qllÍ' nUI'I�()ll

conÍl'a O At1M,(,o tarnhf'Jll dei·,
XOll dúvidas.
Contudo. foi Ílll!Jtll'l:ial.

na

ElXPRF:::;SO ITAJARA
BLUMENAU - JOINVILE
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Trata-se de u'a medida
------------------------------------------------�----- ----------�--------------

_Política Nacional _

Não:consideram
.

problema sôbre
os

a

trabalhistas resolvido o

pos�e do sr. Getulo ''largas simples noticia dessa impor
taçâc e�tá inquietando a

produção extrativa,
Trata-se duma medida de

emergência mais de· caráter

preventivo do que de nature

za permanente. Gráve, sím, é
a coínckíencía que ora m

quiéta o mercado da .borracha
nacional, com a proxnna ex

piração do mandato do p:e
sãdente do Banco de Credito
da Borracha, dr. ota.vio
Meira Filho que, segunllo nos

informaram, começou a so

frer forte .pressão de empre
sas e�ltrallgeiras para, em seu

lugar, colocar pessoa de sua

confiança.

A:eOIO A' CRIAÇÃO "DO IHI NIS:TERIO DA EDUCAÇÃO
HlO, 12 UVlerid.)

Apurou nossa reportagem que
os lr1l1Jalhislas ainda nao

cOA*deram resolvido o pro
hlerna sôbre a posse do sr-.

Getulio Vargas. Tanto assim

que se encontram em grande
atividade. num constante
vai-e-vem para o sul - São
Pedro, agora S, Bor[a - pu
ra onde regressou o presi-
dente eleito. Enquanto re-

gre��a""a o sr
,
Danton Coe-

lho, jJ hoje, num avrao
particular, para lá seguiram
a deputado Euzéhio Rocha, e

lementos mais diretarnenfe
ligados à copa da cozinha
,[ueremista e o sr . Regis
iPnctIeco, goveruudor eleito
pela Bahia.

Var�;a�,. estuÍ'iam
nun;.a conferência.

reunidos

R,JO, 1� (MeriÚ. )
Comta-sa como certo que
serão dados o apoio do P:SD
e da UDN à criação do Mi,
n istér-in da Educação, ou se

ja, a separação do Ministério
da Educação do de Saúde. RlO, 12 (Merid.) '-- Enrure-.
.formando_se o u t r O Mi, crdo por encentrarcss com

nistério .. O projeto é de au,
111Ole�ltia íncuravel; , já' deses

l?l'Ía do deputado Miguél perado coin 'todas 'as pessoas

R
Couto e espera-Se que ,�:eja com quem mantinha' relações,

egl-etrados tremores aprovado o 1;1". Ulisses Silva disparou o

, .' revolver contra a Sina esposa
- sra ,

Benta Benedita, seu \:lI.

de te'Mrn- . em Sa.-o Paulo
--

-----------
nhado. sr . Herines Silva e

>li.. t
Ajude a edificaI' Ul1Ja socie_' h id

d d
mais um con eci o., que por

IDE1�TICO FEN01\'iENO. OCORREU EM 1918
a e moralizada e enriquecida alí passa'�a. ingenndo. de-

" f',. . f
: <

,e.1JI s.eu� valores lE; cvltura, pois, forte dose de 'tóxicolUO. 12 I Mt�rid.} - O dire- vez. �s com que o �n�meno ',GojJêl'ilrc na Campannn de E- . t :\.to!'. ·do. Serviço de Obsen-a- fosse sentido com nuns inten- ducacão de Adultos, �e �na o��:?: . �sposa e. o

(�õe� Sismlccs e Geolordcas -sirlade em face dos 'llT'lUha_j H .

d""" _

cunhado ',UI am lIeá..os. ape-
�, ,

. - , amem III uerente uaO
-

. . 'I " I f" f -iddbi Ohser-catórlo de São céus. mas que não foi na rea- , 'f ,. nas o con l_eCl,( o te qu ert o
.

. .

os
comi ro 1.

_ no braço díreíto ,
,Paulo. declarou que (I fe- Iidade, 111U1S intenso que ..1

nomeno de tremor de terra anteriores . I '-

não foi o primeiro o,'orrido

Sobressa.llada· a' ,.' populaça'"oem S. Paulo. llelU será São Paulo, 1� C\Ierid.)
lln!imo. Adiantou h\lhllr..(s�� D.m ?-,O':io pon�os .?ndes o .a�a�o
efet.i\"amente. de lllovimentos SISl1nCO malllfestou-. e meUs. ,I-

de acomodação !las (,[Ilnadas I cen.tua�an�e.�te. fO�. �1�� rua

eDil IS Consta0 tes- ..roubosuo ccú!ro ti telTa ({Ue de"<ta GU,llh�l�n,s�s. R.ec�rda. qll.ea

'11H11\
IdentlCO fen.orneno verJ_

_____________

' ficou-se em São Paulo. sendo,

P
o Vale do Anhangabaú o mais ENERGIC

- .

'

'Vigso O atingido. Na rUa Guaianase�
;

1. I A AÇAO DA POLICIA. DA CAPITAL-
.IIi � 'üIH1t: e�tá localizado UII1 dos FlorialJópolis, 12 (Do Cor- ludibriado

.
.

Ahefe da
edifkios da séde dos "Dlitrio re�:pondente da 1\1erid.) zeiros {:' o

"'*
Associados". o fenômeno foi P�u�a gen·"Íe está a plÍ r da
"entido pdndpalmente do a�I:ldades da. nOSSR policia

.quadrl'Ih"',
terceiro andar para cima. Cn-I[, 110 'sentldo de opôr um

Q, dique ii yenladeira onda de
São PallJl.o. 12 (l\Ierid.) meliantes que vêm mantendo

Florianópolis, 12 (Do Cor· Foi notado um tremor de a' popuIa\;ào em permanente
respondente tia l\Ierid.) terl"cl em Campinas, espe- wuressalto.
Agcnor Yentura, residellte Ú L:ialmelltc l101>t trf's ellificios ..\gindn subtilmente. não
rua Lajes, quando tlescarre- mais alto'., lÜ'calizados na pede a policia éolhê-Ios em
ga\"a

.

um {'alllinhão IW rua l'arte eenlntl da cidaúe, o do flagrante, e, dai, li impossibi_
Franeis{'o Tolentir,o. notou COlTeio POj)u!al·. !l de SllO !idade de mantê-los, detidos
que lhe roubaram o paletó. Jorge e ° do Banco 1\oroes- porque �I' isso se opôe a lei'.
Uma hora depois, passillHlo te.

�

() fenômeno durou trt's pelo que a ação das autod.
no Cais da Hita i\laria, ellCOIl- segundos. não registranuo- dades se limita ao descobri-
tro\! o larapio COUl êle yesti- ",e dano algum. lllento dali criminosos o"'a-
do. preensão do!; produto� de
Ao .aproximar-se .10 IIlCliau-

b" suas falcatruas
te, e�fte jogou fól'a o paletó, Hão rece eu· Para que pos'sa avulial'_se a

lugir.,do em desordenada {'ar-

I·
'.

a atividade perniciosa dos qua-
reil'a e tlesfechando varios ti- au ar.zaçao drilheiros. .aliás conhecidos. oe
1'OS, fIUe felizmente não o

Cas!!» da Moe"'a identificados, 'bastará ° re-

atil1g1ralll. Cl - gistl'O das queixas apresenta-
IAgenlOr Te ��ura. ao l'N Rio, 12 (l\Jet'id.) --- Reve- uas, apeuas durante o pre-

"\ istar. os bolsos do paletó ia-�e que apesm' de posto em tél'ito mês de novembro, em
tIue lhe fôra furtadll, eIlCO') - "igor o alllllelllo do �êfo da Ullla �Q' das modalidades
trou "20 eaL"\inhas de "(;ile- Eúucaç{lO e Saúde. para fakatrueiras, qual seja 'Ü' •

tes", "0- que detenllinoll pu- Cr� l,:iU, até agora couti- .chamaúo "conto. do "\"igá- :\llll:.l�_a, ac.ab,a d.e. ser .pedld�
lles�e a polícia identifiL:aI' o Illlalll semlo )"emUdos a Cr$: lia". Vejamos: J

,( .pI1Sa? pI e: entl\ a .

ue
.

dois

ladnlo, que l' Leopoldo HO��I, I.UH; o Ilwis inte"essallte é Dia ti _ Queixosos: Alfrédo .do� llla�s ��e�lg?So? ,YlgUl'lst�s,
vulgo "Penino". o ([ua I �e que. a Casa da :\Ioéda não re- i\leyer e João 'Flegel', 1a\'1'a_ �?S ([Ua;S c atrlbUld:1 a ,:;-uto
,acha ·lireso., acusado de ('11€_ ceheu autOl'iza�üo. li lé (.I mo- tlores. amhos moradores na

lia desL�s. e. ?,e outIOS, con

fiat· uma verig.osa quadrilha menta. ]lara preparar os selo� Fazenda Livramento, lllunki- tos ,d? vrgano ,

de lal'éipjo�. de Cr::': 1 ,3U. pio de Palhoça, o primeiro '.eJamos, agora. II?, mesmo

penado, quantos, obJetos fur-
tados fóram apreendidos pela
polida e de"olvido" aos seus

proprietários. tendo tido
papel saliente nessas desco
bet"tas. o iIlCalJli:�l.\'el inYestiga
doI' Gaudencio Üllixto:
A Aldo Pereira do .:\asci-

'mento, 1 eapa gabarbille; 3

:\JalloeJ. Gualberto dos Santos,
fluas pulseiras chepe.:idas de
ouro; fi Antonio De'fchamps,
32 {'ruzeiros; a Dol�t Amorim.
1.550 cruzeiros; a LeonOl· de
Olh'eira, 1 mala tle viagem
peque�a! 1 p<leote, -de \:ígal'ro�. • Singapura. 12 mp) - A.
2 vestIdos de seda estampa-' Inellina Berta, de H aUOs. e
dos, 1 vestido de crépe de conhecida como a "menina
sêda, :! vestidos de linho de das Florestas". foi transferÍ
seda, 1 vestido de linho 001'- dh para um -esconderijo ��_
dado·, 2 "Vestido dé sêda bl'an- ereto diante da a"ita('ão pú
cu..

1 yestido de seda azul, l'lica aqui reil1allt�.
•

Berta,
mallots. 3 lenços I�,OVOS, 1 jo- filha de Holandêses, passou a

!'lo de toalhas � latas de tal-. .

co, 1 -cabide de madeira, 1 maIOr parte da :'lda !lH flo

vidro d'e perfume'. 1 vidro de resta sob os CUIdados de li:
brilhuntina Cotv 1 ,de ma �U11a 1l1uçulm�na. e fOI

, , ,casada COIn um Jovem mu-

------------------------------------- çulmano, enquamto �ells pai::,
estavam num campo de eon�

c:entração ja.pones. i\Ias, a

gora, o casal Hel'toch reiv(ll
'dica .

a posse da filha.

RIO, '12 (Me.rid.)
Está repercuündo fortemente
no seio dos circulos pernam
bucanos do Rio, as notícias
�ôbl'e .0 apaziguamento en

tre os SJ'S. Osvaldo Lima e

,Agamelfoll, l\.agalhães, pois.

Comissão dos Festejo>;

Transferencia
do escritório

segundo declaracões, o sr . Os
car Carneiro não criat·ú ne

nhúm embargo á posse do
sa-, Agamenon Magalhães à
-chamada Iratalhn judiciá
'ria.

Tendo sitio vendido o pa-
vilhão onde funcionava a

Comissão dos Festejas tio
Centenário de Blumenau. �t
Rua 15 de Novembro. êsta

HIU, 12 (Merid . ) transferiu seu escritorio pa-
A última Viagem do sr . ra o antigo Hotel Bôa Vis la,
Danton Coelho ao Rio Grau- na mesma Rua, n.o 552, onde
de do Sul, prende-se a Ul1I prossegue na venda dos ma

]10\'0 fato coberto de grau- teriais remanescentes dos
de sensação. Imforrna.sa que fe�Jteio�. e entre esses, como

�llÜeO! da diplomação. o pre-I oferta especial, camas de
sidenle Dutra e o sr , Getulio campanha. ao preço de Cr:t;.

RIO, 12 (l\1erid. )
Divulga-se que foi iniciado
pelo psn, o movimento de
lançamento do sr . Bías For
tes para a presídencig do

P)airtido. Adianta-se. ain'�a,
que as eleições para a ])re,
sidenci-; e secretário geral do
partido deverão reallzar.e;
na prhneíra quinzena de

.ia-Ineiro e o SI', BiaSI Fortes é
um forte candidato.

na

.N ã. o realizou-a.e, a.

procissão do- ".Divino
PRETENDIA'lVI INFLINGIR D.MA O.R

DE11 DA CURIA wr�TROPOLITANA

ma vem

meios sociais
O baile em aprêço

ahr;'thanlt,ado pelo J(azz
Guarachos", sendo que a re

serva de mê�las poderá ser fei

ta' a partir do dia 27. Outro

detalhe dessa tésta. digna de

registo, é a decisão da direto
ria da Sociedade pel'lllÍtindo
o traje de passeio, tendo em

vista o Calor exessivo desta

quadra do ano.
-

1( __ x-s,- X-X-s.-

1301111, 12'(L"P) --- :Sotlbe-;,c l:01ll a URSS".
que os comunistas al-c!llaes Seoul. 12 (lIP, () j)resi
e os russos con'ddanulI '.) dente Syngmann Rhee. da Co
chanceler federal da'\ lema- I'e'ia do ·Sul. disse que a 0.

llha Ocidental, sr, E:lIlrad I denou de cessar fogo na Coréia
.\deuuuer, para díscut"sar aos :eria aceitayel. deSde que si
habitalJ,les da Alemaut1,1 ori. gllificasse a retirada dos co.

entalo () sr. AdeI.auer de"e- Inlll1i�tas chinêses <lo pais.
ria falar, caso aceitasse. !.o- '\Ias �Je estes continuássem ao

hre a proposta da .H.m.sia, longo !lo Paralelo 38, a sus

para a unificação da Alema- peusão do fogo apenas retar

uha, daria o reinicio ,Ia sua mar

�ha para o sul.

LOFtdres. 12 (DP) --- Che
gou de regresso da sua Vla

gem aos EE,UL". '() premieI'
A ttlee. Além dasl autoridades.
inclusiye o challeeler Beyin
{(ue se acha enfermo. grande
multidão recebeu o Chefe do

tetnpos vinha pre�'enindo
.

os

fiéis. de que; em ohsdieneia às
ordens da,Cúria Metropoiita
<na, não seria mais permitido
o acompanhamentc . das pro
d<f.sões por crtanças vestidas
d'e 3.UjOS, sarJios etc. Apesar
disso, na procisão do dia oito,
um grupo, nessas condições,
tentou incorporar-�Ie ao ;pres
tito. Obstado pelo vigário.
foi necessarra- a ir;,teryellção
da policia.' O mesmo falo se C01\10 O
I'epetiu domingo, ao sair

CH AREL '\NDOS-fi pr'ocis:;;áo do Divino, tendo, OS B.A. ..'"1c, ..h. "-'

então,' o vigári? . .?:et�rI�inB:do RIO,' 12 C'dedd.) -I alge1Í_ra' � pre�ciosid�de:;. ,"

a
. volta. da 'proclssao a 19r�la, Gr�'Í.ve lnciden te verificou-Jse 'Ai, ahtao. nao ,·maIS se. c':ll1- ":"

�ela tlI'Unelra Ye� :..em m�tos 1 ônteIl1 ':.numa das: sálas da Fa-) tendo o. profes�or.� G?Il_�un. : ,

uet;emo:\ a_. P!OClSSao delxou culàade Nacional de Direito.' ('aledrátlco de dlrclLo .cr,�l .e.., ..

aSSUll d,,:' l'eqhzar-s�, . E'I'.tre· os prafessores GOlldim :intcgrante da l�leSa _:xannn;-_.,\.",
Porto ;\legre, 12. (Mend.) ""eto e Haroldo Yaladão, qua-. clara, !esolveu 1llterHr, na�,�_:l.

- COl1it�nll�m' afll1I�do os
se chegando os', contendores às ostensl.vamE;;nte e �em ,d�:;; ..::,.,

crentes a Sa� Gonça,hes, onde vias de fato, não fôsse a pron- 1110do l1J?ehcado 'porem. c

.
.

. 'd}gumas melllDas afIrmam yer
ta intervenção do diretor da mo lhe e.ra facultado pejo re�.,"'

.

vanas Nossa Senhora:. Como s�m- e�colã, professor Costa Car- ghuenio mterno_ da faculd�..,,:,
antIgas, 1. preAl.co,?tece, Ja se anUll�lam t valho e dum funcIonario da de.·, Tanto �aSíto�l para que::,.;Q,: •. �

c�m curas mlla�rosas pela agua Secretaria. Deu origem a 0- }:lrI?fessor \_aladao. como 1111,
Co. que ·.c,?rre 'Junto ao. local wrrência o tllferenle ju:ga'- ·l)OSSess�,. grItasse para o seu

vá- apa�'�ç.,;o, .As autondade.s menta pejos alndidos professo- colega. dize.ndo que o mesmo

e c)eS1atl�as. 'lna�teem uma
res da'i provas orais de, Ui. e,s:tayu pratlca.ndo uma

tttude ue reseI va, l'eito internacional privado, a lIdade.
I---------------��----------------�----------

que se �ubmetjam os alunos
do quinto, aBO.
Um gru110 de bachürelandos.

explicou o incidente da se-

guin!.e. maneira:-
"O j)rofes�or Haroldo Yala

dão, que anualmente parece
sentir grande e sádica' volú
pia em reprovai' �ll1 mas'r.l os

SETE :MORTOS E CE.lVI FERIDOS CAU- �:s ai�ll::::0S. ma��ha-sI1�0l.��t:,
-. SOU A DECISÃO DO TRIBU.NAL --- revoltado e despeitado que

t está, por não haver sido esco-
Singapura, 12 (UF) - Pe- nhou em prin,Ieira. �IlIS ancia. lhido como paraninfo da tur-

lo menos sete mortos e mais Consta mesmo que :l�._compra- ma conforme éra
-

o �'eu de- Cosla
d(� 100 :feridos constituem oram passa'gem de àVlaO. pal·a

, 'f '. _
afa�!l:e da lIlesa

balanço das piores agitapões levar BerUra à, Holanda, 10- seJo. Nos ,ryef1erdl?os e:;:arnes f por suspeita,
Ila historja de Singapura, o.

go {file seja 'Possivel a

retira_j
prodfessor a ad ao, lltaO oc�o' ladão",

corridas durante o dIa de ôu-. .... tan o o seu esapon amen ,
_ � �

tem. O motivo foi ainda a de- (Ia de Smgapura, O caso, con- estava dando notas fla"'ran.te-
cisão �o TribUllal, que tomou forme ficou dito. está �a.n�o men1t:e i.rliustas, .,prGle�rand� \1'Engraxatariaa mel1m� Bel'la HetQghs ao I iugar a tremenda agüaç,ao confundIr ao maXll110 Og eS- Venda aVl1fsa
seu mando muçulmano, resti- contra os brancos. tudantes com perguntas de

[uÍndo-a em yez di�.!so aos seus t
.1lII!1'!!III-_.....

;�!�ul�?����ê��!�c!�l����s �� Pre'so s pela 1l011'CI·a treA-ruas. apedrejando os euro-
.

pens e quebrando tudo. Pa-" .

�:to�\yi�arpJ"iC�:pe����eto�sse�
.'

d
..

s assaltantes':"���:X:d�e d:e���l�er�� d�!isS�! a u· a c lOS o . ,-::"
manha de quarta-feIra,

Porto Alegre, 12 (Meri.)
Noticias de Víamão, di

zem que fato curioso ocor

reu ali . O vigário local já há

Helsiukí 1� (CP) O

premIer .fin [andes Hul'l·o
Kekkollen. reuniu-se. úntem à

noite, com os lideres SociaiS
Democratas. a-fim-de discutir

a formação de um 30yerno de

eoalisão, a,pesar das advert-en ...

das de Moscou, de que tais

('onversações eram cou�lÍde-
radas como uma tentativa
pal'à "destruir as l'ela!1ões

Florianópolis, 12 (Do Cor- I
nIeo "Palmolive", 3 vidros

responden/te da Merid,) -:- de brJJhantina "Colgaie", 1

Pelo Sub-tenente Iraci da I gravata, 1 relógio chapeado,
Policia Militar e l;olrlado' NU- marca ':Vlúcain, 1 relógio
ton, Útl mesma marca ".Marvirt" chapeado, "
destacauo na Po1ida pentes preto::: e 1 -verde, 1
trai, fôram presos Leopoldo batoll "Colgate", 1 óculos ti

Hos�" ;-'UlS? '�Pu�}I:l()") �edro po. l1.arban, 1 carteira para �i
da SIlva, -.;u}lga Cafoto, o nheiro com o nome Mano
f\lIrino S.ilva_, .0 primeiro che. Bortoluzii. 1 piteira "Ze�'
fe da qundrillla do gatuno nith" 1 cal:eta tinteiro com

que vêm pa:ndo e� estado de tampa c�lapeada, 1 chave

a��e ;a populaçao de Flo- jJara ganafas, 1 cordão com 1

!'lanoPl?lis, �om seu�, ass3'lltos medalha de S:mta Terezinha.

à�, I'�Sldenclas c audacIOSOS : paI' de hrincos, � ganchos, 1
fUI to.,. botão, dh'erws maços de ci-

gaITOS. ,1 re"ó]yer llla_l'f.:a H.
O., calibre 32, tano curto, ni

queládo. preto e a quantia de
C1')l', 181.70.
Florianópolis.

respondepJ.e· tia :'Ilerid.)
O major médico

'denaoer foj convidado �elos comlistas rossos e
alemães para �iscursar aos �a�itanJes ocidentais
1'EN'I'ARA.M :\L\.l�CHA.R SêJB RE o PA..LACIO DO PRESI
DENTE FRANCÊ: 'S - REGRESSOU O PRE1IIE'R ATTLEE

,

, ..

París 12 (CP) - ós COlÚU
]listas llUnSIenSes tenllaram
llHlrchar sôbre {I Pu lúcio do

. h'e);idente Vincenl Audol
1iendo' obstados pela policia.
Quj,h'ocell,to� policiais . mon

I11yam guarda em tõrno do
Paltrcio e outros seis mil pe.r.
Tuanedum de pl'ontidiío, Os
(:oJÍ1\m�&tas. investhiam cO(n-
tl'a ,,8 lJoHcia. tnl"vando:se ire

l.iiellda ll't,l a sopapos..{Jonta
pé:;, llednld;��, e pauladas. Os
"\ ennelhos que. queriam pro_
lestar (:onira o rearmamento
fi l'emã'o, foram reehas:sados·.

(.�ovenlo inglês no aêroporlo.
Em rapidas declal'ações, A t_

Uee disse que '(} resultado de
sua visita a Trumau, permitia
esperar pela paz mundial.

A li:' , n � 1 a: I

I Rua 115 de l'lQ1l'_ 2156 - Tel, 14l'i5 !

• via.je com .eguran!$& de

Blum4lDA.u a Jolnvl1.
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