
DE GETULIO VARGAS

BOHDO DO' NAVION" DA

ES(·lUADI:'ILHA ULAVU 1,'ON
TOURA ! Entro os vales <lo' p,!

quiri o Lvai, Alto Purariá i. fl -

Para trás Guarra. Purn, irás o

F'equlrl, CDm os ruínas de Clu
dad Hc'�J, que os bnndeírnntes

luso-paulistas tuoendía.rarn cm

1631. o quo nÓ'3 . haveremos de

rccunst.ruir. pa.ru q�B o fl!turo

P!cvlllH�f�a qne d;:' gêTtV�oCS atuais
,'�' braailciro» 'foram capazes' de
(Ocupar o vale do Paraná e edífi
CUI" cm suaa margens uma, clví
ta::,. como os Irrnãou argentinos
Jcvuntaram Posadaa. Corri�·nté�.
Santa Fio, Paraná, I-tosarifJ. B�e·
nos Aires é La Platu. Bd", gran
llc," cidade" alinha Um vizinho
do Prata•.. ao longo <lu Paraná.
I'; iJ l;ra,,;i! nenhuma! ,Não é de
fHZPJ· do�r o amor prol1rir.J na...

c luuu t. de corta,r o coração _ àe

quu.ntos umam <lesadorárl',un"ptê

---------�------�------.--

a suu paf.ria ?

A marcha vara o oeste, do Es-'

a
da

lado Nuvu. ú urna :to!'!1'a.ua· €!'
t',vlu ,l!�lu camtnhu 1}�lO sertão a

dcnt ro, c acampa em terras �ã...

rara.;, em terrus que estâo lon-
'

�e de representar o luxo da u

bcrrh'!p 'I'W o vale do P�ranB
osl cnt» em JJorçóps enormes do

tmTit.oriu paulista e paranaence,
�p o ]-�rusil tem um dever pa
tr-iót.ico, ao lado (&um_ll missão

aconôrníca a cumprir, é não 'per
der mais um dia em mexérícós

interlerencia do I' I
�:I��i�I��S.� �o�i��;;S:� d�l���l�!�

I r i c u I t II r a �:�u�::o�l()�:�s s:1���}e��,���5 mais

g Que é o que nos fnlta para
vil' ocupar o rio'Paraná e trans
formá-lo, Cün1Q o governo Dutra
teut.u Jnzê-io no São F'rancãsco

'ia sul ? Apenas patríotísmo, o

que implica um coeficiente'mais
reduzido do abomínavel perso
nalismo. que chaga o Brasil, e

1l'J.:1'1l'a os brasileiros,

Veja-se o quadro da. nosea a

tualidade, E' de envergonhar.
Há um a no que. COTl10 âCH'J?U

pados. como individuas que não
têm o que fazer, que como lni

miaoe do regime democrático, Ó')

politicos de todas as f;tc';<J% não
ruzem outra coisa :<cnão di ,..cu

tir. em termos �}er"onalistu;;.·'.o
prohlema du sucessão. . ,

Ent.retanto: �� os ;;ovet'rt:úlo2
res de maior poder polittoo l'ei
solvcesem juntar-se [la f;'{"j}craJ
presidente par" executar' c!ih
prngrarna simples: o cqü ípamerr
to, em cinco anos no Brasü.

pa ru : a I plantar 200 milhões de

pés de cuf'é: b, instalar 1 mllhâo

ele eaval03-vapor IW urntertand:

c I produzir fmi.i1izu.n1?s 11!Ha rc

cuperur o SOlO morto de Sfi.o
Paulo . Minu.s e Est.'ldn do Riu:

c c1) bahiÚt,u' "L C'�ntral !J' a Vi,
•

toria-:vlir."Cl par;; (::qJOrtar 12-

!l1ilhõe� de toul'la('L:.w de mín��',
rius � l'C que far:1:lnlla não �!l-

.

as decepções
Ric. 17 CM:el'jd. J � o deputa- tcndímentós,

do trabalhista Pedroso Junior, sedísmo, pois
que acaba de voltar de Ltú, dis-

Dos entendimentos processados resultou necessária

a interferência do Coverno de Santa Catarina perante o

Ministério da Agricultura, com o objetivo de, junto desse

orgão superior da administração federal conseguir-se a

estabilidade necessária á prossecução da campanha do

trigo, em vista do desinteresse reinante na compra do

cereal aqui }l' oduzido.

ver

serviçus
e cultu

rais; represcntaç'â:o em congres

SOE, ai!1(�,:L que com designação

IOFOSCAL,
(IODO-f6sf9fO·&ikio) ,

o teimOSO
tônico

Porto AlEgre,
Vários prefeitos pessedístas
tnteríor manifestaram-se �()ritrá
rios á .unn aliança com o PST
nacional. Os jornais publícam
com d�staqu� não só esta ma-I
nifestaçâo, como a do general
Po im Filho, vice-presidente do
PSD gaúcho, npola nr:o a inicia
t iva, O ciro Paim Filho teíegra
teu aos manltcstantes

A Assocluçào Comere'ia! ü In

dustrial do Oest e C rturínensc

em que o U66\111to foi tornado

pelo Mínist ro da AgricUltura,
"Dr, Leobertu Leal _. Sccre-

tárro Agricultura F'Ioriuuópalis.
credenciando o t.itu lar (h Agrí-
cultura, para dcsincumbir·se da

qucla missão. deu. do fato, co

nhecimento ao 51', Daníel de Car-
,

.

valho, que vem de acusar o re-

cehimento do dc::pJcho referido.

O texto abaixo transcrito.

transmitido á Secretaria ('a A

gTicultura, diz bem do íntcrvsse

Pnra v o S S o conhecimento

Ll'anSCreYCnlOe o telegrama que

acabamos de receber: "Acuso o

'r cecbimcnto do te;cgra,ma que

comunica a reunião dos Mongei
l'OS l1.::gião e autoriza poderes
ao Secretário Agriculturü, E�b

do pma rcprc.�cntá-Ios, Ag uardo
vísíta '''luelc delegado para exa

nH� ..iittHH;.ãC �itual cujas dificul

tlfl(' ...!5 niio forara IllcncÍonadus

(:nl �eu teH:gr1Jllcl. COI"diai.::i ..�au

'IIJC_:c,cs, I !H\,) D,.tnid Cal'yalho,

, .

f-c� O I' te;',a':m 'ponto cvríoso 'de pr-i·
DE

•

CONCEN . cologia política a ,examinar (j

ALEMANHA massacre a {jue foram, reduzido:::

BERLIM. 17 (UP)

aos rumoi'es ti a

da fórinula

nOH a t::�JH!l'a. Hi!1(la df:! t ri":f.'i lIlC'
�ef:. 1 al a hitUiH;Ü.O. tendo o SL

Pl'adu l\.elly afirwado:

os governador,,,:;, que. p01', >ii [lU

Um atravé� de amigo� c companhú
ro�. t.e candidatarH:'!! ao' (_�t-l.t€'t��.
Niíu n'sta m:tÍs poeim tlE'lons. Su

miram. Gclulio Vnrgaü f\neh'l 0.-

eelltta"ão <1,\ zona suviética de {"( ..

gora II cena. s�. ellt lug-ar l:� se

iJ{'uPllGã() nn, Alemanha serão ;'bsol'\'erem CO,I1I lanto;; me�l?s
abolidos dentro de um mês, con_ df� anlecil),}.ção, no a;:;i311uto {h

tudo, u'clvertiu (inc. continuariam r blle"ssão se U'I!lS<'ie!11 ('le5 eUJ1-

. - J centr;l'lo 'pal·a. llnidos .í)O ex�cU�
sendo peri.'eg'Uldos, com a

malDI'} tivo fed�ral. projelur ,� cOm'?çal'
severidade, Os perturbadores L1. cumprir un1 plano de (�on!itr'U-
da ór<lem démocl'ática, (Conclue na ultima página)

porta-vós oriental alcmfw in_

fOJ'Jl1oll que 05 CU1111)05 de COII-

lUo, 17 (lIIel'id.J - O sr.

póri Franco declarou:

- flCrciu 41UC u,,1.é {'otnt·f;o..., de

fcvcl'f.!iro (I situar;no estará cs

clarecidd. Até o fim ""st.e mé5

}WV()I'Ú algum; fatos nC:iSC senU

do, como a cOllven<;Ho do PSP "

1!JUN".

cumprimento dessa resolução, a

FisealiZi:tção Bancaria do ,Banco
do Brasil aprecinrá os casos dig
nos <le estudos.

-"Vou pugnar JHl,l'a que os

partidos apresentem já seus can-:

<lida,tos. Não acredito l'naiS em:
acôrdos c coligações, Está nu.

hora dos partidos aprcclentarcm

I
cada qual o sim candidato. Va
mos para a lula".

Ric. 17 Civleríd.) Revela-se
que ôntcm, quando (. t reunião

c que corHpl'ceudt:rin. UIU prcarn- nunciaria oficialnl�lüc a, cO�lC,lU
bulo salientando a importanch I �ã(J de um pacto no dla úO de;

da Alemanha Oriental na cans3. jaIleiro, mais ou menos,

<la pa;4, ! ---.-----------
No primeiro paragrafo, a u-

E Ih'nião So.viétíca garantida a inte-
'

nco OU ,O
gl'idade do t€rl'ítorio tIa R�pu-
blica Democl'atiea cu Alemanha

C'O U ra ca d_ o'Oriental e. no segundo, eonre-
_deria. a este ultinl0 garanliaf' t

militares até o momento em que I M
o"

dispuse.3se d� uma força militar issour i
��:��:�:: ��� �:���s��a n�:���:: I __ � _

em ca50 de dguerra cÍyil" n t A- J .

lemanha. Nos termos desta clau- i NORFOLK. VirgínIa), 17'\
sula, a Alemanha OriO'!ntal seri::!' I lJP I __ O ;;'iganteS'eo cou-

inC;l'porada no sistema defcn:ü- II tlnl'COraçado d\fissourí:; .

�'() do.; Estados da Europa Orien-
tal. e comprometcl'-se-ía a tema!' 'que está em .sel'vic;o .athro na

toda� a� meli idas de assisteneia 1 ' l\'Ta.1'Ínha de GÜeJTa <.los E,s.
neceEsadas para as tropas so- 'tados Unidos, 'cncalhm.t pér
yiética,s. na eventualidade de ;\,

to ele Hamptoll Rvads.

'Rio, 17 (Mel'i" > ...:... () lll'j1\1I.o<Jo
flllmin�I!.,e Abelardo: Mata, que

recentemente de S&o Bor

:Ia, na reunião da comi�:Jí1.() exc·

uutiva do� PTB. do Estado do

Rio, disse {lue. comunicara ao

['til"
.

na' pessoa do sr. Arna.l'al

Peixoto, dB que voltaram li; esta
CH zP.l'O os ,entendimentos inicia

dos pelos dois Partido,;, dci;�an

de. de existir as preliminares 06-

tabeleci<las, Isto porque rccebêra

instruções do SI:. Getulio Vargas
no sentido de con.-�rvar o parli- DOH,TMUND. 17 (UPl - Se

do livre de qU'lisquer compro· i tundo o jornal cristõ.o-d"mocra
missos, A partir <la. hoje o PTE I ta de Dortmund, "Ruhr Nacl'Ích
fluminense não tem qualquer I ten", um, pacto de arnizuc'e e 8";

compi'omisso, -

1
sistenciá mutUa lcrÍa sido as'

Rio, 17, (Merid,) :- Di\'ulga-s'3 sinado no dia 17 de dezenlb�ü
que numa roda de deputados, dc 19,19. no Krenlim, entre VIS-

,

.

__

\
hinski. ministl'o do Exterior d'i

� 'tnU1lihiÍIIIIIT!lJ�IIIi1HIIUI111iúl'.:! URSl:' e o sr. Dertinger, minis

S. '
'

_; , � .:: tro do Exterior do governo da

5 A col_a.bora!_'-uo lla.l'tJCU;:; Alemanha Oriental.
:::. lar valiosa c .efetiva. e:::
E' de que o país nccesiJi-=
E ' tá pa,m leV;l;r ao bom ter-§
:; 1)1(1, 'e um de. .seus mais::
S' imporlairfies.· movim6n�::
S' tos é a guerra ao anal-:=:
;: ,fabetismo. . , ==
....

,.IUI no�lIiWll1iJlI i I tlUI,'! 111111111. "'!'

Pacto de amizade e assistencia mútua,
entre a Russia e a Aleroanba Oriental
Medidas que serão adotadas em caso de guerra'

------ ........._------------.-

Projetará o aluguel 'compulsório
das casas e apartamentos vagos

do s�nador Vilas
RIO, 16 (Merid.l - O senador

Vilas Boas declarou que vai a-o
presentar um prbjéto "bomba".

',relativamente $0 inquilinato. o

brigando os proprietários a alu.

I garem suas cusas ,e 'os, seus a-'
\ partamentos vagos. Sabe-se que
110 Rio de Janeiro !'já cerca de

trinta mil casas e apartamentos
vagas,
tários

nas eondições normais e legais,
persistindo nos seUs negocios
excusos

.

e na furiosa. espccula
çãc, com intuito de aufedr

maiores proventos possíveis. Se

gundo o .]Jrojét,o de Vilas 'Boa.>,
os proprietários terão de alu

gar su.'ll' casas e apartamentos
dentro de trinta. dias imóveis.
Caso contrário isso será feito pe
la prefeitura,

O mesmo jornal. afirmando

ter conseguido esta informação
nos circulas ligados 'e perto no

ministro dos Negocio,; do Exte

rior, da Alemanba OrientaJ, cs

cr�\'e oue este pacto terh sido

concluido pelo espaço dc :3 ,mos.

�---=-------�,,__-...::::.:_-�_.._:::I
.' :

Apenas10 tripulantes do submarino
//T I tI/ '8. I .� seI rUGU en conseguIram sa Vi.lr�
COlliavam piadas diante da morte ==' Cenas de herohnno

terças partcs do subme,t'.;ível :fi- �'ml!l!fIIIfIIIHmH:1IIHIIIIIIIIlIIIIIlIIIIIll1l!111l1l11.'l1!!I!UHIBIlHIII11IlH_:.j
carrun completamente inunda- ::;;: �

�

::��;�"u:��n":" :,�;;�'�"'�:;�j� I "A NAÇAO 'LIzando umas fiO embal·ca.sÕcs qut: ::;: ::::

flutuavam nas proJl;!midüdes do ª Comunicamos aos nOS801'! prezados ll<isillantes $ leitores �
pDnto do choque. ::: qUe os sr:;. AlItonio :M:arlos, Oito lVílle e Eleul�rio Var,gom ªAt� agora n50 :-;c yõdc :-ilibe"

estão devidarnento credenciados por esta Emprêsa.. para o .:;:
CUl110 ocorreu o choque (!ntt·c. o _ '=
"Dívina" e o' "Tl'uculcnt", O tom- trabalho de. renovaçãlJ e angariação de nssinatura!:l, "ando �
po, est.'.Lv(� limpo. a vidilJilidada - os seguintes 00 pl"!ÇOS para 1950: �

.;;::;
era bça e o mercante levava pi..

= ASSINATURA ANUAI� .. " .. " (ll'$ 100,00'," =:_===loto bl'itunico familiarizado com :: _

_ ..

o Tamisa \=
ASSINATURA SEi.\'IESTnAL "., Cr$ 60,00.,

A "�ela:raçiio do capitão Carl == Blumenau, Dezenlbro de 1949.

Holmorberg do "Divina" au- i ::: -- A G E R E N C I A --, :;
mentou o IlIi�t3rio 110 ser entre-l;:: :;

(Conclui na Sexta Fig.) �1!HU!lll!!II!1I!HHlII!UmlllmJIIlmlllllmlll!llllllllllllmllmlllllllJltn�

ma guerra civil. O jornal acrcs

centa que o prcsidente Piec){ n·

!
OI

"l\·IiSSOUl L, não sofreu danos, I
nã.o havendo. também,' víti. i
111a8 entre seus setenta 'cc um

oficis):; e mil e quatrocEõ1!tos
ma,rujos ,

Vai {l" Joiuvilc?
Viaje (�om Sp,!!'ura.. IH�:t.

n"""r,'e sua. i"J.ssagem pelo I
EXPRESSO ITAJARA

Rua 15 de Nov. :;66 - Tel. li;';' ;

l'l (UP) -- Foi Illoite que 65 homens, mOl'rera� 25 nünutos (umu 6tHl1idade pu ..

l'evclado esta noHe Cíue 40 dos' afogados e outros ficaram retl.. 1'a ales) para,que entrassem seus

80 homcns a bordo 1:]:0 submarino dos no .casco do submarino,' demais éompanhcíros, Heve!:,·

O Almirantado anunciou, pou- mm q�e se alillharam pai'� (;s.

co depois de uma pesquisa l'ca' peral' uportunidadc p.ua CSC1'

lizada por um escafandrista. par c, entrelllcnteE, contavam

<11j.0 não havia p05sibilid'ldc de piadas e cantavam jJanL afastar

vida no intcriOl; do 5u1Jmers'Ível 'o panico. Os que não s:Jbiam na

nauffu;;;:alf>D. dar, uma hQra após' Q choque.
O �comand['nte do n�vio "Di- tivCI'am pl;cf{Jrencia para utí1i'

vina" f<li detido nft, base naval zar o equipamento de !l:11vação.
'de Shecrness afê qúe fique con- Pelo menos um dos sobrJvi

,cluid� a. investigação oficial da ventes que s;Jlvou a vida -sem

t!'agedia que tel'ã �nicio ama-

'I
utilizar equ'ipamento' especial,

.. nbã.
'

diss-e: Apenas apertei o narlz
..

005 dez homens que salvaram depois de' aspirar profundam�n
uuas vidas, escapando da sal�

1
te, Depoi" esperei pelo melhor".

t'.e maquínas relataram como . Assim afirmou o alferes Robert

esta mantiveram -a: porta aberta por Fry, acrescentando que {tuasO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��"

ur ossevem
"Necessaria se' torna

Sentença contra
uma

operários
r.epressão severa e prome.
da, Ele(tro-Aço- acusados

afim
roubode

Belo Horizonte; R: GOlâ8. 34
Porto Alegrtl.:, Rua Joaé

Montauri, 15

Curitiba: R. Dr Murici, '108'
.

2. �ndar - Sala 2113"
"

Rua S. Pedro, �2
rio.
Francisco Müller, denunciado

incurso no art. 129 do C. Penal;

marcado dia para interrt;lgató
rio.

No processo crime em que é Au

tora a Justiça Pública e réus

Alberto Conceição e outros foi

proferida a sentença do teôr se

guinte:
Sentença condenatória absolu

tória l('8 11 de Janeiro de 1950.

Alberto Conceição

víno Silva, Bernardino F. Oli

veira, Antonio Boaventura, Pau- ma bigorna, o q.ue
lo- L. Schramrn Marcos .Bímas, na intorra_gatorio á: que"'foi sub'
Luiz B3rbaresco e José Chirril- metíuo, �em j.iélo; ·;Com.o" se vê a

nclli, os primeíroa por té rem, fls. 75, ':Marcos ',. Slmas, àJIs. 9,
em dias do mês de Julho do u,- confessou detalh�amente o fur
na de 19.18, subtraído da Electra to de uma bigpr;,;ti'" l:je�, eomo de

Aço Altona Lt.da., U';! onde e rarn dez quilos de estiailho. 'No inter
operários, 'diversos objetos per- l'ogató�'io, 'fls. 71 i:ôhffrmou as a

t-encentes á tndustrra para a Iudío'as declarações. J o v i n o

qual trabalhavam,
.

no valer de Silva, á fls. 21,' confessou haver
Cr$ 3.802,00' e o ultimo por havcr subtr-aído 'duas bigornas e cín
comprado de Luiz Bal'baresco co picaretas, confimando esse

urna bigorna de dez quilos de fato rio íntérrngàtõi-io de fls.
estanho. Institui a denuncia o -72. Luiz Barbar'esco declarou a

apresentam ruídos anormais de
Inquerito policial. Rec:bida a.

de-lfIS.
6, que 'subtraiu duas bi�orr desgaste. 1I10tor; o motor pró. nucia foram. os reus devida- nas. t.ambem confirmando tais

priamente dito já tem Os seus mente interrogados, seguindo-se fatos no interrog'atórlo de flsi 70

8 cilindros retificados e enca;
a defesa previa. Na instrução fo- V. O acusado José Chiminelli é
ram ouvidas testemunhas ll'e acusacro de haver comprado de

mízados apresentando atuai, .

parte a parte. Nenhuma. deligên- _ Luiz Barbaresco uma bigorna
mente sinais de completo des- cia foi requerida. As partes a- de 50 quilos e, de.pots, 10 qui
gaste e ovalização , O bloco de legaram afinal. O que tudo. de- 'os de estanho, confirmando es

cilindros -está no lado direito vidamente -estudado : De uns 'las declarações no interrogató
tempos a esta parte repetidos rio de fls. 65. Não deve o mes

furtos se veem verificando nes- mo escapar á _ punição, pois, pe
ta cidade. observando-se que os la condição d1. 'pessõa .que ven

atentados a propríed-ure se. re- deu tais mercadorias, devia ele

"atem de modo assustador. Ne- presumir que foram furtadas.
cessârío se torna uma repressão Tratava-se' de um .aimptes op�_··
•.-evera e pronta, afim de que o

.ano, que procurava negociar9,00 horas, pro.postas para com, vulas também já bastante !l"aS_ t
. .

alhel ·t� p:1 rImamo elO, mUI a vez com um produto que sabia f3.-
pra de 1 (uma) viatura de tu_ tos; sistema de arrefecimento alr�uerido com esforço e sacri- bric,àdo DO estabelecimento on-

l'ismo, marca, Ford 1936, motor com o radiadOr metade bloquea_ ficio, se conserve intacto, Ora de tr:abalhava. Os indicio>" as

n.o 182852108, de 85 HP com da - filtro de ar e demais r.os lares, ora nos estabelecimen- sim, são veementes contra os a

tos comerciais e industriais, 0- ludidos indiciados e a confissãú
m, nos próprios . col0gios, os dos mesmos fàz prova, cap3.!;1 de

II - Disposições: diversas: _,fm'tos se repetem usando os con- leva:'�los á condenação, Nada se

a) os proponentes deverão I
traventorcs dos meios os

_

mais apurou, entretanto, contra <> ín-

tima marcação de 88.454, ava-, '.
ousados para a consecuçao do diciado Paulo Luiz SchI'amm

depOSItar na TCisourana da Um- ile"-al de�ideratum Desta t·
-

d
'

liando_se em mais de 200,000
.

.

seu b �. •

I
que. por tt\l mo IVO, nao ove ser

dade, 2.0% do valor da" prop?s- feita coubc a vez da Alectro A- passi,ve) d,e pen:llidiHf!C,.: embora
., K]l1ls., rodados; os in'Strulllen_
., ta, por ocasião de filIa 'cntr,ega; (;0 Altona, estabelecimento fabril leve;� indicias exi>'5tani da cul�

!!III!II_!!!Il!II_I!II!'iII_!II!!�!!Il!!!!�I?"III!IIII._,=pq tos di painoI não funcionam; b) as propostll4 "el'ÜO abar. de tão Lonrosa:> tradições e que pftJ)ilidade do mesmo. Mas [I

Carroceria apresentando visi- t ",. 1'7 1 f
.

. Ião bons scrvÍ';os 'Velll prestan- principio jurídico é ta..-..:ativo· pa-us no «la ,( e everelro às
'I . .' .

lU'
.

_ . .

.

veis sinais de grande uso, pa_
,ln n lnlush la naclOna. m gru- ra a con�enaç9-o necess'l.l'IO se

14,00 31Ora5, na presenÇa de to_ po de operáI'Íos, transviados tal- torna':': a certesa do crime c de
: alamas CDn1. sinaiS de dcsamas_ dos os licitantes; vez do bom caminhe, resolver;."tffi quem�' Seja' o seu' autor. Os au-

samentos e 'eIllenclas a solda c) o proponente qUe não .subtrair do aludido cstabelecl- tos nao me convencem da crimi-

OX!·acetl']en!'ca, a grade fronteL menta diversos instrumento:> ali nalidade de' SChramm, send':> aCOmparecer á abertura, das pr(J_
dI fabricados, quem sabe por eles sua absolvição, poiS, uma medi-

ra do radiadOr amassa a e com

I
po�tas, pé'derá .à;·'Íl11P·'ó.ctancia ., ('1'

- .

, próprIOs. l'ias, as (', 1genclas po- da de sabia justiça. Os 'acusadas
pedaços soltos, capa do motor, caucionada bem como o direito lieiais. levadas a efeito, em vir- �ão delinquentes primários c de
ar.maçã:) dos faróis e fundo da de aquwjção, a critério do Se_ tudc da queixa apresentada pela bons antecedentes. Todos eles
carroceria completam'ente cor_ Ilhar Comandante-; firma lesada, esclareczrn,m os de personalídaue equilibrada. O

"'"

roidos e qua8� soltos, vidros das . fátos delituosOl', apontando á
ti) Em ca�'o de empate das justiça os verdadeiros culp:ld'Js.

janelas partidos e rachados. propostas, será dada pl'eferen_ Dcz foram OS acusados pelos
Chassis: apresentando folgas cia á qUe primeiro houver sido furtos d<:'G objeto" 'l. que alude a

nas buchas das. l'odàs ruanteL apresentada. e, se as datas' de denuncia. Machados, tornoE', bi

gornas e estanho foram alvo d::ts

:mbtrações
.

atribuídas aos df'Z
.

a prova .dos autos

crime não
velrr,ram qualquer fátú que pos
sa comprometer os acusados, a

10UOO

Cartório do Crime, Juri e E-
-.

Peuló 'L. Schramnl Irro de 1949.

xecuções Criminais da Comarca Marcos .Simas Vistos estes autos de ação cri.

de Blumenau, Estado de Santa Luiz. .Barbar.esco e rntna.l O sr. dr. Promotor PÚ-

Catarina, a cargo d'O Escrivão José 'Chiminel1a !,l', -:J apresentou denunCia con-

Luiz Schram. A Justiça Pública - Autora trn Alberto .Conceição, João
Processos em andamento : Autuação f'eíta em 3 de Outu- Reis. Fetícíano F. Oliveira, Jo-

I doM:::: in���:�br��, a���:�:; 1-
- -- -- - -- - - - - - -- - - -- _. -

do C. Penal. e marcado dia pa- M· ·

t...· d
'

Gra audiência das testemunhas. I n I S e r 10 a uerra
JustinQ L. Alves, denunciado co'

r
.-

mo incurso no art. 129 do C.
.

5a. R. M. e 5a. D.. I.'
Penal, marcado dia para inti, .

1/23 R -me t de Infantar",aI rogatório. .

.0 eg. n o
I M::tria Furtado" c1enuncmda

como Incurso no artigo 129 do C.

Penal; marcado dia par inter

rogatório:
Pedro Mendes e Lodl2mar

Wenhumt, denunctadcs como in'

cursos no art. 155, § 4.0 do C.P.
marcado día para interrogato- e de acordo com o "artigo 52, do

Código de Contabilidade Públ];

Administrativa.
I - De ordem do Senhor

Majôz' Comandante do Batalhão

Sucurl!lalln
lUa ,

Praça .
GctUlio"�:;;Varga.;"

Ed1ficiO Odeon S. 802

S. PAT1LO

: Rua T de AbrO, 2�'

:Anti.

- 1.'1
ALlUOXARIFADO

gravando-lhes à. pena. As canse

quêncías não foram gravce di'

vez que muitos dos objetos sub .

tJ;aidos vottaram ao poder dê seu

dono. Deve, portanto, a pena a

eixo manivela ovalizado apre,
sentando batidas de mancaI e

biela - Eixds comando de val.,

impor aos réus, ser fl:s:ada. no

mínimo na fôrma (r'O § ·1, do Art.
ÚliJ. do 'CÓdigO Penai. pois ii cer

to que os mesmos cometeram ü

mediante . conCUl'SO de

duas, ou mais pcssõas. Pelo ex

posto e pelo mais. que dos auto!'

consta: JULGO. em parte pro
�,;dente a denuncia de fls. 2, pa

'condenadp

Edital de Coneorrêncta

Albcrtr.
Feliciano
Bernn r

Ant01lÍC'

�::r .

,t; x ;H::;::; = ,;: êt 8=2;>

Frencscolreske
Junior

ca da União, Porta.'ria n. o 155,

de 23 de setembro de 1948, do

Exmo. SenhOr Ministro da

Guerra, serão recebidas no Al
moxarifado desta Unidade, até

o proxírn., dia 16-11-1950, as

na altura do parafuzo centraJ
de fixação da! culatra direita;

Boaventura, Marcos Simas, Jo
víno Silva e Luiz. BarharescC'. á

'lena. de dois anos de reclusão

que cumprirão na Penitenciá
-ia do Estado, mais o sêlo p�n;'
tenciário de Cr$ 20,00, multa de

.cr$ 2-.000,00, cada um e custaa
.m proporção e condenar José
"::hUninelli no pagamento da muI.

ta de Cr$ 500,00 n:l. fôrma ü.;)

.[isposto no § 1, do artigo 18(\ do

3 cilindros !Cm (V; que se encon.

tra no seguinte estado: O odõ_
metro não funciona sendo a úl_

anéxos já bastante usados.

me:;mo Código, conclenan'Ío-o

tambem, no pagamento do sê
lo penitenciário de Cr$ 20,00 ('.

�u::;tas, em propo:·ção. Quanto ao

réu Paulo Luiz! Schmmm. ab,
ã-:;:::a:-::=:= ;: ::::5

João Reis,
Felicia.no F. Oliveira,

SUMA'RIO DE CULPA - Jo-

vino Silva
Bernardino F. Oliveira - TIeus

Antonio Boaventura
' '3olvo-o da acusação qu'� lhe foi

intcnt'l<la, por falta absoluta de

Projetos e Con!ltru�Õell
RUa. Piauí - BLUMENAQ

�'niIlUU!IU!!II!IIIIJtJUlnIIIlU!III!�
- -
- -

i DreCarvalho:: FRaNZ VON
§_ : -{:.::

LII U C H§bOENÇAS DO OORA{JI.O ª I H N o B
5

.

(Electrocardlografia) � Rua São Paulo, 91

;=
-

�atamento de .Neurosetl ª PROJETOS DE EN-
.

•. ..

(Psicoterapia)
= GENHARIA E AR-

_ Ausente até "2{rde janeiro - QUITETURA - - CIo
S' , Ar... RIO .BRANOO, a. MENTO ARMADO
=- Bobrado. E Fiscalização e Dire!,lão
; (Ao !_.adI} .do ornE BUSCH} § de obras _ Infor-
,dmnlllll!nUIIIUIIUllllUmnumh

•

provas. Lance o escrivão os no

mes dos réus condenado5 no rói
'! culpados e expeça contra o;;

seteneiados· á prisão. os comp,::!-

mações

t'as, desgastes nOg rolamentos
elo eixo trazeiro',: desgaste' no'

I'ntrega das proPQstas forem a

mesma, será feito sorteio ent�e
, . ·f .

as vencedoras; .

é eloquente. Albei·to Conceição,
,e) a importancia a fIs. 32, do inquérito policial,

será integralmente confessou o furto de uma bi-

gorn3.. João Rei::, fls. 27, con

fessou que furtara 4 pedaüos de
�t

oJuminib, seis rodas de e;mel'il,
uma nlarl'eta, urna chapa de' for·
no e uma serra. No interrogató·

tos serão prestados aos inte-
���h��'O 6ios;' ����: jáU�I:�� �'II'�llolJlll'elllsll�lIa�lIl11vmelllnlll�Jlan"I:===� ;:_
do, pelos fato;; menG<ionados. Fe- _

ressados, das 7,30 Cs 10.\']0 ho_ liciano Francisco de Oliveira
ras em todos Os dias uteis, 'eiX- fls. 23, confessou que furtara u- _

_.::

C'l:1:o aOs sabados, pelo Almoxa_ ma bigorna, um 'torno, duas

rife. O exame do automovel marreta!', 4 picaretas, 4 macha-

d
. dos, uma chave inglêsa, dez ser-

pa era ser feito ,no horario oe
l'as e mais alguns objetos. No
interrogatorio, a fls. 69 v. confir-

R,ua João

: HJOEL�IA" - São Paulo.

o

automo"Ver "ForI1'·A". Ne

gocio á vista,
.

'Tratal' Vi
to�' Kanitz _. Rua Piauí

;�. -

>--�-----------------

í"!lIl!r'lãgõraf�D!"radiü"""ialibõõi!rl
-

-

= -

= 'A' Qt1EM PODEMOS CONFIAR O CONCERTO T. §
:: NATVRALl\mNTE 80' A' OFICINA «RADIO FUNKEi. =

� ESPECIALIZADÁ EM CONCERTOS DE APARELHOS E
::: EUROPEUS E ;AMERICANOS E
ii El!ltabelecldos desde 1982 Desta praçli E

5 Sua '1 de 'Sé.."1ímbro, D'. IS - B L UMENAU ;
lImilllllllllllWUllllliuI1ílillliÍlllIIIIIIIIIIIJIIIlllllnUUII11111nlllllllllllll�

'parafuzo' sem f,i!il ·'e . rolamen_

tos. Transmissão: apresenta

folgas nas juntas universais; na

caixa de marchas, o retentor da

2a. velocidade' não funciona; a

la. velocidade e a marcha ré

aos licitantes não vencedorcs e

descontada da. importancia
pagar pejo pruponente da

Blumenau -

lhor ofeI'ta.

1nt�r.essados

redação dêsLe

s__ i--= � ......'.,_.. __ -. ::eas ...-....-...- ._. ..........
.

..
-. .��

Dr. ,Telmo Duarte

aptidões. empregos

Esq.. das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setembro

Atende chamados pelo Fone 1197 I
4

=
_ por preços mod;cos acham- =
:: se á venda diversos lotes. ::
::: Situação ptevilegiada. In-::
:formações: Com o sr. Dr. ::
fiHerbert 'Georg, Rua Lajes êBoi,ou as declarações acima fei-
=: s/n. (Morro da Caixa D'á-'::tas. Bernardino F. de Oliveira : gua) _ Telefone 1 4 4 2 _ A. '::

confessou, a fls. 16, ter subtrai- !
.•UIIIIJlIUIllIlIiIUIIIIIIllIIUfUIIIU::; (Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

�111I11JI111;;'1;;;(IIII!lllllllllIllllmlll!ll!IIIII;'-lJ(llllml11111IJ1111JI'�IIIE ( ����:iA�:S�AJ;�RO��tc�ACIOjN��;����.§(ooperatlva de Consumodos Em-§! - Moléstias de senhoras alta Cirurgia - ..

@ d d E
�

,.
. § I Consultás no Hospital: das 9 às 11 e das 15 às 17 M.

.

��rega OS a mpresa nd. Gar(la� -. Blumenau: - Hospital SANTA CATARINA-

�S. A.' Responsabilidade limitada; ��,,�.. :��������{'
-

.
.

=
gueiro itajaiense. Na interme- - ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA
diária'Valdir !Ião teve e,nsejo de

_

se firmar, sendo substituido.
Cachaça atuou bem, marcando e :' nistrativo, em reunião de 5 de Janeiro' corrente, estão COn-

despachando Çomo iabe. Boloni- - .vitl'ados 'os associados desta Cooperativa, pano se reunirem
ni, começou, indeciso, sem mar- -

cação, para se firmar il'2'pois co- _

mo um<;L das grandes figuras! -

Pilolo ''com notavél trab:.t.lho. :
Juntamente éom Afonsinho fo-

_

'ram OB dois maiores da defeza.
das 9.30 ás 12 e I No ataque destaca.ram-se Ju- :

da& 17 ás 18,30 horas

Ilio
e Helio em pl'imeil'o ptano e -

lInlllJlnlllnlllJllllll�ll1JIIIIJlllnllr fI9inz quanllll foi de::ilocaclo pa_,.
-

1'11. a meia e�qucrda. O centro :
---�--.,... ."..-_ -. --o I avante tricolor assinalou três'

�l1l1nm"I!IIJIIIIJ!llIIlmml,IIIIII'= !
tentos notá\T�i", �Iue só ele sabe

=
.

= nnrcar! HellO po:! el'n constante

=Ulme' r Laffront:: 'Polvorosa a retaguarda contrária

§ § I e Heinz .ll·(fllitetou bons ataques,
=: :::. Os d'emai!', V,rilimar, Zéquinha,
� C O R B ETO. §

I
com reg-uh1r trabalho. Chko an-

: Rua MaranbJ.-o, u. S Ef dou m3.I, sendo substituido pc!'
,

E Beanco " '_l'ijucano, que' pOUeo

.fIUmlllnnlmmIIIlIIUmnJIJIIII,": apal'eeel:ún-l:

dias acima.
- Clínica Médica -

Quartel em Blumenau, 17' de
Janeiro d,e 1950.

I Real-1.o Ten. I. Ex. Almó
Lam'o de Albul'querque Corte

xarífe do 1/23. o R. r.
I

,----------

Dr. Gebhardt HremadaESPECIALISTA EM DOEN�AS DE CRIANÇAS
Oonsultório e R68idéncill:

Doenças de Senhor. De conformidade com a deliberação do Conselho Admi-

RAIO

Operação e Partos

Consultório e resldenc.la:
Rua Bom Retiro, 21

Fone 1.21i8

(em frente ao Hospital O..
MUco sá.nta I8a.Ml)J

CONSULTAS

em Assembléia Gera,l Ordinária" no dia 31 de ja.'neiro de

1.950, ás 20 horas, no Pavilhão Recreativo ela Emprêsa In-
dustrial Garcia S/A., sito á Rua. Amazonas s/n.o, em cum

primento ao Art. 74. du Decrcto-I,ei 5.893, de 19 ,de Outubro

de 1.943 e Decreto-Lei 6274, de 14 ele Feyer!!iro _ ,de 1.914,
co<n a f,ieguinte

-- ORDEM DO DIA --

1.0 - DÍ;:;cussão e aJprovação do Balanço Geral e De

nlonstraçã:o da conta Lucros e'Penf'�s;
- Eleição do: Conaelho Fiscal para o ano de 1.950;2.0

3.0 - Outros assuntos de inkresse social;-

Blumemm, 5 de Janeh'o de 1.950.
�

W. A. NERLICH - Secretário

;; . _. - .......

;illlllllllllllllrlllllJIJllllllllllllllllflJlIJjlllllllllllllUlIII1IIIIIIU!JIlmmml�

, -----

OPERAÇÕES J!) CLINIOA INTERNA..
- V Ao R JZ E S·_

Dr. R. CâMARA
CQn.: Trav. 4 de Ii'evpreÍl'o, 3 - FÓNlii 1433

(Operações no Hosp. Siúita Cátarína).
B_ L U M E !'f A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/ QUARTA PA.GINA

Vida
E' Jnegavelmenté'

receber em casa, mas encane

trar.se numa confeitaria ele
gante, enfi'e um grupo'de amL
gas c- ouyidos acartcíadna pe-

GIL VICENTE (poeta quili"'l"'ntista)

Amor fu.1�do sofre .e> cala '"

Se tens o afeta dg algnem,
Não, lhea escutes 136 a fala.

- Ouve o silencio tanLbem ...

Ambição e desengano ...
O nut]. c o cOHtr(l-Velleno ...

Ao diu, maior cl, ano
.

Seque-se outro mais l'O{fUCno

A alm« de Iucmitde tem. asas.
De ctlnbicioso, rasteia.
O incene I 1HJllTC nas bt-asas
E perfuma toâ« a igl"c}rt ...

o (opor ê d,/nft (ln crrc:i!.t

fFrtr;'rl. ,,,,.11 se (""'mol!)
RrJ11l1Jnlltf}" âc 1n1"{rr cheia.

(Aflua âcu ... «auo o lccow ... lo

\.

Conselhos
Utilidades

e pa:a. Cisas de gelarem ma� �

caixa. de gelo da geladeir::t é
o: �elhor lugar.
iA1gU,ns vinhos brancos são

bebidó� aPenas frios, como o

Anjou e o 'I'ourafne, por exem

plo, segundo alguns -entendídos.
O -vínho (ceve ser ri menos

possível perturbado

I-AS pe.ssoas atacadas de so

. luços devem tomar, para (vital'

que eles se prolonguem por
muito tempo, açucur misturado
com agua ou cognac,

DISTL."fGUE-SE a lã pui a

da nrísturada: qucímando-sc a

lã pura, o cheiro é desagradá
vel; a misturad 1.' não desagrada
ao olfato. Na lã pura a chama

Condições
saudesua

.p ar a.

beleza
a

e
A - Durma em aposento repartiqão, e não tem ensc- dessa forma,

bem ventÚado. A entrada' jo de se movimentar.mui-I necessária.
do ar puro, durante o so_no, I to durante as horas de tr�-I C _ Não se submeta, co
proporciona bem-estar aos i balh�, aproveite. a� tardes. mo uma escrava, à tirania
pulmões, tonifica o corpo. r de sábado- os' dommgos e de seus nervos. Procure
Beneficia, ainda o siste-] feriados para permanecer controla-los, mesmo nas

ma nervoso.
.

Dormir com I algumas horas ao ar livre,. horas mais. difíceis. Desvíé
janelas e portas fechadas é i para fazer exercícios, pratí- seu. pensamento das coisas
o mesmo que' envenenar, cal' sports, empreender pas- 'sombrias dos aborreoimen-
lentamente o organismo. I

seios a pé. Seus, músculos, tos, dos' desgostos. Não;
B - Se trabalha em um em repouso forçado duran- :' .Ó: b1

.

1 ímplesescritório ou outra qualquer te a semana, recuperarão; crie pro ema.s peo SI .

�

·x� x - x - x ;__ x - x - x - x - x - x - X - x ..prazer de se a�orrecer, .

que a pesca é a principal
quando estes orem real�', indústria da Terra. Nova,

palpáveis, saiba enfre?�a- _ que, na França, segundo
los com coragem e espírito as leis ali em vigor, basta que

de iniciativa. Seja calma, um jornal circule um día por

serena, otimista e terá ano para manter o direito ao

d de' ·seu título;
maiores possibilida es

vencer, de ser feliz, de au

mentar ou conservar sua

beleza física, quase sempre
um reflexo da paz de espí
rito.

D - A alimentação con

tribui sobremaneira para o

bom estado dos nervos,

sendo primordial para . a

manutenção da saude e,

conseonentemente, . da bele

za. Inclúa em suas refei
.

ções diárias muita fruta, le
.

cumes e leite. Se não gostab

inhde legumes crús, COZI e-os

mas com pouca agua e ape

nas durante alguns minu

tos, para que não percam
seu valor nutritivo, Utili
zando esses alimentos como

,base de sua nutrição, e se

você acrescentar .a este re

gime, porções diárias de

carne magra, mal. passada,
estará bem alimentada, ior- ! DO I
talecída, sem correr o peri- I BRASIL S/A. I
go de engordar e muito me� I Cóntas de Peculío 'com J
nos de sofrer disturbios do I. cofreg gratuitos. I
aprll'l�lho digestivo.

RF-MORROIDAS IVARIZES E ULCERAS DAS PERNA.S: ell1'as Saal op&-

--

. MeDICO ESPECIALISTA-

A1<JROSOL
A última palavra no tratamento das BRONQUITES, SI

NUSITES, RINITES

_ que a energia contida·

papelão' t03 uma passagem
rovíárta d!1I'Ía para que

trem de ferro 'fiz_esse
viagens ao redor do globo.
:�'l_.�
._ que a serpente

do mundo é a piton, existente

na !ndia e na Malaia; e que es

se ofídío, que pode pesar até 300

libras, chega a atingir 30 pés
de comprlmento.

ração
DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COUTES,' AME·

RIANA. FISSURAS. COCEIRAS N.O ANUS.

CORAÇÃO, PULMOES. RI NS, BEXIGA., FIGADO

Dr. A. Taborala

(JUnles Geral. de HomeM, IUulheras a erla.tl!;BS
ITOUPAVA SEt:'A: � ás 11 e 15 ás 17 hll. - BL��I

,_._ ----------.,..-- ----f
'Foto B'a u mga.r,te rut ESPECIALISTA Ei\I Al\IPLIAÇõES DE FOTOS VF.... .,t )'.1108 - FOTOGRAl?IAS -. REVELAÇOJ:S - JI'W

t'a MES MAQUINA.S

li Boa 16 de Novembro, W - BLtmlENA.ll, f
lO

� .....__ .....
•

Com. os fam.0305 artrstas internacionais:
Curro Carmona ---' Astro espanhol da R�di()
Helen e Alex Delamotte _ Bailarincs acrobáticos do
Rou de Paris! .

'

Las Palómita<t - Duo, folclórico argentino �
R05:.iito Reyes - Famoso cantor esoanuot!
Triana Romero -_ A en('antado�a C'unt.ora c�b;m;". �
Oscar A�Ç\erle - O .cantor argenttno que anaixon'. .

cões femininos'! ,'-
Alb,a QUiroga, -- Magnifica cantora an!:t>dinn:
Bllvía Nolas?o _ Luiz Darcy - Os mais elegflnte2argentlnos! _ >

� *""

Olga ?�rl'{!ra - Celebre piani'Sta e diretora da p':tnde Ol'lll!estra'::::'Maurfcio Tamara -. DH:etot' artistiea e :onhU:1.<ln,!
Gustavo Ca.rrns('Ô - n.nl'1de cantor culnno'. co.rlSidcr,"'ú"o

mo ti Astro lb Opereta! .,'
Romances da Espanh:l. _ Melodias de �·pe:r.",tas Vierten,;'

Cirurgião Dentista

_ que um "test' de

plicado por cientistas
merícanoa a uma múmia egíp
cia velha de 4.000 anos mostrou

que o seu tipo de sangue era. o

B. como a maior parte dos egíp
cios moécrnos.I

AO LADO DO CGRREI0 E TELEGRAFO -

A' ALAMEDA RIO BR.A,.NCO N. B
- que entre a nobreza ·da. Ida

de Média considerava-se o de

dal como objllto que sõmente

podia ser usado pelas grandes
damãs, oferecendo-se-lhes de ou

ro, ;Prata e marftm como

sentes de nupcias.

""�P!:�!'ii��:;��!I������;:����'��������"..2!;i!�����������
--_
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Blumenau, 13-1-1949

O'RI
OInple

Três 11le��s,

por dia. quase
'lPÕ>' a morte de sua mulher
l\IONIQUE Campino o moç�
brOlsilul'o foi. acusndo de horní ,

cídío voluntnrto. O Juiz de ing.
trução de Bavonnr-, monsieur
Pceb. homem nosit ivo " de pou,
cas pa lavras. disse claramen,

te:
- ',Toão C-'l'lo� ela Silva Ra.

'"� J11C.'l Qi'tá soo sUopeita de haver
n�sa"sin"do H sangue frio a SUa

,� espoaa. Monique».
. Est"J110S nos ultimas dias do

; mês d� (1 �:':1.'h· o � a noticia 110S

SUl prr-cndou 1'111 meio a uni os,

P"h.cl,ln do BaI Tabal'Ín.
Raul Gl1llEtíni, um brasileiro,

'lUe �'" pl1('pntra enl Pai-js. atra,
'-cssou ai'! filas de mesas e eu

trrg-n11 111';; o jornal.' caiu estas
palavras:

-- c,Yfj'l· IstO:'.
Era t�ma 'lWt", jacul1ica. ornle

"
1:'3 relatava fi prisão de Silva Ra,
1'10" !lp."nciamlo_a ao fhl1 tra.

.'. i.:-k" cte llm:, mulher. No dia se-

guinte. '-l imprenSa francesa de.

brUçaYá·se sobre o Caso. Os

jornais frunccsés conSa.gl'a;raDl
md.oclf' dt, suas prjmciriV' g'llgi.
nas â narrativa de 'episodios
de 1i!Tepiar os -ca,bclos. O cm'are

estnv(l spmpI'e cm. evidencia e

ri dEtalhe mais importante dó

Imposto crime �l'a o fato de Mo.
l)iqu(' nii.o adaptar.se á vida no

1'>,8'-'.'. F.P1 nenhum momento

se obesl'vou. com tanta nitid�z
e absoluto desconhecimento dos
hnmcn" {'. d·,,;s jornalistas fl'an.

Cl'ses Em relação ao Bra'sil, que
imag inam algo semelhante ás

Gníana:-;.
.\ r;.mitia franceSII dos
(:hltnlpion

Os per'SOl1Rg'pns QU{' atnflriRnr
na cena real foram se definin_

do. Di3 um;l parte. a familia
f,-,uw(:,_, chdi:õda lJOJ' m011siel!
PieJT(' Champin. que hablta UIU

luxuoso ilUovel á rua ,Tean Gou

_g'l'o:r llllmel'O 11. '. m Pnris Cham
"'r> ,� ])orlel'O;"() innu�tria I nleta._

1m·;!Íco. CS'lE' ·j"lizando.s:' na

fabrÍf:ação ele tubos, o que lte
(L... -1J (·,.n,";llt1.t';-p7}�J f'ort1illH. rir. -'eu

caFal11ento �on1 ;1 ,�ntà.o1. 111,ad-=.

moisell� F:wgot t'e1'\l'e (respEL
tnl1do ., p,;..·�tld·--;-,,", ('1'f)nOlO?,ír. J e

:1 grafia exata da palavra. inda.

;;:l���l:ii�;l';�� a:h::�;�;�sq�li�:d� Festa daf mil;", \h �"i\"'l ('1'". realmente

I-"tert:>ll'=- rt:� Pel-ejl a, Eh· não �e

Iecordav'l. Sigamos cóm Os fa_

��i:;:l"�an:�I�:n�;;��o d:r��':���e� � COmee·lra';banoueho:5 na�(,:Cll a encantada.' "1 .IHB
!'1l 1\l:0I11C1lJe, n101'p118, c1�a.n1.1ante, •.

cheia dê ele6"flnc'ia e de irresisti. (Col.ldusl· Ia Sexta Pago)

\"c� fast.:il:acã(J' Pouco t('Inpo

dec-I
ra lacuna, �xistente ef!-l ..BlillUe�

peJlS da ',mda.30 mundo da beb naU, oU seJa, a. falta de um

1\' anigl:" :! senhora. Champi'J;n batel condizente com sius fô-

;lnií;.:a f'{ nhora peren'e podm dI-
-

. � " .

'ol'eio. COmo l'azão declarou., rp5 de cldade progleSStsta.

:,pena.:'l, c;ue e�'tavn enjoada do :1 ----- I'i
marido. (jtH� el'a. um cavalheiro DR, AYRES GONÇA,LVES
e:<<Jgrad3\'cl I) qUe.,;sperava só- Advogado'
mente (l naRClmel,to- de ::"10�1iqu(.' Rellldencia e Escritório

para dcsobl'ig�!l'"�e e dizer ELmmN.ÁU '

,deÍ1i' ;10 e'-poso. Realmente a Rua Erusqno S/N,
'oveJI1 s�nhora cst!lya apaixon3� --'-;---'

di pelo prppril'l.3riú c'e yarios.

loteis de Pu,ris" um certo m6n_

,,',:cu!" BaJ"-. d,_,no tambem do

am020 C�Jt>I1�--Cl11b. na l\seni

a Fricd!and. Hoje C\Ti dia. VU-

Jeau íUanzon

especiais (los m,
nic.o, ASSI}>' iados)
Pal'i;; . -- Ele puderia ser o as

-assino da esposa? Tem tipo
e ct-ímínoso v João Car-los Si},
'a Ramos é franzino, macilento

tem. no olhar parado, o ar de

im homem doente. Quenl o co

lpe' 1: antes sabe qUl' não ro,

'am apenas os extrnnhos acon,

tecírnentos .surgidos com a mor.

te (1€ Moriiqu., _- que o torna,

ram assim. Desde criança. João
'amais gozou de boa saude oe

requentoms-nte padecia d(' aI.
_'uus m.ilee, PI ejudicando a SIJ..a

ducação.
Nllll'-':t foi. entretanto. um

boern ío. Rapaz de largas poso
"es, hercleiro dE' aPI'EelaveI for,
tuna deixaéia pOr um nobre do

Impel'io, duno de pr"dios no

Rio, f'azcndns em provindas
brasileiras. sumtuosos aparta.
mentes em Pafis casas de ve,

I a.neío em Biall'itz, João Carlos

nunca enfr-entou 11111 tempor,t]
como este que desaba sobl'� a

sua cabeça.

a.--

aras
em u s:e
acusatõri

mos encontrar a mndarne Chnm
I r� .as a�radaveis e �crmanent�s

pion e depois madame BaJY, fenas da Europa. Passcu a. mal.

como diretora da casa de costu,

�
ar parte d.e sua vida nn França

l'a Jean Desses. Gua·rda ainda I habitava, eIU Btal'litz ,IUciOma"

OS traços da impressionante be- •
uma esplendida propriedade,

[eza que trnrismitira a sua. filha «F'azeridn», escolhida para <t

Monica: A outrara senhorita) tragediá. '\'1

Pel'�il'a passou-nos dias de sua Acnaseentr-mns, neste

primeira mocidade. num' rastrc

lE perfmne'e de encanto, como

uma dns mulherr-, mais encan_

t arloras dr- Pa.ris e é, agora, cer;

t.'l111ente. uma das mais elegan_

tes, TI anscende a" ShaIirnru-».

r10 Guel'la'in, e o seu hali tn é de

r-osas, quando diz aos jOl'nali!,tas
:estas palavras crueta:

--
" Devia ;'e1' ex�cutado aque;

lc monstro que matou a minha

CAUSAS CIVEIS. COMERCIA1S E

,GUERRA ·ÀS CARIES1
,SOMENTE.
KCJ.
ASCOM8ATE

desfesmmodog

A familia Brasileira dos

SilVa Ramos
Vejamos agora " genealogia

� 'JlIllIlllllflUll1ll11ll1lf'IIIIII'lllllllllllllllllllllllllllllll \mnnulI1mim :::
::

�

:::
Dr. Paula MaJ�a :

_ �:ADVOGAI\O- ::

-

-
-
-
-

;: E2critúrio: Rua 15 de Novembro, <lS9 - 1,0 Andu.
- Resi<lellcia.:

,-

. � .i!'ONE: H-t7 - Caixa f"estal, 211 - BLUMEN�lii
. �
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Praticamente
UEUIÍlIUZilOIl os ÁCIDIlS
DI BOC4
Ao entrar em contacto

com Kolyno&, �. ácidos
da boca, cauBado:<es das
caries, são imccÚa1a'mcnt-c'
neutralízados,

-

-
-

par
exportaçõss

s,olução " de.. continuidade as

S. PauJ�, (Mcrtd.) - Fez o g<J- c;ão .h�vida em outras mo:�as
neraJ Aná.pio Gomes, diretor da! curopéí�s, o que tem posaíbíüta

Carteira de Export'açij;p e Impor-I
do � A�!5entina �o�prar,; I,le�sa.:s

tacão do 'Banco do' Brasil, decJ�- nnçocs, em condrções -rnars van-

l'a�ÕI)S lamentando o ne- tajosas'",;

go�io. que constituiu Madeim, café e ·truteM;

país, a co-nclusão, de

comerciais
-

corn outros .: paises.
cspecíaímentc com ,fi, ·AJ:gentilla.,
',.} Chile e a. Espanha,
,

O C0;1ItCl'c-iO Com a
'

,11'gcntina
Sobre o assunto', a reportãgem

ouviu o sr. Nestor -So7.io. pre

sidente da Câmara de Comércio

Argentina de São 'Paulo, D'iss�
nos o entrevistado que as rela

ções cÇlmerciais com a. v1tinha

República se encontram, num

período de quase completa para

lisação.
.

Nota-se essa pal'alização prin
cipa.lmente �as, e:x;portações bra

�i1éira3 para a Argentina, em

"irtude da desvalorização do p�

"'o platino, Da queda (,'0 vaJor do

dinheiro argentina, em relação

ao cruzeiro, resulta a entrada

Europa em relação à madeira

brasileira é muito grande. E'

certo que as frutas já não en

frentanl, concorrenr-ia, nlas elas

aumentaram sensivelmente de

"las mercadorias nacionais

portos rplal.inos· com uma per·

centagem de aumento equiv:\len
te à desvalol'Ização.

concorr'����:id:l::::é�:e Q��epro� I PIIIR)-P9 de OILO'S���::::�:�;I��:��, �:�:���ll::�J:�i� I bovvr!'! �ARllJU.
ea-se uma preferenci.a pr.mt a-

, G.&RGANTA
'1ueles al'tigo�, em prejuiyo. é DO
"Iara, do ritmo das importn,�ões

argentinas feitas no Br;].�iL, Ou

tro fato que contribui par?- -o

de"locamento das importáções
111atinas, C'ccol'l'e da desv'alcrri\:h'

D),b. WILSON SANTmAGO

Assistente da Faculdade de

Medicina da Universidade

do Bra.sU

CONSULTAS:

HORARIO:

Das 10 às 12 boras.

'Das 14: às 18 horas.

CONSULTORIO: - Rua 1:',;

de- Novembro, 742 - (Ao
tádo da <lduafarma:.). -

I

II
j1
II Com 27 anos de prátic{ 111,II!! NÃO

"T1o�n�I���S�::::: :.�"nAD8S
.

' 11
,/�=:I��:�����S��:��l�II�'r::I;'I;::::��;����-
�

�

I� ,-
I� Aviso· ao :
J;: A �I!!lJl'cza Autu \'inçao CaturÍnc!1.:.( �.). A. leva ao conhc/�íli��!l_ª
I � .Í!.J do, pÚblico cm geral. ° horário u-c �m�tl linha::; ue ôniIJu:; e.n-É
i::: tro Dlulllonau c, Praia ue Call1boriú ') DlUlllCllll.U e Jaraguá do ::

sú!., como 3cgue:
� §l:

..,.

�

, �.
-

-
-
-

""

....

BANCO SUL DO-r \
BRASIL S/A. I

29 anos a serviço da j
economia de Blumenau, I

-Cirurgião-Dentista

o creme Hivea
alimenta ii cutisFRAQUE,'})1'\. GEi{AL

VINHO CREOSOTADO
(Silveira),

A epidél'me ê de extrelllt
�ensibilidat!e aos raio;; do

sól. Para. protege-las n�s

praias, 'ná� mais in!liea!l<a

que o Creme l�ivca. E' um
creme para o dia e para a

noite, ins1..tperâveI para a

Jimpez� da péle c eõmo base

I para o pó de arroz e o TOU

ge.

Crem,e Nívea é o unico

=

Diàriamentc: - Partiu:), de Blumenau, às lO,GO 111.',

Partida de Jaraguá às 19,30 hs.

(Depois da chegada do trem)

um
Conclua as quatro séries ginasiai", en'� um sô apco, estu

dando pelo nossD método moderno de edsino por �o:rrespon

dência ..

LÍNHA BLU.M"ENAli - PItAIA DE CAMBORIU':

creme no lllUndo que con

tém Eucerite, substancia de

grande a.finidade com as cé
lulas cutâneas, agíndp COulO

um tônico renovad'or dos te

cidos da. epidérme. Creme

Nlvea penétra profundamen
te na cútis. hlrnand:o-a bé-

la, macia e elástical evitan
do o ressecamento e as ru

gas prematuras,
(��----..------..----------\

Dias úteiE: - Partida ue Elumeuau às B,30 hs,

Partida Praia CamlJol'iü, 14,00 113,
� ADtil. MadurQa

CURSO KOLBER

O MAIS EFICIENTE DO ESTAJ)O DO PARANA'

OFTROS CURSOS:
_

ESCOLA TE'CNICA DE AVIAÇAO

ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONA'UTiCA

� ESCOLA PREPARATORIO (CADE?ES).
A\'. Vise. de Gual'a]Jua\'a .-' CURITIBA - Pn,raná ::

1111111111' t IIIIII II III n 1111I111111I1 im III111 ti 111111nltlu1mIIIn1111."::

:d1UU11II1II ,

Dumin",os: - Partida de Blumcn3.u, às G.OO bs,

I.);u'tida Praia Camboriú, 16,30 h5.

LINHA BLUMEJNAU - .TARAGUA' DO SUL

-

. =�

'1
.,;.
, -

�·'S'
" -

i r." IlIllUlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIJ 111111n1I11111111111111llllllllllllUIIIlIIIIIIltnh =:;'
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.A NAÇAO

Selecionado Catarinense Grêmio Espodivo Olímpico

3 numa peleja que

caso

3a

Honroso o resultado para o Grêmio Esportivo· Olímpico • Fraca a atuaçãO dos

--4
r

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-,

Origens do
(conclusão da terceira pagina)
dél:;; nupciaSt dru d luz n� urno

crian.r;a, um menino. (jlie n'.ê:(cbeu
o nome tIe João C'tl'lo�, d:l }'ilv;l
I�anlOs. Anos d·'Tlois, nascell

Beatriz innão de João e ai ter.

minou a prole do COlS'l). De seu
. prinlein, matrimonio. pIa pos_
fUia dois 'filhos: Vernier Pail .

lez qUe é ag:ora s,cretario ge_
ral d8s llE'Ülas Rcnault, em

Bougr;;.BillancoUlt, c maclame
Thompson. (PIe reside no con_

darl0 de r;::ent. lla Jng-Ia1.I'1Tn·
Depoü; d:1 1110rtp <1." SI'. Silva
Ramos. yjuva pela Gegum1'l v@z

a sfIll10l'a Cé>!SO\l. se cmn U111

Munica

Blumenau, 18-1-194:9
---------�

ce
II

CI n.ou inteiram nte

visitantes to! Quadros, Juiz,

(Por AUl'élio),. . ga-vcrde, domígo . próximo, possui o nome, Neste pe- sa garantimos: Caso atuem Como dissemos de início, de seus companheíros. Te3- lentando rebater, o fez ele-
A contagem de ti tentos I fl'ente aos paranaenses. "riodo inicial hOUVé SUP61-:-LU- ua mesma �al1cira como 0.( lCClllCalll'�llte· Lor laUlO o t.niha secundou-o, sendo .értuosameutc, Lazcrido con.

a cinco C0111 que o selecio- Buli assistencía locomo- ridade pOI' parle dos rapa- fizeram sábado é 'domingu, embate, nuuu ou quasi 11a- que Bodinho, Valmor (no z. que o baláo se cungissc
U3.UO catarmeuse levou . de veu-se à a.tiIçaua, saindo de zes aivr-rubros, nem Vl'el1a- desagradável será o resul- (ta aprcscuuuiu« l,C 1l1Le- cempo ) , lteuô e Nascimen- contra seu próprio lll';,:o,·li

vencida, sábado.. a seiE;Ção lá bastante decepcioU:adà.· rados fisICam.cnte e taúndo tado. Se o ataque COITCS- r��tiilllte, saívo algumas jo- to tiveram fraca atuação. perigo havia SIc:.lO desfeito,
de Isrusque, fez com que os De nncio devemos dizer um jogo bastante prático. ponde .o mesmo não acon- gadas mdlVidww:l, U jog'o Quanto aos visitantes, de' .juando, surpreendentemen-
desportistas locais que o' futebol apresentado As tramas do �ar?p�ao de tece com o sexteto de�nsi� I apresentado pelos dois con- vemos dizer que Adolrínho te, () sr, Henrique Vander-

preendessem, isto foi de péssima qualidade. 49 eram urcndás � pela: .

es- vo, notadamente a linha- Juntos nao agradou, ab- foi um espetáculo, pratican- Iinder apitou penalidade
um scratch do :h]stadoi, Técnrea foi coisa que querda, onde Walmor, com- I média, onde.Bráulio, absolu-] soíutamente. Nao valeu do intervenções dificílimas.

I
máxima. Cobrou-a Gastão,

formado pelos melhores-ele- vimos em todo transcorrer pletámente livre,". ameaçou tamente, náo pode arcar I mesmo os dez cruzeiros da Podemos afirmar que -sal- abrindo a contagem.
mentes em suas respectivas da luta. diversas vezes o último re- com a responsabilidade que

\
entrada. I vou seu quadro de urna der- Juarez, aos 35 minutos,

posições, tinha por obriga- °Inicladci o cotejo, duto contrário, Bráüíio, o. o posto apresenta, Triste Que dizemos do desern rota, Valdir sobresaíu-se [.'ecolhendo uma bola que
ção vencer mais. folgáda�·· sé desde logo a dísposicâo .:él1ÚÓ médio visitante. per- sorte estará reservada à penha individual do. càmbem, com uma atuaçãr obrou da disputa entre Re

mente, mesmo se� tratando do 'GÍ'emio Esportivo OHm-· niitía a livre ação -do efi-- nossa representação caso! plaiers ? Poucos foram os de vulto, destacan.Io-se co .iê e Murici, desferiu poten
de um selecionado brus- 131CO, qiw. por várias vezes ciente meia esquerda bas- atúe corno o fez em suas I que se destacaram. Come- mo UÍ11 dos principais valo .e chute da intermediária

quense- que conta com ôtí- amcaçoü o areo de Adulfi.. cante ativo nesta .primeira �laas apresentações. Não çando pelos locais, devemos res ela peleja. Antoninho ipanhando desprevenido A

mos valores, 11h6; qiie reabilitou-se de rase, Os dois a um deste compreendemos como cer- dizer que Oscar foi um por· não foi o mesmo que esta .olfinho.
'

Entretanto, para a peleja sua atuação em Brusque, zempo foram bastante jus- tos plaiers ÜLtt graites do tento, defendendo admira- mos habituados a aplaudir, Faltando Lrninuto para,
contra o Olímpico, espera- praticando intervenções .os, apesar do tento ini- conjunto visitr nte possam velmente seu arco. Aduci, demonstrando falta de dis- término elo período inicial,
va-se um melhor desernpe- notáveis. Desde o início no- .iàl dos locais ter resultado fazer parte de um �Tatch, esteve segurissimo, domi- posição para a luta. Na in- �abot, num passe de Tei
nho dos rapazes que terão tou�se ó· fraco desempenho de uma decisão do árbitro. ti.is como Muríci, bastante nando Zabot nos 90 rninu termediáría residiu a maior ;eil'idla, marcou -o ÍJrimei'
sobre seus ombros a 1'es- -do quadro preparado pelo /erdadciramente calamito- I inferior a Pachequinho, tos. Arécio, na esquerda falha, lvlurící cOI:aeç::u mal . o te:1to pam os seus,

ponsabilidade de defender o técnico Procopio. Posit:va-: sa.
, I 3ra�l�o, long! de po�suir a esteve reg'ular, encontrando ')rogredindo depois, I1'esmc Na segunda fase, aos 18

prestígio do futebol barrí., mente, de selecionàdo No segundo perlOdo C011- lJOblhdacle a� um Dmho e elú Benteví um elemente como ccnüo·médio, Eraulic minutos, Dem, após vário�

tiliuou· o mesmo· diapasão vIorzinho, 'iluito pior que arisco, Jaeger, que o subs- :esteve fl'aquissimo, permi· .lITEma�es de seus compr.
1e jogo, ápesar de melho- )S plaiers integrantes do tituiu, não teve oportuni- tindo livre ação do elemen· nheiros, arrematou de es·

rar muito pouco a equ'_ Quanto ao Olímpico, me- dade de aparecer, Pache- to sob a �aa guarjn, G:ora! cluel'da, An§cio, tentandc

visitante.· fece encômios pelo seu de- quinho, Honório e Gastão· rIO, não cOll::"eguiu destacar- ;3aJvar, elesviou para sua:.

-Ainda neste meio tempo scmpenho, ou melhr,l', pelo forma ram um bom trio mé- se,· ficando Ivan com as hon- próprias redes, c1eixandc
oficial frances, rico proprleta_ atuou melhor o. quadro 10- :csultado conseguido, HOll- -.lio, com mais destaclue "a- ras de i11-:Jh':l), neste setor. ,3em ação a Oscar,
·'io <1-. terra::, o CO!l1and,hte f b 1

.!:'

:'�lroche, cal, que, diga-se de passa- ;';}u o n0550 ute o, can- 1'a o médIo c�3qllcnl(), pos- No atac[1..v), :,ômente Teixci- Voltou Juarez a l11al'C<H

\ Depois de SU'lS' nupdas, o gem, se não· venceu o em- lcguindo um rcsult;1do 'juklül' cip gnmdcs quaiída- rinl1a c Zabot ainda que aos 37 minutos, colucandc
c-fícia! pediu ElLd denl.�'.;;iJ.O 00

,'bate,
deve-o à chance que 3agradlJt", l:J pc;,;a,l'. de dos. T\t'.:hcquinho esteve 1'e- longe d(� �:na;3 possibiliJa,d'8S, em vantagem os 5�;W::],

Exército I<'rances, onue livera c"teve ao lado· dos contrá· merecido um triunfo. g·ubr, o mesmo aconlcccn- foram os mais destacados, G�uanc1o tudo indicava
LUa dJsempenho bl'i1hantc, e . :' "

t 1 d
-

11'10S c,om�u .� gcra a� aço�s e'l do com HOllo'r·l·o. �o atacl�c, Dem deu novo impu.IDo ;_, que a vitória ��orril'ia ao,
consagrou.se inteiramente á· ,. _ T _.

•

.

educação dos filhos dê -;Ull lio_ 'O scratch barnga-verde, vOU vun ..agens, nao VBlLcen- Juarez sobressaIU-se (lOS ,raagual'da, enquanto Nico· olímpicos, 'ciG que Teixciri·
.

va ,e�posa. I<.!to, no Brasil, po: principal atração da luta e elo graças à uma interven-I demais nos 90 minutos, não lau, Bentcví e I\IOl'ZÍl:hc nha cnvia um passe CIY

d!'::'la p'l:'eeer estranha, mas na
o. ponto para onde convcr- çã? ÜlOpól�una. de :racnc-!3Ó pelos dois tentos quc as- nada fizeram. pl'ofundidadc, Oscar sai de

FI�n��n�a���n�:'Laroche como f giám as atenções, foi um qumho, nos ultImas lllstan-: sinalou, como pela sua

I
A contag8'-1 fni ;:JY'd:i arco pa,ra segurar o balão,

qne ftlndiU a SUa vida na c�ir_ fracasso. Chegou a irritar tcs� Aprcsc:ltou o" onze ?�()- ! const:l11t�(� atividade. N5:D aos 17 mir:.lll'Jt;.. PaehCfjninho antr�cil la-se "

l'eira doo e�te:H�os e o q�e su. f os presentes. Atuaw:l0 de- paIado pOI Lc1cco, albo I eontou, c ecrto, com o Hp010 atnque dos locaIS, 0:-;(;::1.1' (�
cedeu 8. Jo'W Cadus de!xou.o· SOl'denadamente, .

cnm um mais produtivo que seu atl�

I1IuCÍllBI.10, , •.

l' ,
'

t'
·terceto intermediário onde versarlO, a.CTn ele O�1Tl10 pre·,loão Carlo§

..

-

O rapaz que d� uma ho'tá pa. somente Ivan pmdllzia al- paro f�;:-;lco,· Conseguiu PR,:,
'·'a entra tom'_'u .. se ásb'o dssoa

go, deixou a seleção do Es-. 1'a v w_i;·;o61utio!l lor;�d um

(le8fl."T�àaN('l hi� loria ·é brasL - lt 1
'

·t 11" hOl'l'()"O" tado uma imnrcssao pouco resu at o uas a lÁ) "

"

a ,

ll'il'O, l1J<ls llascnt em Sailit.SI'_ k'
,

t
badicn, no u1tim<l di� .de agos. lisonjeira... Não· sabem�s 6 Empataram c ceI' o'

10· tlé 19::i4, l<-:;lc páss-oti toda' ü qú,e está reserVado' à --C8- bern que mereciam.· um
.�ua juv;:cntude na Fra}lç'l;, fcz quadra alvi-rubra no. dia triunfo os componentes
')s· SCl1;; estudos f;·:cund�llios no ' ,

. 22 ""m Cur'l'tl·ba·· Uma coi- COIUlI)C gr jna.LicclI do VC1;<;alhes·' ·,·perto .de . ,y. • .

Paris, e aperfeiç�ou_E;e no Li
".)11 Oe DaYJ1lJe. Foi a C31'a al
tura qUe conhee<'u a . seduto!'a,
Murena, tão mOl'ena.e tào lin_
da. e Rempl'e rodcada de pre.
hmdentes,

.

Os parentes da elegante fran·
cozinha co�tumavam passar a

,.
"saison" em Eiarri.'f],';, centro

l11.un(lt:mo. Monique frequentav3.
j, as competi<;:õcs esportivas· e.. l;í

I encontrou João Carlos, jogando

I'
tenis, gOlf, praticando a equita·
ção e dansando no cassino.
Ao redor desse mesmo grupo,

simpáti�o e atra-ente, gravita
Hermano da Silva Ramos, c

"Nanô", da mesma idade de
João Carlos. As más linguas di·

zem
.

que surgiu entre Monique·1I e Naná um romance de amor

que serh r�iniciado, anos de
I pois, no Rio (r'c. Janf'iro,·

A essa altura. João Carlos,
que estudava ciencias políticas
em Pari:>, adoeceu e teve·· que.
interromper o curso..A

. pleuri-
sia obrigou·o a uma longa. con-_

..

:
.

M· l�:�;:�e���se:mp!o:ts:';::��de!
,BanueoU 0_' iirei ioquando aInda ,era nl·enor, m;;ts a ., .. .:�

mãe o emancipou. imediatamen- '';'.
-..

.

...
'

.

8,
.

;l�;e�e���oç:ua�e;��:�� ;�!tiarc:�� 1·f)·�. ,'''as -_:: -�é m f
-

U S n u e
para o rEasl!. Quena ver de . . .,

��r��:m�er�:m�: ::�:::�lia o� O tO côte-J·Ó invicto
negoCIOS deixados pelo 'Pal, . A
pcrmanencia de João Ca�.los no

Brasil foi curta e ele voltou pa'
ra a França, onde tinha' o seu te
ambiente,

Marcadores, elc.

cabeça. A pelota cai 110S

")é" ue Zabot, que nicontí

.icnti a envia para D fundo
.tas rcucs, Isto aos q2 mi
nutos.

Na arbitragem funcionou
J sr. Henriqun Vanderlin-
der. S.S, esteve fraquíssi
mo, prejudicando por vá
rias vezes a seleção catari
nense. Dentre suas falhas é
Ie ressaltar a que resultou
no primeiro goal do Olímpi
co, quando somente ele viu
) penalti assinalado, Por

[JOUCO a peleja não descam
ba para a violencia, por
CLÜl}[l exclusiva do juiz,
Bom público fez passar

relas • bilheterias a quantia
1e 7.300,00 cruzeiros.

QUADROS
Olímpico: Oscar, Aducci e

A.récio (Jaeger) Pachequi
nho, Honório e Gastão (A
'écio); Tef:t\nha, Bódinho,
Juarez, Valmor (G2.stão) e

Ilenê (Nascimento),
3eleção C'atarincnse: Adül
cinho, Valdir c AIitoninho;
Murici (Geraldo), Bráulio
(Mul'idl e Ivan; Bcntevi,
(Dem.), Teixeil'illha, Za.bot,
Ni(�olau, e Morzinho (Ben
teví) .

Anormalidades: POi' oca

siâo do penalti, injustamen
te assinalado, houve várias
cenas indisciplinares, nas

intervieram Testi-

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

_. (LINHOS ESTRANGEIROS)
E MAIS UMA ·INFINIDADE J)lij A1�'l'IGOS
DO SEU VÀRlADISSII\10 SORTIMENTO

boa
da

impre§são
F. Co

Seleç�o

a

Aspectos
local

exibição do
do

Nã<J causou

SeleC10l1·ado
jogo com ....

OFERECI.:'} PARA FIM IH<� ANO 08 l\'m·

LHORES ARTIGOS PEI.•OS r.U:NORES PR�

ÇOS EM ..

(DL' L3.br�du, e::pl"cial PI <:,\

I
melll r>. ,1 ulb, Hü!io. Z;1.bot e. tle, mobilidade c seus reCllrsOS Il·�'j VUlOI"CS em Sunta Catarina:

� l'hc:ão, ,I Hcinz! Na cta,pu complementar I silo parcos. Não está a allllla ,ó�llO, l.0 [!'lcaL r lJru.qu'2n�e.

I . .. . 21·Ú 5111>21':01' tanlo a Il'1ol'zinho
Intensa era fi espccta1iY!J goleal'anl TClxell'lnha 2 yeZeS da tcleção e o ataque pal'an(l_

..:0::10 a Dentcvi. Enfün, pcn�
('t1e cel'caVa o '�ll1atch.exibiçã:;-' e Julio pura os Brusquew3CS. ensc entrará na árca de nosso

." .ndo.se melhor, há d<; se acre.

dos pupilos de Procópio frente O ádJitl'O da colltendo foi "eledunaUo, quando quizeJ', se r,Lar me�mo que e�tamos mal
SEDAS
CASEMIRAS

Cl{ A r E' U S

SOMBRINUAS
BRINS

dô tricolor
Brusque (do Corrrsponucn..

j
SUe e disposição ._para a luta €

ensaiando jogadores técnicas e

de classe, .

"""1 ta"(Je d� dO'llínüO, noL<,.. . l:>. Dentro do gramado o con..

Estádio Augusto Bauer, tIve.
.

t 'l" t' b
" JUl1 o 1 aJll1cnse cs a om, lnas

mos nova apres-cntação do con_:- . .. .,
. no aprOXImar ua grande área·

J·Hn·to do Atlético Renaux, de!;; ..
seus avantes pcruenl comple_

ta felt; cont.l:a: á .nova equipe do
.

- tamente a noçã'J das jogadas c
:r.iarc11io. Dias de, Itajai. Um·

l:otejo' que não passau de fegu_
.

iú em vi'sta: do de;;;int<:re::se da

cCJ.liipe brusquelis·e vendo no

IJe embaralham de tal fúrma,

que pf::l1nitem aos defensores

contrá·rio3 a amÚu<;a.o de todomoro rla. filha. cam· 8/.�mili:ona:rio ,

bra5íleiro Os La SoUa 'havia.rrl
pertl!ido apreciável pa.fte dos ·seun
bens, {lUantl!O o general Franco I
subira ao poder e lhes confis,ca-j
r;L as propriedades, mas

héWia,t!tnfl; pal'te flutuavte .da, l'jqu<,za
,da fa.Tn.Hia espa:hl1.o1a: 03 navios,

Este,; barcos mercantes estavam
ancorados em portos int;lescis

.

e I
continuaram· a· ., :pertencer aos

BCUS· arll1adores, La Sott!1 '

Dé maneirà não ofiei�l,
.

João

Carlos ê Monique era;m cOllside

derados noivos. mas a mãe do

alUCIUl',
}Írarciiio presa fácil. Prõvil is·'

Os tlias t,oda\Tia n08 m03tra_
to';U muitas substituiçws no;

1 ilo tún' :M:'11'cilí�
,

. Dias melhor
conjunto de Má.rio Olinger que

(lue na lanlé 'de domineo, por_
na segu,lida elapa, atuou com .

quc rocut'sos
.. úã� faltam aos

Waltinha, Peuro.·· Nino é na lJUPilo,5 iLaj:licllses.
primeira com Zendron e Luiz À p{:ii;l�Úà eta1la
da c·quÍPe da aspirahtés, O con_ l.el1uiÍÚ:iti c�ri :: u. O l;í,ô tricolor·
junto marcili�ta todavia apre. bm::,qucnse'êóm téntos de .Tlllio·
seútou r�lgo que nó;:; leVa a

2 ri Zendron' .'1 .. Na eúrpa com_
prever p�l'a o futuro,. se bem. plei�lel�t!U' Tei;'eira 2,0 marcou
que não tão próxhllO, unIa re_

de cabeça
presentação bastante homo.

\Va]tinha\
rrcnCa: valores nõvos com San.

.
.

.
.

.

� a<:sinalou para OS ])rusqu�n.

para.· o :rdal'ciJio e

tambóm de cabeça
l'lll'Oche,brasilph'o. a senhora

aconselhou·o:
- Calma., meu filho.

SES,

Apitou LUiz· Albérto.. dc Cu_

ritiba c::uc tév,e bÓni trabalho,

11·!Dr?WilsOifde'�Ffêitãs=Mê,ro--
. Adv'ogado· .

.

! Uua 15 de novembro 642 - Te!. 1417.
..

- E(üIício I N C 0·- Sala 3-- .

.�lõ--:-:...�--m ,=-;-;;;:;;,��s:;;;e:::�

aO combinado bru::.quense, 01'_

ganizado á ultima hora e com

2pen�ls 1 enf;aio em conjunto.
A grande a�sistcncia qUe com.

pareceu aü estádio Consul Car_

los Renaux, á Rua Conselheiro

Richard em Brusquc. propor.

ciona ndo uma arrecadação de

9.800,00 cruzeiros, ficlJu satis_

feita com os 90 minutos de bom

futeból pôstos em prática pclos
lItigantes· e o re�ultado final

ele:6 a 5. ·pnY seleção catarinen.

se espélha o melhor aproveita.
mento por parte dos avantes

da «seleção»
.

das oportunidadcs

CO�lPUto geral
todavia,

.

a.,s duasdas ações,

equipes se equivaleram,
porque os bt'usquonses, passa.

dos os primeiros· 15 minutos

quando o pla,card ·estava á ;) a

0, rCllgira:m valentemente e

foram p&.t'a o ataque surgindo

Na etapa complrmer,tar ·os
dois esquadrõo,; também tive_I
r;tm n.çõcs identicas, sobres-'

:::aindo_!:;e ligeiramente o me.

Jhur cnlendir.l·cnto d,)�' COlll'!ll.

paI' 'l'cixeil'inha.

l�ul"quel '"Geria ���igir Hnülo (los

brusfluensCS'i qUe ICul tl 1J ]J-::'!il�;

um cOlljmtto que há tllH 111('S

treina, Gomo é o ca';o da 5::1e_

r;ão da I<'CD.

Isto 1'111 I.t'aço� gC:·il�� o jJrdio
.

travado Siíbádu!
. - .... . .

V.amos a!) paúorama do pr6-
lio ciH :;elW dado::; muncricos:

qtÍadros: . FCD:. Adolfill!1O (Ad)

Garcia (Valdir) e Alltoninho;

MUl'icy Bl'áulio e Ivan: Bern.

tevi, TCixelriIlhil, Zabot, Nico·

lau e lVrorzinho! Brusquenses:
Osvaldo, Afonsinho (Ronôl·) e

..
.

Ren<,,:l' (Oriol1),; Vadir C(lchaça)
EoIomini e Pilolo; .Chico (Wi]j__

.11:: .equipe vClléedol'a formou mar), \Vilimal'. (ZéqniáIm) ,Tu_

c,cm MOgimann, ·AfonSiriho e. lia (Branco) Hélio e Hcinz (Ti-

Tezourinha; vadii:· (NIno) rio.
lonini e Luiz (Pilolo); Aderbal
ITijueallO) Zéquínhn,
Zendron (Wa-ltillha). e Tijnea-
no Jlrinell) ,. 'íc,. . ....,l� :._ .._

.•��

jucano),
Na primeira, fase o mal'cadol'

[\.f.\sinalrJ\\ 4 tentos, p:u':l cada

bando, aSl'ül1alando; Nicolau,

Teixeirinua, Zabot� Juli�, nova_

Isto. :ulligo;', o que vimos na
unla atuação 111Uito bôa. acum. Valdir lhe é superior. lHas ain.

n",,:;;J s·.'leçiio: não precisaria·
panllanílo de perto OE; lances (' ela fraco p:ll·a a sekçãCl, Temos·

múG qLl�d(l\lcr cutm· c:-dJir;ão de

apitando CO!1l pn�cis;-LO e im. JI.':on.';inllO, Thiago e Curragcj 110:,:sa t,u·ma .para con,üdrr 11' ?o.,

pal"eü-:.lic1ude! . Dep�i.;:. di:d_u nu- rnuito �upedor-es á (Ja:!:ci�t. 1.: ·;uas po..::sibi1idadcs. A1iá·�. cc n-

tUl'almcntc. para aqueles (lile II IJC1'(jlle não CDll\'ucá_los? \·ei·S:Jnw� com Cill1:g0:< qHe "ecni·

A' ••• _ _ •••• • • p3.nhanl 05 treJnn� da nOS':::1 sc-
n;lO Vll';1111 o prellO. :JU,(). n'.)" po· Na mtE'nn�wana: no'.'o tI a, \ leefw e f"l:lnrlo 111::: ec:pLl:::�rn(l<;
demDS fLll·tJr a rapidas con:,i_ C1SSO dos técnico:';: Braulio em I ;te r;(lf�� mé,:o lÍP pensar, con·

dera.c:ôes, priucipalnlente sOb1·e absoli.lto póde areal' com 11 1'e5_ cOCdal':llll plenamellcc conosco.

a seleçào cat"r;nens� q',l[' terá POlls:,lJilich:de clD posto ele centro. Lc;:;o. ,

,

.. . I ]!; Il'LO Y'l"10S dc"::'ll' c"tr. co·
a inclllllbencia de defender o l;leclIu! E llm clcU·o c(Jnsideravc I

-, .

. 1 t

I
nlcntáriu :;:en1 con'�'lU8rar o 1'a-

prestigio do fateból c18 11/ terra p�lla as incursões dos a'\'antes �)nlho dos brusqucns�s que de-

OPlJl'tUl1w:nent� em Curitiba l' contrári()!::, L('l11brem�15 al)S 1'e5. .·aITl ;;wn':. tn.lh;Jho DOS ·"s�l,,

FlorianoPlllis! pOtlSaVels d:l se!l'ção as figura:; ! :,iO::1aclos" e... selccionadGres!

d" D·' I B I
..

P'l I I' Porque \:,i pra nó", �c a sel:çãr)
- 1>1 lO, . o 01111n1 e 1 o o

Ficou patente nitidamel1:e aO

I perde
e::1: Brusqu,:, com !lUe

Cl.onist�. impal'cia! -e cdterioso
de�loc:;ndo_se êste para sua alL "carOl" Ílc·,ria o r.o�so múigo
ti':;a posição. Ivan esta otimo na

.

Procop'.G ';
.

aza média esquerda !Ce bem I Osvuldo no a;·�o,. f;1l1OU.. ��
déve marCar melhor! Final. :1m3 tentos c amou., u" TClxelrl

mente l\Iul'icv na dÜ'cit, tam I nha. NO:3 drmais 12.l1�"'" andou

qUe é a primcira vez que vimos.
.. , d -

. hem. Na za�a, Afonsml1o pro-
bcm p1'eCiEa de :;ubstituição! II \'OU que é 'o nlaior zagueiro

em ação Os ,:Eelccionaclos" pela c ·lreee de ulclhoe i{:cníca e
I IT131'C'1dor de ('entro ayante qu�

FeD. Todas'ia, sinCel'an1ente� :l1}üntur um HU1J�titUto para o; lC1110<:_; cn1 f!�ln1a Catarina: notil

nós aconteceu qne vendo pela rl1l:dio �'�lUno é nonlcar Si'l1- t.T:l JlUlrc(]l.;ão sohre Zabot o se

primeira a exibição de um COl1_ pl�sm,;nt'C o médio grenat dr) .' ,t� crnsi;:·nou "'3 dois tento"; cl�

jll11l0 pudcssemos do nl�Sl11(J Oli,?,Pico PélChccjllinho, -,,'do!' nl· ':p'·;"c an freto de n·t oca�jão Z'j-
.

.
pCl'lor a MuraC'Í. O at;FJuc p::;;. hot m,tar atuando desloca,tllo pa-

apreciar é scgul''lmcnte const'l i3lle 11m {;j'·o ataea..,_te notáv;;)l:- ra uma das meias. Renal' c

dera!' as possibilida<le.;; deste I T"i:wil;jnha, Zabct e Nicolau, c.,- Ori'>:l. quP. ntuaram tambem na

ou d�.rluclc va !Ôl�! Isto aconte_ üio per'feitos e r('sid'.; l11�t 'n1cn- ,�;�["... ;lnd�r'l.ln regulann�nte

('Clt no (ntantD �á.badD en1
to aí o ponto nlto d'\. cquipc4 eflUI superioridade parrt O za�

l'ara a5 c:d.rcma.,;, lr:;lll'JS lll!!lho· (Con"liu na 2.a pág, Letra "D"i
Bru::que, quando de ç(Calnar(]_

isto

algo sobre a seleção.: E.·c bem

que muitos pÜSEa\n .

conteda�·

nossas afirmações baseadas em

de e:·; tl'emC! s er:l nosso Estado,

do colt.?jQ. A�;siln rstulnn'_; pel'_, ,

� 1::mJcrever =lússas eoU;ride1'3_ 1\ll!m"!!lml!!!n�.II!I:[�'I!!III1!!!!lIIll!l{mlm"l;lHm!IIII�llIll1mmnm�
-f�ltamrllte a YO:ltJd:c para II ' t
"";;"';.""n,., 'l'" ,;,,": I H O s p e d e·s e n o t
:l�� a�:�;�:::"ll1i;(l�;JOS:��� ::11 a�� I t

H OT E' LI
t

queiros tem seus dia�: todavia
j t .

.

.

.

.

Catarill'l. Ari, seu sub;s:tituto t
está a altul'a de ser °

SU.I.Jleút€ t',W Ol! R.· G. E S!".da. seI CÇ' fio! 1
Na Z�{�rt n:,-;itlc o primeiro

grande erro dos seh�ciol1Hdores:
Antonilll1n está bem na zaga t PH.OPRlF"::TARIO: IJERMANN l\ffiNTr'lf>N�qLlerdu, atuando com tll'nIza4 J!:?LlIJI

.•
'

marcando elc forma impecavel I ' IPrc"o� .L�dicos At<>nu"e S'" a nu"lquer hO""
e constitLlindo_se wn dos es_

<:> ,- � '.I. ,.. ao

te ;os. Seus companheiros que I
t

'

-- Higiene ahsoluta -
€f,tivcrum CI11. atividade prin_ .

"

cipalml'nte G!lrcia, s:1o de tuna l. de J' Cosinha. primeira orde�
mer.iJoc' ·.llade de CTUSnr dó,

f
. .

It tTUlIPAVA .�RCA - RI:UJ\f�NAU
.

I

i
.

RUA SAO PAULO, 278-80 . .'

"

'.umlmllUIIIUmnlllmmlllll1lllmll1UUlill!lU.I:JLlUuUlmU·�miinÜb.

Luiz Albel to. do Paraná, conl Gal·eia fôr o zagueiro eSCalado.

iH to

Sincl'l'ninente temos jJCll:1 di'

110f'sa selcç::io fOl'mando com

Garcia 11a zaga! Nã?' elajStlcicia.
.

,
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uent
Ia

milhõe

o maior numero

,'A�'€��r\ic sel':Í!,graciado pelo
Vaúcari� com, a. 'Cruz de São
'\ o·, _ , , .

GTégj)i.�o e 'a_ ordem de São Bo_

iiJfácio" ape5ar de que a minha

ppsição na corle pontifici,a me

c.oNceda
-

a," graça de permanecer
n�'- iucsmo 'degrál� da escada,

Trono do Vatícano .

Vocôg, jllstifir.adamel1te,
vem estar interessados cln sa

ber o que dÜlSC no meu �elo a

Sua Santidade; Explico.1hes.
Nessa minha respeitosa missi

va. fiz um apelo, de joelhos, aO

/Santo Papa para que interceda
como bom amigo do Brasil, jun;
to á Congregação dos Ritos H

fim de que lenha andnmontc no

Ano Santo o processo de cano

nização elo grande Anchieta,

que Ja deveria estar nos altares

. ;RoSqlvi,_porém, esta' '-manhã de nossas igrejas bl'asileiras,

f�,?,ér um apelo ao S. S. Pio Os processos de canonização,

�IJ<quà .scmpré' tanto me

diS_,
ás vezes, demoram nos arqul,

ttnguíu, quando Cardeal SCC1'C- VOs elo Vntícano. Ora, o pro

t�io'-4Ó_ ,�stado; 'e mesmo de. cesso de canonização do extra.

pois :de 'elevado a. Summo Pon- ordínnrio jesuita ali 'está ha

tific��:"rec�bendo-me três dias mais de um seculo ,
E nenhum

d��is'::.d�,_ coroado na Sala do vulto hã para, nós maior quo o

{(.É��r(}m; com.a 'auUrriílade na
..

.
�

.

- hora do furto -

.

RIO, 17 tMcrid.) - JUsta
!}lcnt.e' 110 momento ,cm flue dei.

�aYaj, .as seis horas, ,uma lója

.......-...--"---'-"'.-.---�-----_-- nO'1·;:"o Anchieta, quc nos ensi

nou a fé, operou milagres e foi

l' missionaria de nossa civilt
zação.

E' com satisfação que CI)I1_

signo a visita que recebi ontem,
do O})eWSO deputado federal.
Benjamin Farah , Veio dizer

me que logo qUe o Congresso
estiver funcionando. regular.
mente, requererá urgcncia. para
o projeto de' origem governa
mental, di'SIlondu ,sobre a reei5_

'tlllturação dos quadros dos ofi
dais ela Acronautiea, a$sunto
que foi objeto de um «peço li.

cença", ainda, desta s(lnana.
O representante carióca, ain,

da cré qUe a Camara pos
sa trab;;lhar, nCS::ie período de

uma Sll-

eUll'l"ta churraseada. acompa_
nhada de cel'Vej'L, tendo, ainda.
Os presentes. oportunidade de

vi�itJI' ;:Js óbra's do estabcleci_
menlo, que dentro de pouco

tempo 'nI'6. preenehei' venlaelei-
(Conclue na 3.a lJáginil)

\ r_' dOd intcrc::;::iC5?
--

'_ ", ..) Enlão mortas at' candidalura:;
çao" ·.ccop,omÍCa, nacional - os lJEltança. duo foemula mineira
:Ií_tiillc1ro� resultados desse accr- CiOS cavaleiros do Apocalipse. A

ti> de cõrnJl�ssô fisiCo j'i' csta-' correspcmlc á aurora do pagão
'�Lulf ai. H-utoritario da fronteira. Há nes-

Agiram, podm. todos em sen

l.ido contrario. -Trocaram o Bra
fi! pOlO epíSodio. Pois a roda im

plac�vcl da succs;;ão os esmagou
,o' os tem reduzielos a bagaço.
ToI'Oou:os impréstaveis para Cor

Ter rio pa�ep, em qu� cada !-Im Be

c�nsidera\-'a. fa"ól'ito dos aposta
d()res�

,
'

te momento quatro gov3rnado
I'CS hospitaJi',)1.d03 - quatro bra
ves que p�leioram como mouro;,

su;pondo que trahnlhovmn pnxo
si quando no fundo lutavam ror
Getulio Varg-a�. Termin,:I{I�J Q

cílrtnz d"Elc. ci-Jo cnl CCniJ ;1-

))crt:\. P"1'l ocup;j-Ia intcirinha.
a 'bmdar pela \'OZ d� Salg-ado Fi

lho. que fora para negociar, c

volta :,cn1 cartas na mão,
- "A ra-padura é nossa". °

que tem a U. D. N. mineira ago·
ra a fazer é convocar uma ulti
ma I-eunião para transformar-se

,em clube, o Club dos Suicidas.
no ea3ino desocupado do lago da

l?ampulha.
Aos c�g-os, aos cegos de nas

cenl;" d'1 U.D,N. montunheHa o

que lhes rc,.-ta tÍ o morte. O seu

leader federaL que queria ext'i!r

minar o SI" V,JJal:ares. desta vez

que EC prepare a fim de supri
mir a sua propria família, ;J,ntes
dele mesmo estoirar 05 miolos,
Getulio Vm'gas ai está, mai�

Sãa Paulo, Babi;;t,

e Cargas

"

cr t
s

ne

de,
cido que os relapsos çougTc5:;is
las. limítarvse-ão a comer o

,mbsidio_nül1m" d€j)ois que abis.,

coitaram a ajuda da cU5tO, há

vários dias. A atitude do sr,

F'arah é. porem elogiável, sob

todos os titulas,

Bem poucas vezes. tenho as

�'istido l1l11 êxito tão ruidoso,

como o de ontem com a estréia

de mortaspes as

olí s ee

de vitimas á segunda
_---------. t------·..., __:..--'--�-,----,�--------------..-,.--�-�--:,."..,,---,.,.

:Poderá a bomb� atômica I i�g�iiaMd;s11m apêlo do Secrelário
'

Imala� �um s� .,a�aque!, , ,,',,',' ,,',

:40 mllhoes de mdlvlduosl Segurança para o retorno ao lr� Ibo
�==:.-:;:;.� E' do vu no �:�:o:::.:: Passeata monstro pelas ruas de Belo'
50 m ílhõcs de mort.os ° balanço-l As revelações do padr-e jesuita
r.inietro das vítimas das guel- sito acompanhadas de graficos e

I'"S, revoluções e represatias, nos' ítustraqôcs, documentando que nnl ] -- A . Assembléia Geral
50 primeiros nnos do século CIn '-'gora a bomba. atômica é capaz
cur.so, segundo dados estabelo- de provocar num só ataque a

chios pelo pu, re jesuíta Fran- morte de 10 mtthõcs de Jn.divl
Scgurança para o' retorno ao tra-

balho. A reunião '. foi realizada
no porti) Florestal. com a pr-e

'�enÇa das autDridades policiais
e o reprnccntanta do diretor da

Central do Brnsil . Chamados a

guerra

B,HORIZONTE, 17 (Meridio_ muitos trabalhadorcs estão l'CH

dos grevistas decidiu rcgoítar o

apelo dirigido pelo Secretário de

tornando ao trabalho na manhã

ele hoje, isobrctudn os runciona

rios dos escritórios, tendo [L dí

rcção distribuído uma nota, di;

zendo qUe foi re�tabelecidu
tráfego até Santos Dumont. Os

gl'cvistas pretendem realizar

hoje uma pasxoatn monstro pe_

las duas daqui, visitando a. As

foi

d,a revisla carnavalesca «Che_
cisco Peleg-rini. A primeira gucr-

gou o GenEral ela Banda ... );.
l"a mundial figura 'nesse rol com

Não obstante o culur. encheu- 8 milhões de modos () a �(!'2'\ln

se literalmente o Teatro Gró- da com 39,600.000 mortos. feri

ria a excelente eaSa de dívor- dos ou dcsapareciLlos, Não roram

ínctuídos no bulanço O'� dados re

sõcs da Cinelanclia. E quando ferentes a cerca de 15 ou 20

apareceu o pequenmo de São gucr'rn s menores que, fora da

Borja, farda de general da g-uerra mundial, ccorreram de

Banda. então, foi um fáfáfá. O 1900 a 1950, Quanto' ás i-evolu-

duas. além de provocar para, o
mundo perdas materiais apoca
Ilpl.ica.s. O padre conclui cizen
do que, perante esses dados ab

soluta mente catnstrorlcos. "é de

cspcrar que, na ordem interna
dona I, os dirigentes abebarados

semb1éia Legísla'tíva, onde

apresentada a moção em

no tníctsmo c no ateísmo venham
a sei' substituídos pOI' elementos

apreciar a: proposta de reinicio

.10 trabalho OS trabalhadores

levantaram-se, em gesto que

signíficavj, a rejeição da propôs,
dos g'revistas .

fieis ('O Criador, pois a única
esperança que se oferece aos po
vos '! o retorno á conscícncla
cr

í

stã ".delicioso comiclo .

espetaculo transrormou.se num
cõcs ou lutas internas, a revolu

ção russa custou a morte de ,.

11.700.000 homens e a guerra cí-
-_-- nal ) - O:; grevistas da Central

otou e sp e t a cu Ia rm e n te um ;��f�����d:;?:!:n�:�
I b I I

Primeiro - O pagamento do

\!!!J

'

-

11M , abono de Natal cinco dias após

S Inaumenau g t � I �,,:��"U'a
do crédito pelo Con,

Segundo - Que os trabalha-

II sorte esteve ao lado dos, passageiros, que conseguiram escapar �l�)reS da nOVa Ob,ra ,sejam clas�

COUl vida, embora as proporções do desastre - Relação dos feridas .Slf,�C;��::r�01110 :�;:�:ta;é�gOS os

.

,

' I vencinlentos correspondentcs
C�;ptJt(lU e:.'petaculannente, do ato infonnac;ões iJ respeito. çõcs. o ciJl'rn, que; viajava- COm laelo para outro, dc nüstul'a com aOS dias de grêvc.

Ila, tarde de segunda_feira, nas 5óllIente pOr _um (h:sses rnros excesso de velocldac1e, super- Os assentos, malas c pacõt'élih1' Quarto - Quc não haja per
imediações de Gaspur, o ônibus golpes da fOl'tuna Os passagei_ lotado de paSs<ligciroS:j na maio- Finalmente parou de rolar e os seguição aos grevistas em se,
da firma Adolfo Lima, qUe faz 1'05 quo' se achavam cm' seu in- ria banhistas que l'egres&'tvam que não, perde'ram a presença ra]. pal'ticulannente aos mem-,
o trajéto Blum'cnau-Itajai, com lei ior cscapanJl11 com' vidü. lia,; praias, aO chegar em certo de espírito, trata,ram de pro- bl'os d�� comissão do
destino' a é�ta cidade e, segun- A fnela segundo C,SHOi in[orn1'\_ ponto da Cé trada oscilou' peri_ curar uma ,saída, cnqua,nto a nem no pl'E'sente- nem no futuro"

;JJSUJll�l1le. E', que �\travessa- majoria. desolicntâda pelo Ul_ /D,'!-,,«)/

ccdidof bl'<tdava pai' SOC'JlTO, .IIor�IZON1'E, 17-

B.HORIZONTE,17 (Merid.)ta. Afiz'rua-se, entretanto, que

HIO, 17 (Mcl-ld.) O

De.,
Turismo da Prefeilul'a tem pos_

partamento ele lurismo d':l Pre- sibilidade de alojá.los nas pen-.
feilura elo Rio está empenhada f:õe� da zona sul, deseJe que� és_

na solução elo problEma de' aCO- tas disponhllm acomodações a-de-

!pHoas lõ1ripniiiifes isu�marioo�..
(Conclusão ela 1.a pagma)
Anunciem neste Diário

,'istaelo em Sheerne13s. "Vimos o

"Truculent" antes do choque.
�ão somos cegos c o vimos, O
submal'ino afundou um minuto
após o choque e desap(lreeeu"
- dissc o comandante do mer

cante.

NE:NHUMA nr�SPOSTA
LONDnI�S - 1 i - AFP

Oli e'ic;lfandl'i'.lLas e os "homens
rãs" que con�cguinlUl Chegar a

té o "Tl'ueulcnt", que jJZ a cer

ca de 18 metros de llrofundída
II c, afinnaram nã,o ter recebido
nenhuma resposta nos golpe:; da,
des no ca"co do suhmai'Íno,
Julgam eles que 4 comparti

mentos dos 7 cxistentes estão in
vadidos pela agua e ainda não
OUSIQl S� pronuncin!' a respeito

Cd
I

mod"ção de grande número ele

turistas que. �egllll(lo se espe-

ra, vil'G as1éÍstir o cal'naval ca'.
rioca e o campecnato Iv::undial
de Futeból, A solução n5.o será
'facilmente lograrIa, ele vez que
O "nquél'ito realizado por aquele

Dep<Jl't:JJ11ento ehegou a conc[u
I;ão de que [:'io de .Janeiro nü_fJ

oferecI' aColl1oe!açõe::; para o

número de turj:o;las (lHO virá ao

BraBiL Já se tem pelo menos

cinco porcQnj o tlos vi�itantes
que terào ele fical' nOs ]loteis do

�s.�acl� tio Rio e pelas cidade::> I\ ISlnhdS. O DcpaJ,;tamento ele

para:

de praga, passagens e demais infornI3!iÓCS com os

AGENTES:
DIA. COMERCIO E INDUSTRIA �IALBURG
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c,
!'" [I!ll tl'cclLo (;:.>b('it" de areia,

'fue () t"l in, fei to (!BlTapar. OIF I I L I choro, S,,,,,tião Snnt"" ","
,-

I conduzi:1 o vDÍeulo tentou equi
lH))'{,_lo com uma, guinada na

mi!llUl'undo seus gritos com 05

gemidos d.os, fel'idos·
Entre os qllo conseguiram

saÍl', eneontravilIll-GC os jovens

Rob'l'rto. Rúclla'� 301:\,Q Silva,

gI'áfico�; de:;tn jornal. que lógo
se empenharam na tan�fa dc

U-l:xiliar os llonais a se safarem
do interior elo veículo. Os que

aplc-sentavam ferimentos mais

sério�, fOi'am conduzidc's para o

HO:5pital Santa Izabel, desta

cído.dc.
sq:�'lImID o depoimento dos

funcionúrios deste jornal, du_

rante as f!ambalhotas do yeieu_
lo a 'gaSOlina cstravasou pelo
seu interior, umec1eeendo-o. Ve.

rifica-se por aí que apena's um

milagre evitou lUl1 desastre de

funcstas eonsequência::;, uma RIO. 16 (Mel'icl,) - O Caixa

Geral ela Panair. sr. Nelson
Carelo!õo, é aponta<kJ eomo· o

principal autor elo desfalque,
uva liado em cerca. ele vinte e

cinco milhões de cruzeiros. O 1

sr, Nel::on Cardoso fOi cxami
nado P;)1' uma junta médiCa na

Ca!"a de Saúde, onde 'encontra

se, tenda o resultado do exume,
confirmado quc o sr. CardoSO
é hvmem eloente, mas que tan_

to pode estaI' na Casa de Saú-'
de como na prisão, desde

se lhe assegure o repouso e ou

tras condições que o seu estado,

exige o que não impeclel)1 a sua

detenção.

,tlireçãú mas rle' 'náda valeu seu,
intento, poiS o carro tombou,
capotando em s,f'guidR, várias
vezes.

do

�alTO, o:;; pa:.:sageiros, em seu

interior, f01'<l1111 atirados ele um

Mundo"
de carg.", e dcscarga da esta_

ção ele Belo HOrizonte. Do mes�'
1110 módo, já voltaram a cirFu
lar OS trens até Santos DU1110nt.Durante as cambél,lhQtas do

quadas c corinha, internacional,
- - - - _, - - - _..� -- - - - ---

'ueli conri í'!m
sua "a solvi -o

flinda o criane em'OllqUe deCaxias' I
vez que o calTo poderia
mente ter se. �nccn<1iado"
tando a todos., Entre Os

far�iL

ma

pas�

HIO, ]7 i1\-Ierid,) -_ Na, \li_
sinha eidwde fluminense de "Dll_

quc de Caxias" foi venci(!a mais
uma etapa do proces1:>() qHe jul
ga a sl'ta. Suclly a jl)vem au.

tOI'a da tentativa eb morte {)

tIo duplo homicídio que foi no.

ticiadO: amplamente pela im

prcllEa rIo Rio. Perante o Juiz,

Promotor e advogados, depuse_
ram mais duas testemunhas. A
SI ta. Olga achava-se presente,
milito bem vestida. com a fi.

"ionomia tl'anquihl. Ahordada
pela nossa l'eplJl't"gcm deelarou

que, ê'cnquanto não disserem a

veedac1e não estarei conforma_

sageil'Os viajavam seis crian

Ças, aS quais escalparam incólu

mes, eom exceção de uma, qu�

recebeu ferimentos léves.

São as seguintes as pessõas
hospitali:t;adas:

- Srta, Vaní CorTeia, de 18

anos; Sra. Cecília; Jacobsen, 60

anos; SIta. Alair Kalmeeht.

16 anos; Raul Peiersemann, 40

anos; Sra. Maria da. Silva, 31

anos, ma. Rusil Pinheiro, de 3

anos e JOão Feliciano, de 30

anos,

dos 3 outros, da; não sou criança e tenho ab_
Os trabalhes pa '�, �,qlllu:lI�fw ;;ulut.a conséiencia. do que fiz.»do submarino, segundo �e calcu- "

.

la leva
-

.

d 3
' Disse alllcla que esta certa

, rao aIn a ou '. dias.

I
_,

Dedendem de multiplos fatores ele que !lera absolvlda. Durante
e nolat: lmente das correntes ma- Os trabalhos verificou-se um li.
l'itima<:, da" avarias do, su'bma- geÍl'o desentendimento enh'e 0,'3
rino h�m eoro de sua posição. advogados TCl'noi'io CavalcantiO tribunal atua! do inqucri-
to se reunirá hOJe cio portas le-

C o �r. GetUlio Moura. sendo
chadas. em um ecliCicio da. Ma- que, o primeiro e representante
1 inha, em Chatam. Pensa-se, to- elas ,-itimas
do.via. que adi"-":í, seus trabalho!:
até .clepoi!' que o casco tenha si-
110 posto, a, flutuar, o qu'� pode-
rá exigir algum, dias, maio]' l'essonancia.

i!---------
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