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MAURICIO XAVIER

IN. 1631

: ":Ape-ll�.s houve que esta 'Em- I d e "Ua3 dii.pc,:'lÍbilidades
J,reza, em atenção 'J Instarrtés Oabeçudas e Itajaí, com energíaapelos' a ela dirigide;; por

_

di-
I
geradas em :fiuas Usinas. uma

V;erSQS interessadc�_ acedeu em j rêd� que até já :oe estendeu.
suprir. dentro dos limites d" con.strutdn na praia de Camb: .,
sua. concresâo e -;ité G máximo ríú, por cont.; c ::ob a r"sponEH_

hiJidade de terceír J.,<
_

c, asslrn
mesmo, a t..tulo precárro, at.é
que se consegutss , ,�l1ergia :m

I
r .it: a parte,
"Se as"inl re.solvemos. 'l"il' h;

I'
por reconhecenl10{' que SOUlOS
atmtlm�nte única Empr.:za
cu io sisteJn�t dp tr3nsmj,:c:3.U � {J

estende até' as. 'pj'(ximidades do
Munieípio de Cnmboriú e éFSirr>
!"�ndo, não qutzemo=:
aeu�as"e d·! est. nnO,;; n"gando'
a nossa quota de s;_lcl'ifício para
um mf'lhol'amento tão necessá.,
r'io e que tanto tem custado c:lS

moradores 'da/praia dc Camb: ,

rtú .

de Castro Faria. Suplentes: as Idemais candidato� msci-íto sob
H' legenda de Partido,

_

na 01'_'
d€m da votação obt ida, constan;
te do rel:_tório.
Pela União Democt'át.íca Na

cional: -- Jorge Lacerda, Afon
so Wanderley JuniOr, Wa.íúerrrae
Rupp e Placido Olímpio de Olí.,

,

veíra, Suplentes: 0$ demais'
candidatos inscritos sob a le.,
genda desse Partido, na ordem
da votação Obtida, cc nstacrte do
re'latônío.
Pelo Partido Trabalhist·[;, Bra_

süeíro: Saulo Ramos. Suplen_
tee : os demats candl�a.tos ins
crítcs �Ob ao legenda. do Partido,
'na ordem da votação obtida,
constante do relatório.
Para Governado!" do Estado:

IríJlleu Bc rnhausen.
PaI'!à' Deputados Estaduais;

Pelo Partido Soçial Dernocr'átã.,
co: Lenorr Vargas Ferreira, EI_

pidio Barbosa, Ant:;" GUioclberto,
José Bahia: S. Bittenccurt, Le_
cíarr Slowkt�ki, João Ribas Ra_
mos Ivo Silveira, Antonio Go
mes' de Almei(h, Oscar Rodri
gues da NOva, Pr:togen�.5 Vi'i_
ra João Estival2t. Pirss. Olivio INObrega, Fernando O,,'waldo de
Oliveira. Jo,;:, Galloti Pfixoto.,Ylmal' de :\Imeida C::rrêa, W:I-Jter TenOl'ío Cavalcanti, 11:anoel

I"Realm?nte nos foi a pr -sen
tada um: precaf:Ol'ia de que dá FLORIANOPOLIS 28 - (Do

1
se co�;.tituid� pelns sPguintes

notícia esse jornal, o qUe estrs_ Corr-espondenl.e da
'

M'ilridional)
_

membrc.s: Dr. :Mi1ton
�

Laite
_

da
rihamos. porque a vista do que _ Rca lizr u..ee às 14 horas a Costo, Procurador ",eral do
acima rícru dito. ela devêr.: r,Br se"�ão do 'I'ríbunal Regional E_ Estado: desembargador Engard
e,!lcaminhada à "EMPRESUL". lEitora!. a q'.ll:l [::li prasídída Pedreira, dr. Arno Heechí , dr.
r-esponsaveí pelo projetado "e1'_ pelo Desembargador Ferreir::. Clarno Galeti, dssem1_:>a.!,gad'orvícr de dlstr íbuícão de u,�rgia, Bastos, especialmente convoca; Flá�i� T·.lval'es_, dr. Jose do Pa-

I
fafo esse p0rfeitaJ;ll.ente conhe., da P2ra proclamar DS candtda- trCCID10 Galoh e dr, Edmundo
cído pelo sr. Prefeito de Cam., tos, eleitos nO' pleito de 3 d� ou Moreira.

. . _boriú, e não a nó.s que nada te- tubrc ultimo. Além do m-esíden., Entre a asststencíc; viam.cs"
mos e nem desejamol} ter com te e do secretário, jornalista So� cs S1'.5. dr, Agripa. de Castro F�_- .......,.".�----,_.---'.,.._:..��-'--.-. esse serviço". lon Vieira, o Tribunal achava., rta, dr.. Jorge Lacerda, dr, Elpl_

Ocupada pelos comunistas cbinêses. ���:��::;::���:;
a cll!da''de d' K C'

II

'd S I
�:; ::c�::�� ��e, r���I'��a;::

. e· aesoDg na ureia, o U s: :,�b�':f:��;!
. Preparam-se para lançai' a ojensi ua contra Se-oul- Baixas aliadas :t���sP����:;::to;�eitos (IS se-

Senador: Carlos Gomes de 0-TOQUIO, 28 (UP;- - URGEN- exêrcíto chinês compõe.se de I menta, depoís de primeiro de Iívefra: Suplente do mesmo:TE_- O Quartel GCi:J.ernl de dezenove ,divjsõeE, com uns du-! janeiro, paa1l lançar a ofensiva Antenal' 'I'aulois de Mesqutt's:Mac Arthur, advertiu que ° zeritos mrl homens. I contra saoui. Deputados Federais: PeloQuarto Exército comunista ch i., TOQUIO,28 (UP) - O Q. G,., TOQUIO, 28 (UP) - Urgente Partido Sccial Democratico:nês, já realiza os' primeiros mfJ_ de l;,1ac Arthur, diz que el"!men_)- O grosso do oitavo exército Joaquim Fiuza R'amos, Leúber_vimeuto.s que indicam c in;cio tos do quarto exército. de eIit� norte_americano, teve que efe- to L<;aL Nereu Ramos ·e Agtipa.da grã'nde ofensv;;l vermelha, A_ comunist1;[ chinês, sOb o coman_· tuar à noite pa�sada uma reti_crescenta que a aviação aliada, �o do genem'l Pia0, estão pene- rada geral, segundo se I:?nuncia.antecipandQ_";c a ofem,iva co- trar:�o em g'!'ande número na Ditas forças recuaram para imunista, inie!ou uma s':irÍ"!.. de C-or:eIa d? Sul, sem �nccntrar uma linha atraz do rio Imijin, I
gigantc,scl:s operHçõc�. atacando reslsh�,:1Cla, ACl'esc�nta qUe to_ a u:ns' 33 quilcmetro E. 13:'

noroes_11neeEsantemcnte o quartc Exer_ do aqueie exército, coOm cento e te de SeouI. Mas a aviaçãocito VermelhO, ::uas ·ba3es, e setenta mil hOmçns, poderá. es_ norte_americana e.ntrDu cm aseUl; abasteci111.')ntos, O quarto tal' em posição, a qúalquer 111.0- ção e assentou vigoroso gOlpe
aos comunistas ChiÍlêses, entre
OiS quais realizou v3rõJ�rlqra de_
vaEtação, Não obstante isso, os

aliados tiveram qUe evacuar a

cidade de I{a.esong. As tropas
to da' China comunista.
:atacantes sãfl d-o quarto "xél'ci;;'�
TOQUIO, 28 (UP) - A.s for_

ças que Se acreditam seren1
chi:nêsas.. atravessaram, eU1 gran
de númerc, o Paralelo Trint·a· e
Oito, ocupando Kasong, vário,>
do Sul, ESse fato f,oi anllncia
quilômetros dentro da Coréia
do hOje pelo Oitavo Ex,>rl'ito.
TOQUJO 28 (UP) - URGEN
rConc!ui na 2a. pag. letra B)

Presidido a sessao . pelo

Foi banhar-se no rio
afogadae pereceu

Encontrado o horas depois.

ii
II

fie

&

IS
OS

ra,pazes, acedeu Jogo �o conví ,

te. enquanto que seu irmão
prosseguiu na desempenho a

missão recebida.
A tarde ·estava Sufocante e o

rapaz, que sentia imenso pra�
zer em banhja·r_se no rio, nem
imaginara nas consequencias fa_
tais que poderiam advir daqU'i:la
sua resoluçbo. A i,nfeliz criança,
todj3' saUsfeita com a oportuni_
dade qUe se lhe deparava e
desconhecendo a crueld�de- que
o destino lh� d{'stf&,ara, des.piu�
se feliz e apress,3_damente, ati_
rando_se ás aguas. Seria aguei'?
o seu último banl10 IlaS !;guas
do Itajaí_A!õ&Ú.
EnI dado lnOmentco, _"'-I�lto!lio

nlergulhou. Seus ccmpanhei< ,

r01; nada de anormal 110tar3m.
pois já. o haviam V1St.O faz"r
aquilo inumera::: vezes. Começr!
t·.m. pC t'énI, a pt sC-(�t111a!_se_
·conl a demora de Antonio em

reaparecer- ° teml'O pass:r;", �

nctn sinal do m<;nin'· Ne,;b -0_

caEião um doS l'ap[lZe3 que 'O

!l.·comD�nhara no banno 'atdi�o,
l'CS01v'Õ1' hit'Íar "101a "éria de
hl-erg111hos. CC ns�g'linlJJ� hora::.
depois, ;oca1izar fi �"daver dn

infeliz llH'nino, rl'lil'[\!lclQ.1) d,,-s
aguaE,

frota naeianaL lOgo nos primei
ros dias d'l .faneiro. deverão �e_
guir para Toquio, em avião e=
pecial fretado. t:JS guarnições
bem pr-eparudas dos citàdos rJe
tr:leiros, afim de trazê_los pa
ra o Brasil.
A viágem dos pertoleiros du_

rp,rá cerca de 90 dil:<;, d�vcndo
os bat'cos serem comandadoS
paI' alguns capitães da Maúnha
Mercant-o. escolhidos entre Os
mais expcrimentadcs, I,)us.nto
GOS navios tanques em ellnstru_
ção na Inglaterra e na Suíça, .'

l d T1D 71.;- D
"'"

IIsó em junho de 1951 chegarão Re/,ill'iu-se O DiretorlO_ lVacwna a L N -� antmt L oe, LO se-
eles ao Brasil

.
. ç _-

B
.

RIO. 28 (Mêrid.) - A gaso- gU'L'U para,/Jao oT}a ------
Una de M�ta:r!pe)á está abas-, RIO.28 (M'lrid.l _ O sl"lpreteito _e que o a,$,s,unto. seja tuais �dirigente� partidárío� ete,:en.�o gr!��� numer� d� <:tu�o-1 Mozart L o eleito s"lnador ca- resolvido pelos vereadores. Se- quarto. sôbre. a oonv.9cação "x-mOVeIS carIOcas com Juhsfaça'l. . ,

ag ,
, • "'.� �a' � m'�1·01' passo "ro favor da traordinália do CongreSso. Sô-R

.

t f -t 'b o
. ,-

rIoca declarou que Ja c ..n"., A' � � -

egljs �o el ci: �� re:1 'Pln;?-o com � apôÍo de trinta. senado- autonomia total. Estou estudan_ bre a convocação do Congl'eE.�o,gera_, 0tS mto Ol'lSdas. vembaQIt�-I;res para o proJ'éto concedendO do a possibilidade- de apresentar l"s repr�,sentantes da UDN de_mSI!luO ra ar-�e um com �l' 1_ •

. _ '

d' >-- t·, d c s e -

t o tevel da melhor qualidade. igu"'1 autcnomia ao Dlstl'ltO Federal, lme .1a'-doJ.uen e· u a emen tal on v rao -€ncon na!l'-Se, n vamen ,
. .

,�

fe u dentro de -titucIonaV' - declarou o :51', cam os representantes do PSDao,s eSJ'ungClros.. Em seIS post,l)S pelo qUe !Õ.cre( 1 n q e

M t 1: ° e os presidentes das duas casasestão. se?d"J vendido o, pr::-duto pou�o tempo o eleitol'ado do �iC �:b 28agCM:erid.) _ ,O dir"tõ· do Congresso, para resolveremao publIco, sera cGnvocado ,P1)l'<1 e"c-olhel o. '
,

U '. t' e t-S PAULO "8 (M ·'d ) >_' A ., lo AC1'es(�entou 1'10 ,naCional da DN, reumu_.l;e, em definí lVO .a qu s ao.
, '

_

. - , e_n.:. seu go�eJm),( r,
. debatendo qudro 8'3Suntos j:Jrm_ JOÃO PESSOA, 28 eMerid.) -Feàer;lçao das ASSOC1:l<:oes Ru- que a Camara conta com m::HS

"

is'
-

Grandes f�st� l-:fl!ntlal'Js .i3"l.Si-,.ais do Estado de Sã,o Paulo, d8 C[,m pal'l'2mentares que apro_ CIpa,.
nalarão a pC!liise da sr. ,��s.é A_l,eceboU res.posta do mini!3tro ....am ao ãuionomia." O primeiro raf-e�-se a camu_ mérico, sendo O,S festejos orga-

I
Raul Fernnndes, ao seu te1egra_

t nl'c"ca-� do SI'. OdI·lon Bra,,"a, nizados pela propri�, população.�ol··t
' ' "Mais do

-

que nllnCa os ou a_ �
_
v '" _ "ma em que - ICl ava provI_

êxit sôbre a ex"..osiça-o do Ministro Os repres,entt'lntes de AlagOas,d"ncias do gbvêrno contra a de_ nimado e -certo do bom o 1."

t
-

CreV'c.âo do preç!rtét.o, para O do nOsso movimento, O Senado dQ Exterior, acêrca ãa si u�ao Rio Grande do Nort�, Pernam.
- ,

f d t' d 'b buco e Ceará, participarão dacafé nos Estados Unidos. O Mi- re,�lveu prom?"er a r� ,ot;m".. a· in erniEiclOnal; o segun o so ré!

Dl·stro ,.n�pcndeu não haver ifl_ leI que crganlza o Dlst;rüo a .reforma dos estamtos do par- pOsse do governador 'J)araibano,, ��

t t' ] sabendO_se que numero.Sõl' dele-dícios positivos de qUe o gover- deral, sendo_ evide:nt� que a en_ ti�,o, ;,isando adap <1;, Q. a. nová
no' n-orle_americbno venha a to- 'dencia é no -sentido da compe- leI eleItoral; o teré�llro ,sobre: a gação. de diversas sociedad·es e

......-'-_._�_....._� � mar essa medida, 1 tenoia ·decidir sôbre os _ vetos do - questãD - dos 'lllIa'ndatos dos a4 {Conclui na. 2,a, pãg. If_�tI'a n

ITAJAI. 28 (Do Correspon_
dente) - Vitima das traiçoei
ras aguas do rio Itajaí..Assú,
pereceu afogado quando se ba.,

,nha\l� no lugar denominado
Porte do Nogueira, em Itajuí o

menino Antonio Coelho, de 12

a'nos de idade. filho de d. Nair
Coelho.

O garoto que, juntamente
I com um de seus irnlão.s saíra a
I
procura de lenha, encontra�3

I 11é' caminho alguns comPanhel-
1'05 que :1 convidaram a tOmar

!Junho. A nto!:lio tentado pelos

Idquirid'o pel r
cruladores 11ft ,8
Reatamento das relações d-iplólIwtí cas entre a EspaJlha'c os EE. U C,

IONDel-flPOm�ÓE M1Il!DEicKM PlRLlMENTlRE11
rB�JETO IONCEDEN�D 11�TnNOMri �O DI�fBITO FEDERU

WASHINGTON, 28 (UP) - tc-americano.3. AcreEcentou que
o.

_ embaixll-dcr brasileiro nOs J fi embaixada brasileira agt1'�rd3
Estados _ Unidos, sr. Mauricio apenas a llctifica<:;ãu d·) data
Nabuco, revelou que estão pra- da a"'finatul'a do acôrdo. 'rra_
ticam€nte terminadas as n:ego_ ta...:se de um cruZJ�dor pesado c

ci-a�óes para a aquisoçã:o. pelo um leve construido cm 19-H.
Brasil. d.e dois cruzadores nOr_ HONG KONG, 28 (UPl

Infornia-t5e qUe ]P;,S ultilnas �e

lnanaS, esta reerurJe�('P!1do outra
VBZ ti navegação l'nt'.c IIong
Koní; 'O ShangaL Entrda:It:-. a

nl:.ior p!"lrte do !'o1l1ércio e"lft·c
csta ('lI!ônia britânica ú lo Chi
'na. ui�da -está senflo f(:!if.a �ltr:l
vé'i ,]e Tje.nt.�jn. rIU" Sé' tJ'nn�·
forwou llU 1'01'1-, 1'l'Íi1<'il'-j ,I:]
China VCl'fn:;lhH,

l)la!"" parte na conferê'1(!i.;_ in

tel_americana de .�hanc"len�-,;,

BUE]';OS AIRES. 28 (DP)
° orgão peronüsia "D-�rlloera
eia" public.n hoje luna editcna1
cnI que diz:

Cl-10'Q!_TE_: DJ!--: ·V·Elr:UIJ.)8
"U Pre;"Ji(1l'u1 i' '�le.!t�t d'J Bra- Vel'.i�icou-se n�t t�J,Id'? da dl<l

�il SI. Gctllho van::H. indir'ou Z!5 do corren!(', per ',rtlt.� d',�

�11J:' inlci·ará, etn _�e� pHi�. lHH? 1:{ ho ...·ô�. uni ch6qi.!:-' �!1tre dr:is

pul'lica agnin;J sjll1il�lL'. no"

;'S_\
VCíeUI ."'-. 1Jertecen1i's 'lo E'l n�'�,.

p�ctr.J- css'.._>ncialf:. ri jllalH�u13d'-' za de Trnnspollf03 d)� �-'�-S�l:;el.
n'l ilrpenl i lEI pelo p�'�sid�ntc ]'(lS \Vernel' Sr Murelra e :lu

f:-!on�' , IConc1ní na :?'i!, pago letra]\1)

QUITO, 28 (UP) - () "har
ceie!' Neftali, pl"e�idj,'á a dek
gação do Equador. l'.lfl HS.3idi_
rá noO Rio de Ja,leil'D a PO�!C3
dO presidente Getulio Vargas. 0\membil.'os da dele;g-a·;ão equato
riana serão nomeadcs lll'cvemen
te. Do Rio, o Cha':lC'eler NeL í
taU irão à. WaShington, 'Para. to� I

----,��----�

ESTOCOLMO, :!8 {PP) -- O
govêrllu �lléco cr 11lunicoH t .;q

solicitado ií ESVilnha. paTH nO_

mear IJ diplomata OUo ',-Vilhcl
\Villther mini;,h·.� d" Suécia ('01

Madrid,
'

MADRID. 23 (UPl --- Toda a

im'prfl,né'" e o;' drculoH ofieiai",
recebel'aU1 Coln enorme "atbfa_
ção :l noticia do reat.am(�nto rins
re1a("óeS diplomáticg,; nn"fl1:li",
entre os E.,;lados Unidos e a

Espanha. Os jDl'n':'i� dizem. fJl'e
êst" fato foi rcrt'bidn {'Om seu ..

saçãr de: alivio 1,or � odo o'" t�n�
vO espanhól.

-

-- Comissão do Centenário -=
Rifa do i'Automovel,

A V I S
Nào tendo l'ecaido o numero '(lo primeiro

prelIlio da. Lot\:ha 'Federal de Nata.l sobre um nu"

mero da, nossa. rifé1.t g:visamo5 aos i-nterc;,;sarloH !J11.�:
ii rnesma c')lTerá nov:unenh:' uo sáb"d'.l. rlia ��O-·12�50
ficandcr estahdecido, ainda,' (} seguint,:';

Ca{1a llunl'°i'o dg no;;"o" )'if3. '\.� ).lr:r-a tH.!!! l___..; n'!.

para Oi> llunlcro::; f.ple fore111 �,)jcl()llaf.los de

5.000 oU multip:o dest�s, nH Lol.Cl ia Fec1.1êl'ral.
ex" si caí. O' numero 38.542, nEl. Loteria li'edl:·
numero contemplado da nossa rifa será 3.5
38,542 -.35.000).

}3hünenau, 27 dêi Dezembro de 195
A COM!"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imo

Rua 00 Ouvidor n. IOO -

,

Fones 43.7634 e

4S-s1J97IS. PA'OLO

Rua 7 de Abril n. 230 -
•

4.0 andar - Fones 4-8277 i
e 4.4181. �
>3elo Hort..zonte; R: GoiAíll, 84 i
Porto Alegre: Rua !.fpli i

Mont!l.url; 15 (
CUrItiba: R. Dr Mude!,

70812. andar - Sala 2Sa

JoLl1vile: Rua S. Pedro, 911
, I

Galdeireiro
torneiro'

.�----_._�-----

IFORD 1949 dei
!Luxe Série 501

II
De particular. equp iment o

completo em €�tãdu de IlO�

VO, veD[l:�-ill:. V {�r e tratar

Rua Silo Paul", 1731.

PreCiS!1ffiúS para. breve
entr .ida um, "'"pE:cialista d}

i(!ade, com pra-tica. aprova,
da em s('l'"1C;içOs de caíd t í.,

l' s, tanques. e tc., c"Jn1.O

feitor ou nl�Etre.
Par3 E:ltrada imedíata

um bOP..1 l'::' rncrru.

APl e�?nl:Jr.,�5� J.!O escritó-
1 k �� nossa ufiein'l. a rua

Marr..:ilÍo Dias, - Itoupava
Sec::l'.

H O H ,L1.da'-

�._ - - - - - ...._ - -

Vende"Sê I
O �alãb Izul

.

o li�gredo da estratégia e

dQ tática rUSSa- lcontra os Ia
boristas ingleses e os demo
cratas e os republicanos nor-

Prepare sua'«bowle» ou «ponche» para Na

tal e Ano Bom com bebidas da Cerealista Cata
rinense:

Soda Diamante dz. 18,00
Agua Mineral « 24,00
Vinho Liebfraumilch »120;00
Vinho Rhf�10 Dreher ), 120,00

Conhaque DubaI' litro 35,00
Conhaque Dreher «25',00
Estoque comp:(to de outros vinhos e bebidas

em geral.
.

«CEREALISTA CATARINENSE»
;

Rua 15 de Novembro, 810 - FiPe 1306=:.mlmmilmmIHI!!IlllmmliliH2IU1í1lII!lUlIIIIUIllIIlIl1II1IJ1IUIUJUlUr...
-

-

! tenção Elegantes I
- -
- -
- -

- -

:: Alfaiate Ladislau l:igcra em suas novas e modernas Instal '1- ::
- -

ª ções está oferecendo por ,preços de Inauguração um vasto ª
- -
- -

E sorttmentç d� linhos tropicais, nacionais e estrangeiros. Visi- :::

§ tem sem ccmpromísso Alfahite Ladislau à rua 15 de novem- S 'I-

-

-
-

:: bro, TIrS. 538, 5:>2 e 596 - 1.0 and ar - Fon!:! 1:l1.5 g

IE BLU!dENAU STA. CATARINA ::

�lllu�lllfnullll�ullflunHnnIHllnllnmlllllumlmlilnllllllluunlkum� .

um ótimo salão de perrna-,

nente, e unico cem mani

cure. Motivo d3 mudança,
ót.irn. freguesia. Preço Cr$.

lO.OOO,UO, sito em Rio do

Sul. Ver e tratar com a

prcpríetária.

co PANHllBonVISTa DESEIUROS
� I

.'

! iC31JllaJ e Reservas eli11949 li!Mais deCr$ nhã,
guerra

I iReceita, de Ptlmios.em 1949 :Mª1s_d�Çt$_. ,��_�.=--=-'--=-
,

Em .,arrecadaçlo de prêmios e' resultado industrial
ocupa, no Brasil� o segundo logar, dttlionstrando:assi,1b
um �,�.�,�ante progresso e segura administraCAo

tu!.'ba�.ã.c e de�(ll'd�m, ne :

:!!le!llallte :!O que havin. si.,
do prepar[�dÜ para astii!la�
lar o ani:v:;r:>àrb de Stalin.
A POlic1u €,stii adot!:ndo
�!1Brg!c:az n!.edl�a::, repressL,. Ivae. t!:!1UO em vista €''1''1_

t�p' qUe a vida da cidade
I

s�ja P€rturba.da.

G

[AFFONSO
PENNA. JUNIOR - Presidente

JOSE' M. DE OLIVEIRA CASTRO - V:ice�Presldente

.. -IUREIORIJI ROBERTO TE.lXEIRA BOAVISTA - Diretor

-..::,"� CHARLES BARRENNE :-- Diretor
\'''', -l5- JOÃO PROENÇA - Diretor

GERiiCüi '. .(GABRIEL RENÊ,CÁSSlNELLI - Gerente Geral
'

'GERll
'

,CARLOS BANDEIRA DE l\1ELLO - Secretário Geral
- ........ --- ,

..

conSELHO (
HEITOR BELTRÃO

,

'a
, GUILHERME GUINLE

flSCll
�

CESAR RABELLO

SUCURSIIL�' {jIELl.J\'IUTH LAUTERJUNG - Gerente

DfBl!!t!��� -_
"

.

SE'DE: Rio de .Janeiro�· Avenida 1$
de,Maio, "'-IR. 23 - S-. Andor: .. C. P. 1779

SUCURSAIS E AGÊNCIAS EM TODOS OS ES!TADOS DO BRASIL

OPERJi. NOS:�Ra'MOS de InclodiD .T.,,�s...

orles em Geral· Acidebtes do Tratialllo
Acidentes-Pes$�ail !OI Aci(l eD't,es "de
rãniito fi CaSCQf(� fte,p,UDlabilidade 'CiYIJ

Ausenté até
, ,

20,de 'janeiro
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Pretende o dl/{)(' arqcni uu. Bo ca

--- brasilci ro
i unior, coutrator
J.l1h' --"_

(I totjador.:
- vOCÊ tem uma' réspori,

sabitldade social, Já c{).operBl>
na ÍÍqn!ilaçÍlo do analfabetis
mo n.o, Brasil? i\jlld�, a abr ir
um curso de educação ue a.

uultos;'
_�__� l
- '''Jlj''''"luIlIIIIII1111I'\!lIll1l1l1''::: FRAQUEZAS EM GEP.AL ::

,� :: VINHO ::'_",
,-,-

--.--'��_.-' --.� ---'--;"--"-=�---'''''-''-:---'-�': '·' __4; � ,§ GREOSOTADO EESPOP''TE:S NO', E"'T' nos I =
'

V IR =U:'\IDO;; ,_, 1,' "'" ,') ': •

.::l pc&lir o avanço daquele primei.::: (SIL E ,A) =.:d "f "

.n.rn �,I�<l Sábado 1'0 jocr der. rF'oto usrs), - 1I1l1IU1I1II1l1ll1I1I1l1ll1II1ll1lllUh '
ura nt« -:> Il1CZf':-; au Outono b. p",. ,.' ": •

__ _ '1no;', E�tado> Ullill", '�� te r 1 :K-x-X-X-X-X�"'" '): -_ X - X. - 1: S

j'�s lolan1 (:-;, est,t�li;}._j ·;'!Hi,-�.�;·it():� E �..:." fi

�����, l��:��\ii'��i,;li;�'<�\j;"�lll_,'�_�ii= m. p�eparQtlV-OS" os

��ll;,:::e5'r;::1;:"":::�:�t'i.�d:)l:rl r,::,::� deis classicos rivaisc;' �!n que urn ,iD:2'�ldGr rs··tu·' de t' O a
- ',' -

- Após as fr.'lte.3 (�') N"tal. os "quarta_f'�i:r'a. os- p-rePara IV S P -pos'e d� I'oJia (no circulO) e j"gadCres., tanto do, Palnieins ra a gna.nde luta de. jd0Jn�ng�., 'procl,ll'a J;�?Çá_l:..1 . té a . meta ad ,

'

P 'T' t
- , � cc.mo do Oiímpico, 'r:tornaram ,

Na rua das "a meu-a-s. I:n er-ver�:a�'ia. Seu:; COlllP?nheiros &05 grama dos, tendo in�çiadG
ô

ntern, h •.u ve f,slca para os a-Pl'OCUl"alD 1)1 q u
r

n r os Hdver<.;:·� .

.vl_verdrs. _ da' qp.;'} fst::ve au.,rtos que i.�L' po,' C']J:'í::-;ar:iio l!;;:
sente o zag-ueiro Antonmho. que
·.será .mu.lta do pelo . seu clube�
OnFm OS palmcíran=cs trema.,
ram em conjunto. üurante', 90

mínutcs, demcnstrando bOa fol'_
ITI!�'

Na Alameda Rio Branco nou
ve treino coletivo, dele partrcí
pando todos os titulares e' aspí.,
rantes. O Ia'pronto será eretua;
do, hoje. à, tarde.

os verm,es
dando-lhes

L-IC�OR DE CACAU

I
1.

c n S'I

(VERMÍfUGO 011, XAVIJ:R)
Licor dEi Cacau é (I vermifugo mais usado
em todo o Brasil, há mais da mello
sêculo. Atua brandamente, sem irritar
os intestinos. Não exige dieta

.

nem pur{ilantes.

, '

AVIôESPARA 21 PASSAGEIROS

�---__,..---��II
____________J_�_i'_I_N_E_�_R_"__A_R_,'�I-o------�---1 ITERCA8, QUINTAS E SABADOS:

-

Ita.ial - Joiuvile - Sao Paulo - Riu IItajai - F'brianópoEs - Lages -1' . Alegre
I
I

I 1

•

Um produio do
, LABORATÓRIO lICOR DE CACAU,

XAYlfRiS. A,
"

COM

DOUGLAS

UIn;\ mesmo

DCm3

C..:�. Pa::t2.1, 1'3 BIU1I1S-

da. cidade.

Problema da
arbitragem

.

C: nl{l t iV8111(1/:i !lpr)rtunL•.dC!eb El " adianl.;lJ·, ,', LBD
f?� t!Ht:! cC·u!.;',ulta â F�dE'ra_
�f:I(l PaUli0l21 lJedindo '3.1"·l!1da de UIH árIJi�'Q i!l!dê.5
11ar;J.. rJ di 3, 511. Os Jl.tlzes

1!�����i�'f��;_t':d���i;'.lC!i��;}�d:' nd!J 'c! eutidads jo;:��

���:�:t����;?�!i��!:�' ��2:t�;
teio €-l1ty:! os ::rct'el'€CsH
de tüc!n 1) E3bldo,- �p�-ra"'" a

�1�12j!��ld! ��_����jS ��o �;�:�

aluguel. Informações

QUARTAS, SEXTAS E Do:�nNGOS:

Itajai � Joinvile - Paranasuà - São
Paulo <Baldeação) Rio

lotumovel

Clínica �e olhos I

�'�Ã:��o�:=ii �A�P�NA8:�:-:"'I �
, 1'!'.lZ��

D1:B.Pl!lPS!l�_EJ. 'Pl'USAO DE �. C-OL1T1!lS, �

ICOBAJi��ici:���A�i���Er,"*d�?�', '

Dr. ,: A. '",;r�_4l'da "j'---,- M11IDICO ESPEctALIS'l'À ---'- ,,'
I

VHn1� Gé� d�,_, &m.e� ,,�����;_.eL�, "",':..� ,.,,;.,1
. IT1)'G:PA'\r� :BEÇA:' ,I' !.li n � Ü.�s i'f uS; .. BJi�MA'U1

; ,

nau,

DOl\:ITNGO§:
TL

"

T ..;:>c-"",,, _ J02�2.12, - Erechim_�2J:i! - ---::,""..... -

contínuaeão às .segulld3':; a p, Alesl''''
.

"I I
�

TT A -e-e ·4', '
" ciO 'll'fi "I>. �\ �,,,,u,,ia!'a!'�ld� ,,! Q t!.m JU§ '[.,;1. '", 1-:ü:H.,:'- n§ ,!.1.J L_�, -, __

'

_'-G'�'_�-

ik Bhl1l16!);\U a HüJal
--:.......-��.,.--�--------- �---

OU'VIboS, NARI8
GARGANl'A

DO
DR. WILSON I3AN'1'm�4..GO
Assistente da Faculda.de de
Medic1na. da. Untvcrmdillt

Dr. Télmo Duarte- '·Pereira
- Clini� l\lédiCá

,

ESPECIALISTA EM DOENÇAS,DE CRIANÇAS

----- "�._------� lZ. lW1I't9l ... t

CONSUL'l'O'RIO: ESQ, DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
E SElTE DE SETÉMBRO., N

RE-SIDE:NCIA: A' nUA SÃO PAULO. 240 - 1.0 ,andar.

'

.. .:·m.dqulmle co.tu.� md�s,e{;onãmhl'(f
&'�A adqpire V'ina "'lada". ela,
MeHn:,'pode pa9ar o seu preço,
ém' pouco tempó;' e ainda dar
lucros Q' você. "Leida" ó de sim
p�� funcionamento e execute
com perfeição trQ,pa!ho$ de 005'

tllf'ey. ff�!'li$, b�fda. &!6,
eti!'!!l'!!<'s. !.tlrs Ms�mb. �!.!u t�"'.
I:.�tl'�{j imedlold." ,-

'�

"A�� _ 'f�M- t:6M?!.�r,�,tt:)5E!�.f,�t'f�
'fÉ�It:A - ª @Aft.AM'H�A FOR

,

LONGO J'R�1;O� .." .

Di., t r'i b ui, d o r e s

.n.LF-R�::)O 'S!!::s::::;t� 8:; CL-_M LTDd4
.. ','

Ru;:, 1:5 di> Ncvt:m�l'c, S',,;j 1 f
'

i ;
,__.- E.I.; J.: li E lI6. V -� '�:,�'� Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,/

,
. 'o,. :.' ,,-' .' ....

"'"
... , .. ,/

.-

��T'll.d() indica qúe rios apróxirnámos do periodo
:mais doloroso parp. ahisto:ria da.hum.anidade"
Ameqa .. recorrur-a jDsli�a caso não receber a D,évolvidos os aulografos IDecl:::�:: _�oRá::dl JO:�e:::��çod�as
anlo,ização para .Iondar uma colônia de nn�ismo _. nova lei do inquilinato ruo. 28 ;!,�r,cã��!i�! de �!��rt����i_ p,��on.;o!!�!�!��
RIO,';is CM.edd; � .. -- Inf'or-

.�;
t:nnbelll flauta... foram prese.,;_ :], R:tO: !2� (Merid.) - O Sr_.BiasI :'05;

2) - Sanção integral à li�; selho Diretor '. da Associação mur , Asseguro, no ent:.;uto, üe minha parte um· insLante
Ulam de-'B{'lo Horizcnte, que �'--- F9,úes�Ja �e�lveu ao preslden_ 3i -. veto

_ apena� �a pa!'te f�_ Comercial, realizou, untem, flue o nosso ardor ISO· bom de Indec'isâo, pois espl:l'o con-

ncaba .de :compureeer ma Dele-, FOI,taleza, 2g (:\leríu,) ' A t7' da' Rep�blIca, CS, <;lutografos ,na! do par�gra,fo umco d9� ar�I_ 'sob li. presidê.riCla do sr . João combate e o nosso €utu;;i:Js!1Io tar �'elllpre com 'U assistencia
"'aei' do

-

3 o Distrito da Ca- Potící. varejou' um centr-o de RI.O, 28. ]lIerid,) ._ Suicidou,,- <,ia _nova }eI do lO�nllmat:o, que. go
_

3" que libera '05 aluguêts dos Daudt ,O�iveira, a sua ultima .c rescerão na me�illJ<l jJl'OpOT- e o upõro dos meus compu-"', a.,._ " .
_

.1
,

•

I se -em seu apartamento o ca- /havtarn SIdo envlados por S. pr édtcs
:

que se vagarem, • I d h '\" futuro1J!tal mmerra, um a\len�ao de mac�mb" no
.

AI ara MOllI'a meraman Maul'ice._ Pequeux, qu-e Excia, ao :Ministro da Justiça
" reunião tio ano , ção da>;! '-elllpesta( es e os 11 eiros . enceremos o

nOlIle .ISchamblel' KI'al1fflllann� Br,asl1, ,pre�dendo o lllü,(:.Ulll,- viérPl-' da França com a: equipe' para que .se manifestasse a re__ A pr-imerea hipótese é dificil Os conselheirOs J .. Souza e tropecns que enfrenturmos . que se nos afigura ,tr_'nebroso,
que ::{oi' pedír> ao delegado beIro Francls,?o Souza' Lour<>I_ Clouzot' e ficár.a at,uando ,na Ci�' peito. de Ser adotada, porque os dís., Orlando Soares de Canalha, Não asmor-eceruos na defesa tenho certeza. Decs núo nos

Cm'los. Lourenço .Jorge, aufori- 1'0_'" Este' tmha �u?l?rnado os nédia. Era noivo da srtn, C]au�' positivos da 'lei, de 'Um modo bem como o ·flr, Hildebrando do nosso bem maio!' e mais abandonal'á e estaremos 'elll-

zação' :pal'a fundar, nas pr-oxi- cOVeIros dq· C::mlterl� loc�, de Cocin e sutcldoucse em eon., ° Miií:i.·5tro aprusontou uma geral. se ·entl'ozam uns com o,s Barreto, representante da As- cara: a Liberdade. Não terei (Concluí na 2,& página letra Cl
, d' .

d B 1
"

d R comprando cadaveres a rlazão sequencia de desentendimentu exposição: na qual focaliza dí., outros, soelação Comerctíã ··de Erlbur-mida es O ,�ll.earla fi, �<;_. de 200 cruzeiros para serem com a mesma, àspirando gás, ° versos" aspectcs do pr,oblema e
servdcos'<'.ca;,: uma co.onra de - nudis-: utilizados nos trabalhos do I corpo foi encontrado qt�'l.tro concluí por trê�. hipóteses: Assiro,. tero..Ee como certo que go,' emnneraram os

1l�0. .' "terl'llir.o", Tambem os c'ovekos dias' depois do sulctdío. 1) ...:_ V�to a alguns dtsposítt., o, Chefe 1"0 Govêrno, vetará prestados pela casa ii econõ··
A. "autoridade escalldaHtou- liberação dos aluguéis dos pré_ mia nacional·nQ.ano de 1950,

ot:!, ame,a.çando o alemão. de

p'arll.C.1 ara"'--o� P.S.'D-.--da--T-fu-:'--tu---r"�.·a··
sómente a hipóteS� ref,erente á O SI': João. Daudt OliveÍl'a, a-

\;; ti I d "1 dios que-. se vaga·rem" ficando, �rade"�ll as ref=re'ncias del''anc�a-.o no xa reli. L> as - ,

'd'"
�.� �

.

bl 1- ff .PUrem. mantida a dos pre 1'0$
qlle, fOI' al,'o,

.

Reportando-seSc:hal1t er 'o.rau mann, náo se
novOs, qUe serve com'C) um in_ '

Il_,ertur'bon e disse que. se a Po- centivo ao investimento imobi- sôbre ,a si1;uação internaClOua,
llda··insistia em nQo dei;á�lo

'adm·lu-Islraça"O do sr A' Melo ���� :u apS;I�a!tec���t,rup�Oa ��� ��::��� °c��e:;�f.��,te<i��l",\��lllndul" 110 Hallle{ll'io da' Res- '

I.

1uc;onar o problema da habita_ classes IJroduÍ'ora-l 'não oeu-
,<IC" ',;', .Colcf!Í:l Nud.i'Ül.- de .

t
seus ionhos, i):á bater às por_

-

,
• ��a:-á v�g:��a��: i��O a���r� i9�\ l:S�S�H�J�����:lt:a��;es para

t<lS' da Justiça, de \"ez que Recur....... dO.PR contra a d.·pl·omaça-o dos ele-Ilo'si pelo D. Federal' ato. pl'e.sidencial deverá ser pu_· "Tudo indica que 'nos apro-são' 'palavras suas .-- "numa � blicado até depois de amanhã.
;imulllos do pet'iodo' mais do.

(eTra en,/olaraüa 'e quente eo- MACEIO',. 28 (Merid,) - Mui_ ceres daquele partido. Possivel.· fac;lidad'e d.e contornar, i-ls difi_
A questão do veto total â lei loroso' para' a história da' hu-

mo'. no Brasi!, todo o mundo to embora .nã<J s.� possa ainda me.nte o sr, Arnon Melo pror:u_ . culdadeCLes e a capaCIdade de
- -. . - mallidade.· Não se pode al,ticu-deveria anual' ueladü", Scharn- calcular CQmo será 000nstitnido orará c.ontempla·r a UDN com agradaI' a todOs, acredlta_s� que I nao

e objeto de cogltaçao, por
.

blér Kraufflllinn, nas hOTas
.
secr�ta;íado: do :utur� gc'Ve,rntQ, alguns cargos de relevo na sua o sr . .A!rnon Melo es.-c.olherá bons I Í;:;Sfl. que terminando a vigência lar.Ull1:t 'preVlS�Q .se·gura qual1-

"ao'as' com Luz deI Fue<>o admite_se, apeSal d", u<;l-ems, a. acI:minis.tração, ma;; sen} !la en- auxiliares dirétQs e co,ntentará da atual lei a 31 ao materia, a to aos aeontec.llnent�s' que se
< '" ' ""

que o sr_ Arnon Melo dara malo·r tanto. ,S" expandir muito devido tanto O� do seu pa)·tidG> quanto ,t', d 1 d.' ta f" ," e desenro!al'ãQ," Oxull.a que no da frota da Boa \'izinhal1l!lu,
é .,domador de {'ob�'as -, Amança participáção p�ssedista em vir� as"multiplas alianças firmadas -u "nb ,*i)º;)U�U1<l.1.í}B sr�ump "'B ��fa�a 'p�f�eC�dig� bv��,a�a ql"u�l fÍln do ano 'Próximo. aiiJda te-1 (lue aportou hoje de manhã na
;",. �erj.lent;es lllt,ell'amente I

tude do� compromíss,os assumi- dura>nte a campanha eleito!·al. pOial'arol a sua campanha. ínspíra uma sOluça0 ablllpt.a, llhãmo�J, eOlllO . agor'J., um;:t res-. lruanabara. F;1Iando' Jigeira-de,spldo oe, olhe la, tocando dos pelo mesmo, cem 0,5 pro- Em face da sua sagacidade e I

RIO, p8 iMerid,) -, Por in_ ..

termédi'D do sr. Jaime Ferre-ira, N'" h 'd envenenamento' Da��r��l�tt" �e�;:���i��a:::e;��u� '. ao ouve caso e
lar vafi interpôr um reeurEo ao:

I;��ri:;����Fl�;t�:; cidade do Rio do Sul Rem na de Ibirama
que lna distriblição" das obras

.

�������idOse;��o �ó���ér{Blei��= Desmentida j das autoridades policiais· ...· l Ferido 'a laca
ral.· ,

Durante I)S fe;;i__ 'jO� ([" Nulul,_ S!l.Ul fazer \lma idéia de,ssa a_ de ,_eiden,te3_
'RIO, 28 (Merid,J - Reunir_se- varias Conin< ae, n,)ticia� de 0_ Jarmante noticia. dQS fazedQres (Conclui lla �a, le: ra E I

á, amanhã, o Diretoria. Nacional correncia-" do'�l'.)s;;,s que chega
da. UDN, qu� apl'eciUL'á a

qU�""_1
ranl ao .10';�'1 ,-' nhec.n:eslo:

tão da extensão dêS mandatos Nest�:; d!a� de é{lt"ns'l.' ngitação, "

d'os atuai;; deputados em face em ql.le ,:l' pop.'LI(;<',.� c,a (-,dad"
da. convocação extra do Cong.res pCl'n1!:\.nec'? lUln �:lüli'��l� :__or:e_ .

50, ° ,,,r,, Soál'es Filho re.laturá CC'Ire, inU1ll8!'O "''!,:; , , "," ,oe' I'C_
0,8 resÜltaa_os da r�enb reunião ;;i�trado,ó '1<1,.; .ipl€;;1H'bs !;Cj'
udenista .e pesSed\sta a p,':pó_ cÍ<õis, obl'Ígà11do ')5 mantenedo":
sIto do assunto, O "51'_ Ferreira res da ord'�m � L'�dobl'al' " vi.
Bauzá lerá .':) ·�seu p;lrecer sófl'e gilancia,

.; a, ,t"enova!;ão dos, quadro,; dos Com toda ...s'.a :ltrap"lha',';o,

I dlrlge.:ltes r do pnrtIdo. própria d0s �f'anae!) :.H:tJlll3Ci__-
í . menU "'. de LOdas a- )l2rtei< d:>

I Ver.da aVUJsa na. mundo cheg�m ·notici3S de de_

1·'· L .

"'J' "é'aüres, uns d� mc-nal"':O<, cuLJ,J;,
�,n).( r;.Ui.'i.l tanél ,v :1 to .

I de maiores prolJo!"�ÕL�'
I ! No tocant� a C<'1S09. de:s.;-:e ge_

-,---
. ,I !lcr'). Blumen:lu nãó rOi n:'_

CA FI I XA BA i :)�:�!"�teC��C��!:O�ua��l:�.:����:Jr�-i�

� UMA .•• REDE" D.·E·. ALBERGUES NO/T Ü R N oi;�:���i;��c;�:,���i�;:��:��,,\ ..

", .: . " '.' I ocorridos em OUb�2'S cIdades do

( CU,NTINC...'::[' .dUI11El'./TA,NlJO, O SUl? TO G/?lP.:J.L N,,1 Cl1/J/JDF. DO N/O i Vale do Itaj�'; chegaram �CI
,

. '.. '. 1 nOBSO conheClment.-:) a grunel,
"

'BELEM. 28 (Merid,) ° segundo ano, por t:'ê� prestações reduzindo pm·a 10 dia"" o jWUZO ampliandr)_c,', o surto gripal na I umas ,",cm q�alquer fundamen_
Banco de Crédito da Am�zónia, e a jure S de quatro pOI" ('elltO ma>Dm0 p.ara a permallenci" ,�idade, não apre'entando·. (-1t�'e_ to, outl'?E. n'lalS ou meno's exa

aProvou o phlno de fbancia� ao ano, A.s agências da!Ju�le das cargas �()'" armaz�ns daque_ tanto, os enferme s sintomas 11-';;, CltcnlO.s por el' .!rup10 o

nién:to e encaminha.'"llE'nt') ctns b:"lC,;:: já foram instruida�, le cais, A' medida, entretanto, gráve.s, A Secretarfa Geral de! hOato çue percorreu tc-cta. Blu_
_. b Ih d resultou inócua, uma vez qu.,' a Saúde da pr'�f9ítura:: r?iterou I menau e que dizia ref,peito ao
• r.a a a ores para os serin_ VITORIA. 28 ,(Merid,) -. O <

I'o ." t
" Carteira de Exportção e Impor_ que. o surto. não é violento

neml
supost.o envenen_am'!nto d'3 todagUl. .... com -O 1.1D:-.:l'nClanlen ü b��Sl_ govêrno ca,pixaba vai constr uir f .1' V d·

�

1co.' d.p,· três �tl. crllz�ü'O� ]J'or ltma ve.:rd�deI'ra. l'e'de -'e alh,-r- tação do Bancc· do Brasil pren_ alarmante.... ° surto P. comum uma aml I�h . �n'los_ lvulga_ a," ,

'-

''''''··=-''''''l-''''·d -" -

LT'-
�

I � U d
'

d t· t di d d d co f01: d ça d d p 1

j
ternaclúna as " .. ·açoes IH-trabalhado�' ,,'''''ocad.o no ,,<�"in_. g'un� notur'nos, em todo o H', .• to_

e por mais e rIn a as os 'D,a qua ra o ano, quan o o C8_ n me IeC:t:�pl,na o a a o'

e j
�� --'� papeis do importador. 101' atinge c. seu maximo e há nosses inform.antes, tls..ra que das, eó:tiio l'euniÚtl,; e,n tõrnogll,J, P_I? p1'a70' d� (I�an(} ;l:JOS.

\ do, Nesse Eentido, a Ass,ernhléia RIO, 28 (Merid,) _ Continúa abusos de geladOS, 11 aquele'" que ainda o desconhe_
.

Estas. cr'iariças,. c1:e de um cartaz da "Declurac!ãoamortlzave: ,1'C!,! vencm,'ent�� d'o E,stadual já iwtorizcu a c,m�_ .

cem - () que duvidamos _ 'POs- memgl"o� do'. 'secretabado 1n-
trução desse,s alberqu�s na pr,o- �._�"_ l'ntYer'�II dos Direi·tos tio Uo-

if��e�;?�i,:M�:OS���O��l;a c �� G,'.e'v'e' -'e' protesto ,'·c.:on tr:.s a exon'e-ora'. ç'.;0 -'o :���lJ�� C�;��l'��g�:r� d�n:j��l����
Mateus_ a v u a, bro, Tôdas as nações do mun,

NITEROI 28 (M,="id," �- -NilO do rOl"UIU convidadas ii assina-

�:�;J.r1��,:fs]J::���;;:�: - GeralJo Cortê.s ela cli,reç'ão d.o tr.snsito ;:i:i:,"���o �;��:..� d�:�:'�::�,:�;mÕ10r "homenagem aos princípiOS,l,··. de Justiça do Estado do Rio re_

4lIfaques,palpitaçÕ6s,depras- SO�V€u, foi que o Juiz da Co- E 1 dI"
..

60
-

'I'
.

l'
.

.

b 11
du digll�dade <lo homem" ])11')-

C d P t 'o-poll's tem co TI stava sene O prepara a pe os motonstas cario cas - taml ,tas lÍa lanas para tra a. lar na dianle IH·o!.!ralllas de divlllga-sôo moral" agitação, angüs- mUI' a e e r , , 1 �
� -

tia. MarClvaf acalma a irrita- petencia para decretar a medi-
.

lavoura' erÍl .l\línas Gerais
_ .. da, caso julgu9 acertadc 'fazê_

çao, ellmma o desasso>sêgo '" lo,
_

tiS crises nervosos <3 dolorOSt;5..

.

'1
RIO 28 (Merid. i _ Tendo

MARAVA� em, vi�ta ü �cúmulo das mer�a�
..

- danas no cals.1o porto do RIO,
Colmo"l .. cios n",.,.. o Mi,nistro da Viação, pc�'tariou

---- - --�---�--------- ---------�-' I

! Fhiladelpho Azevedo I
I tomará parte no caso i
! de May'8 dei La Torre !

lllellle aOs jOl"llaIEta�,. apenas
infonÍlou que tOlliàra parle no

jcJgamento do ca�o .de Haya de
La Torre. no qual iôra, por
,"oto ,·endido. juntamente com

05 r'epresentántes da Yugo·s�a
via, Cllile, Canadá, Co:om'bia
e EgijJto,
Cm dos m'gulIlentos do seu

\,010 foi o t.radicional espirita
hospitaleiro btino_americano,
'Informou ainda () ministro
Philade'lllho Aze.\-edo, que "01-
;!:.arú eHl ubri! do próximo
aro, quando então serão- tt:ata'�
(lOs os casos de YuvoslavIa e

l'\OI"Ul'g,\, a propósito da pesca
em aguas len;lt.ol'iai" e Jos

Esl(l(l�s Cnidos e da Frall�'a;
�ôbl"e o ('omél"cio americano
011 .Mal'l'Qcos, onde os illTlerica�
DO"I querem usufruir as llrer-
rOg.atjY:ls de UIll yclho tratado
coinel'L'Íal que "igorou em ."

J • S:Hi, ;\ FraJlÇa eVOCOU {I

('liSO i, C'H,t.e di' Haya, de ,'ez

{Jue esl it sendo prejudicada
l'OllJ a fa:ta .da obsen'uncia por
iHlI'te do Est:ú!(Js Cl�ido::; das
nCl'lll:ls da gnl'untia l),� uh'i-

Hío. 28 Cllerid.) -- Em go
:;0 ue férias cheo;ou a esta CI

pita: o Ministro Plliladelpho
Azevedo, {Ía Côrte Iutel'nat.:Ío
n:l\t de Justiça, com séde em

Haya. O jurista patricia via
jou pelo. tmnsatlà1l'tico Brasil,

lE.t\SSAGEI�OS �E CARGAS I:AE.A�i' iI .//
Baltimore- New York - Philadelphia

CARAIBA$:J

Puerlo La Cruz
- Carupano
informações com 08

ROllTOS DO MAR DAS

Maracaibo - Guaola
CUmaDa -.- Porlamar

-

:' ,

MOORE McCOMIRCK (Nne�a�ao) S.A.

Reserva. ún praça, pa.s�agens e demais
AGENTES:'

,

� elA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBURG
; T A J A r' -. T�.legI'8. dlf),OREl\',lAOK» - I TA J A I

I Roubo de
vulto na'

Eseoela

ç.iío em escool'as e centro!> l:0-

mlJllllÍs, .ate mesmo ·110S luga
res mais longinquos da terra,
(Foto ONU EspeC'ial para A

Nação) .

L';lJdrc',. :.!ll (UP)
,.,_ ['elida 10lldrillél, ,l )IIUH
dia!;llel�·te famosa �'Sco ..

llnnd Yard", c0ll!\'oeOIl

ullla reUl1laO des seus

mais 1Ilto� fUllcionlll"ios,
Tra�<I-se de combinai'
1Í0\'as l\ledict�ls para a

p'ceul'U da pednl da co

l'OHÇllO escod"h, roubada
do trono IHI abadia de
-Westillli!;tcl', Essa será a

mais ampl'a arii.o· tI·e 1)es •

qUiZllS jamais re:tlizada
pela _Scotland Yard", em

\';stu da enorme jmpol'
tanda po'litica tlo cdme.
Sell�, autores podem ser

acusados não só de "felo
nia", o que os sujeitaria
a dez anos llc- pl'lsao,
1.'01110 JJlesmQ de "sacri:é-
gio", que pode ser puni-'
do I'om jJl"isão pe.l'i)éLua.
Enquanto is�o o jornal
escod"s "Glasgow BuIle.
tinI> 'jJui:l1iea úm,l H1all�

chete, anunciando que o

historil:o rochedo já
chegou são e saho à. Es-.
<-,ocia, Mas ii policia du"
"ida

.

des��a afirmatiya,

lN'SÔNIA

RIO,28 (l\Ieríd,) - Os

mo,/cortes,
da, direção ·do

tran_,do
do Banco Fluminense S.A., do Presidente da República.

tOl'iS/tas ea:-iocas. de
..

ante_ôn, sito, nesta_ cidade. O presi- rio sentidõ de l:agar ses·senta RIO, 28 CMerl-d,) - Perante
tem para ontem,- ha\Tlalll pre, dente tlo sllldicato e outros 0,'- por cento ao illlyeZ de cem o Tribunal pleno e com a pre
parado uma gréve de protesto g[ios da c1aEse. Íntervieram.e porcento. .aos :;etlS depositantes sellç-a' do co:t"po instruti\'Ú' da
<..ostnl ;.l exoneração do majQr llidgiral1l-se aoS motorista'" e t!1'edores, res'olveu decretar mesma côrte COntabil da Gnião

------�---------------------------------
nos t1üfel"el:�es. pontos da cida- �, ialeneia do referido estal;Je. foi empOllsado lloje no cargo

.1. ·'U.-C· a-'5 Garce-z confe"renc,"ou com o
de. lIJostrandQ-lhe� a inocuida. lecimento ue erétilo, que es- de Mir.istrG do Tribunal de

L de do !lloyimento e a antipa- ta,'a em concordata.
.

Contas,. o sr. Manio' Bittenéourt
tia qU? i:;;;o acarretaria, de lUIl RIO, 28 Cl\1.el·jd,) O governo, Sampaio, ex.direto� geral do

.

d 'd U D·N b d
lllCCO geral, à popu!ação, ]e- acaba de determÜlur instrução �pal,1Jamento Adm'iJJistl'.ativo

P·
.

re'sl"
_

ente . a
.

.•.• � a·n GI"'rante "ando os mais exaltátlos a Te- "ô!Jre o inquérito adminisLra- do Serviço Público,
_

m eual', th-o, afim de apurai' as irregu_ Porto Alegre, 28 (}ierid,)
. 1\IQ, 28: (Medel.) -_ A $€- b,ridades verificadas na Caixa - O -J;nstituío dos MarítimosDese;Ícrlll (\'i udenistas.. contribuú� /J ara o- é_-r:Úo da no'Z!a adn1'inistra.ção gunda Camara do Tribunal de Eeonômica de Minas, particu_ jr!augurou nesta capital um :a-

RIO, :!S l:\Iei'id,) -- Te:e- {l. apoio da CDN ao seu gó\'er� trativos': e que atacassem os Ju!':t4ça do Estado do Rio, jul- lannente no tocante !aos depó- boratórjo- .medko e .Jarm.aceu-
,gl;ama de São Paulo. ;iiz que

I
no,. de:;de que formasse o �eu jJl'obJernas c!'ucüiis de São gando, ontem, o ugravo inter- sitos de disponibilidade da cai- Oco' para seus' associados ..Na

t? .engenheiro Lucas N:::·gueira tjO�'erno com homens dece�t,es Paulo, que �,[\O; energia elétl'Í_ l!{Jsto. pelo Banco· do Brasil, X:i( aos bancos p.al"t'icnlares, o,casião, foi prestada significa,t1arces, gover·l1udol' eleito por e a altura cios caq;os udlJlllus· l">1 e, ""gro-lieeuaria, (;:t decisão que defe)'iu D p-;;di- contrariando. Ias .determ.inaçõe... ln'a homenagem ao �r,' A 1'-'Sã.o Paulo, eon{erenCÍoll com o . -,-���-'-------------'-'-�--"--�-._--------- ma'selo ··Falcão, presidente do]lro.fessor \'a)ldemai' Ferreira, 1.:\.P .l\I.,
' .

'ví'esiúente da UDN naqueIe es-
'

t BeJ.em, 28 CMerid.) - Tele-tâdo. DUl'ante' essa . cOnfel'en- grama de
-

AltanlÍra inrol'ma
'.' dá (} �':ucessol" do sr, Adhe- que os indios ,"oltaram a uta,
ma)' de Banas, teria· feito um

SRlN'Q'UEDO.S· 1.11 ClOU' os serillgai�l, obrigando os
,esboço do plano de governo "eringueil'os a abandoná-los,qu.e_ pretende executar, aSsoo A As�ociação Comercial <10.simtetízado:-

.

Pari, ,a"elou P'lI"U o '.,'[I'lri�,t';J'-IO I 'I..

-.. ' -, � L He'o Ilol'izon+e, 28 L\ el'l(.)
. :\) - DeSel�\'o{\.!imento· ru- li:! ,\_,"'I"i"uHur·a·.'

.

l·!) ....
'

.. ...
.. - O ;,th'ogatlo da ." Jll1)-danaI d� energla ,elétric>l, re·

O MaiOR'.E' MAIS COMPLETO' SORTI'MENT'O DI PRlca i lHO, 28', C\1.erid.)· - Pe.lo to aO' TSE" ,illcllmb'ido pe':oputalla cOmo eSsenC!i.al ao Jlro� ! 1,,'I'io "Paoto" Toscanelli" l'he- I,adido ·,JUra cslmlôr a qlle�·'gJ'e�,so do grande parque in- I gal'am l))11is sessenta falllilu';Js.

,. .. , .

I l::ia sll�cjtad" pOI' "lolln� ele-

GUB�I)na. paul�sta:_:" BICI-IOS-' QlUTE 1=.nTL···:".l\í, BONTEC_".'\S·� t)TT]<', ,�\',N'TI) ;\.1\'11, rI�I')E�1r-.7S E:-;'LÉ"I"RI- l':' iJiligrante'S italianos, 1]0 to-
'!lentos l'e�ideLJles 1:0 Bio. 110... - MedIdllS '"e[ldente�\ a L rt_ _'l..

__
1..... - '- - "\.�, ;\.; L'i - " tH I úe 3;)!} pessoas; Esses ele-

f 'J l't-
.., SEntido de �;e!' 'ioli\;iladu u

orl� eeel'. po l1camente São COS E DE CORDAS,
.

TROLES, .TRICICLES, AUTO:NIO'VEIS E U - I Plcn!os .seri'ip \enemninhados
l'e('OIÜa"eJll dos ,"otos paraj'<au"ü: no .quadl'( .

da federação· . lllLeL' Uhllll€nte 'vara a Ja)'oura �,

l\lA INFINIDADE DE BRINQUEPOS PARA BRINDAR _\ PETIZA- : 110 E�blo de l\1in.a,s; goveljh;lúol'�s .' e. \'il'e-<-(Ü'\-el'-
--

I lJa(�Cl'I;'S do Esl,ulo, detil.arou:
DA, POu OCASL�() DAS FE·STAS· DE NA1",AL. .são Paulo, 2� (Mel·id.) .... -

"Os udellis.tas não entrarão.1'- • �'c\. I Sob o patroeinio' dos' dois Gil'-

!leais brasiJeil'os, serú inall�lI- l'l'lll 1"!l'UI"SO. ,I; de:.:lunl<:;üo
l'tldo, amanhã, na CapitaH b<.!u- \'elll '1\ 'P�'o .. )ósí ln ,lu, nbt:íaia.
deirante," q Sel:,'llnilo COIÍgl'es- ;)�·bliml·da em Belo HOI'izOll-
1'0 Brasileiro de Teologia. Es- -te pele "DiMio da il{u'de".
se coucla\-e funcíonld até o ,egando a qual os r-e�'tedis-
'd'i\{ seis, .:�:�f:i las, devido a atil\Jd� dos ude,

I
_- ---

--P-A-'R-A-",'FE(UD�S,
E C Z';.f. ,M,· Ars!
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,

"

ESPINHAS, ETC,

Var�as SÓ ,o�erà ser �iploma�o
entre quinze e vinte:de jauiro
ANt.iLADAS 15 URNAS ELEITORAIS

PELO T, R. E. DE SÃO PAULO
mo, 28 (:\let'id.} -- He.\ ela·

se que a dip:omaçüo do sr.

(.etulio Varga�:, só !)od.:ora "er

efetuada entre quinze e \'inte
de jaueiro, pois ainda faltam
cillCO e�lado:; ajH'esen1arem
(I;' l'esullj.dos, o que esta sendo
insistentemente reclamado pe
:0 TSE.

nist-as, !'uríê.lII ,tudo �ara
caosur' o ma"dato do sr, A
lIlcrico! Giannetti, prefeito
e�eito por. Be:o Horizonte,
{jlle não, se desil1compatibili:
zou do ,cargo de' Secretário.
(Ia Agricultura. para dispu�
tal' ,l5 eleiçüc�".

São Paulo, :.!8 (iUerid.) -

Chegou ii Capital o senado.r
\Iagalhite" Bal'ala, decIal'ando
que ,'eio passar .'.5 festas de
fIm de aUI) eOl1l a i:Hnillia e

y1bil'll' o' IJ<frque, illllhtstrip:
P"IuJista '. Al'rescentou qne
,lilHh nii.o se considera eleito
EO Pará, de ,'e:t que faliam
seI' apunulas 15 urna", que
foram anuladus pc:lo THE,
Belo H.oriwnt'e. 28 li\Ie·

rhl, ') --, :\ decisüo do TRE
de não diplOmal' oS t:antlida-
io); �Ieito� 'ao.-: ',c:l·rgos de

lll"efeito, estú cau�ancio ,-árias
d:fieuld,ldes- na ddade, sendo
que ql1atj·o prefeitos da UDN
e dois do PSD nlio poderão
diplomàr-�e ,

C) -.- estimlllo i1 produção
<',�I'O�pecual'Ja .p(lnl a .elevação
,Lto nJyel de vi,da do povo, 0.
pro·fessor. V(\)demal Fei-reira,
�·xtcl'nára' então as ::'U'llS bô:ls

. i'n)pr�'ssões, dizendo 'que a. ,ilDN
!lese};} contribuir para o €-xi-.
tn da 1I0\'a administração., �,eI1l,

o<:ontlH! D, reinYÍlldkai' !lÓStOS
lXI gQvcen(j.

ii O MaiS RICO SORTIMENTO PELOS MENORES PREÇOS
-..��.::.

' .

�

P ROSDO C IMO. SO(I�DADt . ANONIMA
,.

e:

..- O sr:
declarou "----'---'--" l;':'UA 15 DE NOVE1UBRiJ, N.o 9 O 0"-_-"
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