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T�{�n1 J)(,;s:üll1, fi POI!i{�l' :H�r(lnan

tii'O do prin1u Otn.vo, ,ach:-lríl. r.u

narde
í í i e Mour-a Antlt·ade. que

corno o pai de Flor de OUt'O, e

le est
á

ern condi ...... rye;:: de declanll�

gucrva [I. vu iíos paises do cos

mos latíno-umerlcano. Dispõe de

�obertura ue reu pura tanto, Su;,

esquadr+Iha de caças e 0'0 bom

rardeios deve lhe- conferir um

poder que eu gostaria de dispu
tar para deoaf!ar a petulancla
de alguns tíranetes do coritínen

te.

Desde óntern, pela manhã,

luem divide com Olavo F'on

tOUI'a a responsabilldarte desta

<excursão é .1 siu , Elmano Car

dirn, Ela. é da cbave de Antonio

Moura A.ndrade e de Olavo Fon

toura: aer-o-dinâmica. Como pre
tender que Geremia. Lunarde!li,
uma criatura infinitamente telú

rica, não discuta o tempo, e he

site antes de voa.r? Ele não é

passarinho, do viveiro de Ola

vo e I1foura Ane1rade. :!vIas Mme.
teriol' da Rússia. Realmente. o tencias acidentai,; procuranull Cardim é.
,'elatório sobre esse encontro foi óntem o vice-Ministro Gromiko.

recebido pelo Foreign Office e ao qual entregaram uma nota
t O teto. de· 300 metros, no cam

indica que Gromilw recusou-sP. (Conclue na 2.a pág. '·Ietra F") I pt' de Marte, levava Ger�mia

II - --- --- ---- - _' ---
--- ---o li I Lunardelli a no.< faio:er prop08-

Solicitou demissão o Ministro das' ta�(li,�����.:a�:tudo está muito
. bem .. ,

- diZia o magnata du c'-

Fl'nanças da Alemanh:t. O r ,0 e nta I lé. lias vamos csperar que o

U céu abra um pouco mais ... Quem

INTIl\'lADO, ENTRETANTO, A REASSUMIR O CARGO sabe se não melhora? Ou se não

melhorar, como não temos ·pl'es
sa, espera-se até amanhã.,. Va-

ReCtlSanl-Se OS r u s ses a Iapressar os entendimentos
_____�__...;.I

Nota conjunta das potencias ocidentais

Bslém, 19 (Mêri t,l.) - In
forÍna-ie dê .l\.hojru flue rn
dias Caipós 1 empunhando
armas de fogo cstâo assai"
tandn a regE�G .Alto do Xirr..

FtÍ_, trazEillLJ o {{ 2�.1;:,socêgô
e pânico aos mcradore« da
região, os quais estão ru-
gindo,. abandonundo
tares,

.. " ju num pequeno "Navíorr", ídên
uco aquele· com o qual, o ano

findo, fui de P3.l'i;:; a Turim, cor
tando os Alpes e dando volia ao

Monte Branco. Olavo Fontoura.

qUê;' o comandante (2 nO::::3, e:-:�
Blumenau, (Sta, Catarina). Sextaofeira, 20 de

.
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IBose do programa a seri Impasse=e�ecutadQ pelo P.S. P.: ..
..

. ..

õ�si�t�,;�ia .da candidatura'""idh;;;i'; Descle O gerente·geral até o ·mais
RIO, 19 (Meridional) - Apurou nossa reportagem .. .

,... ,

que os líderes do PSP estavam ôntem no Palácio Rio . -, t · " .. ,. I.. I�egro,.em Petropolis, em conferencia com o general Eu- moaesto funClonarlO. razIam va es
rICO G. Dutra, tendo-se acertado que o sr. Adhemar de

.

Barro� não seria ,candidato. Apesarríe nã? = conhecer Toma fel-ça-o . de escandalo o ease daos detalhes e sentido da conferencia atribuí-se ser de

grande importancia o encontro.
'

RIO, 19 (Meridional) - O fato.. do adiamento para
o dia 21 de fevereiro da convencão .

do PSp, confirma
por sÍ mes,mo a ?-esistell�ia da candidatura do governadOÍ'
Adhemar de Bãt'ros:!l:fCo-m.',�EPneios· políticos achar�se
em elaboração os entendimentQs definitivos entre Getúlio

V:.argas e Adhemal.' aa Bárros,. para·o plano político na

cIOnal.

s
....bre Austri

terminantemente a apressa 1· as

negociações em Viena entre os

"UHSOS e 08 austr-íacos, das quais
dependem às conversações denão

.

li Londres. ]9 tUPI -:- Um porta'

Paaalr . vós do For-eign Offiee revelou

ho ie que continua o impasse com

a Russia sôbre ;J questão das

negociaçóes do tratado de paz

com a AUotria, mesmo depois d�l

conferencia ser reanzada óntem

á noite em JI.{oscou. entre 0.3

embaixadores das potencias oci

dentais e o vice-Ministro do Ex-

quer ser acusado de urtor

:RIO,19 (MeridionalJ - Fonte:;
muito bem informadas anun

ciam que na reunião do PSP,
com a ·J:Jresenç.a do sr, Adhemar
de Banos aquí, será pela pri-·
meira . vez exposto public:unente
o. ·progl'ama .de açãu do PSP no

pluno naci_ona1. O programa en

cara· ccmo ponto m::Jis impor
tante 'l!ma 'aJP1'üxitna�ão econo

mica mais estl'eim clltl'e Silo
lJ3ulo e o· nordesti'. Sej:';undo de"
clarpu o pr�prio Sl'. Adhemar fIe

BarrC'�, são Paulo segniri o e ....

"

xemrJo
.

·do plano internacjonal
onl' 3 se'- \;ê gT3l1des p1JSes. taÍ
r'()_nl!)- I_l�;' .�stados .TJnido2� aju-
41anjl(� Dr: J]:�çõ-r�s desajtist.").d�s e

pobres; O programa, pl'evú o in
tcrcanlbio ·econômico cntre

.

.

Rio, 19. (Meri�.,j -' Fal��do

I
Almeid-a Cardoso deu· novos' por

diretamente ao O Jornal , o menores sobre o vultuoso .desfat
caixa geral da Panair Nelson que' 'havido naqueta.ferrrprêsa.
------------�-_,.:_

.

Contudo, disse que está dispos-

Preferem o Parla- to a fal�r so.bre aspectos do ça-

mellto 3D M iin."ste'rl·o·
�o, confidencIalmente, CClm ° de-

li legado encarregado do dl1quéd-
to, sr. Gabino Bezouro ·Cirrtl'a.

Rio. 19 (Merid.) - O órgão D 1ec arou Nelson Cardoso que o
oficioso "A Noite" informa que regime de vales era pru..'>:e ulti-·
"está se afirmando nos circu- mamenta na Panair. Désde .

o
ta contra os Estados Unidos, '1 los políticos bem informados
legalidat'a do partido comuni3ta rque nada menos de cinco dos a

e outros pontos, Interpelado so- .tuais mini;;tros e todos os PQ_
bre ,o a,ssünto, o sr, Lima Cama- ·1í.ticos militantes se desincomp3.-

I t d··· -., zeil'os, pru:sando
ra Iml ou-se a Izer que nao e

.

tibilizarão para concorreI' ás e- ... ..
. '

Informou que há cerca de vinte

verdade. leições, . na renovação da Cama" I.Adelino Barros:,Sant,0·5,' con<ado;. "

e. cInco c�ixas: da.Panair no BI·a:
l'a e Senado.· Um, deles. t' isputa- gerol, AlUno . Spuzll . sub-c.9nh- sll e. mms da metade dele..;· esta

·rá a cadeira no Senado: os ·qua- dor, o próp�io· senho;'JÔhn·.·élY�· implicada no· desfalque inclusive

iro. restantes os mandatos dc dc Youngs, ·dü'etÓr
'

.. ..tesou�eiro Ve o sr. Déeio Noro�tIa, .c:Íixa.
de.putarlo. A3 desincompatib'lí· 'nortc-america!l0' ·.at�·· o:· mais ·�no- da- agencia de passagens. Fez 0.-

zações ·ocorl'('rií.o antes do dia 2 .ind�.. o ·declarante

Berlim, 19 (UP). -. Fortes pa.-} colhit'o o conheCido líder Jibe·

. ,,_
.
ral d.emocra.t�l Leonhardt I1foog

trulhas pollClals esta o montando
que ainda ôntem demitiu-se dm

guarda ao hospital· onde esbí, re- funções de Ministro (bs Final·

ças, na· ;zona oriental da Alem·

Un lilda D�e �:a�:;;i�!í ����.� d:al�:��i!��el'-�
,

'. polícia., receiando .. vir a S"1' rap

! tado pelus Caml1ni�.ta, SegTIl:,.tO
I revelou U!lla autorHl<ide po.!lclal

.
. ,O lít' ar liberal democráta >óofreu

"8··a·'··h··13a-·
.

f'���e:i����.�ç��t���:�il!���� a�
\ gOV�:lnú dt� l.n�2. }ln,H Ínc1a, '"-esig

.. nanda. Toda.\·ID, <) l';'cmiél' 'IVer,
nel' Eggerath, respondeu-lhe ne

gando a demissão solicitada,. de
intin1ando-o Q volt8r ã-::; '3TI.as

Moscou. Além disso, Gromikodê desfalques. ju lgarrdo-se, quan
,;'0 muito, negligente. Sempre recusou-se, igualnlente. en) fi

xar uma ·data limite para o En

cerramento do� entendimento�
en1 Viena.

Os cmbaixadores da,; três

a rcsponsabilidade
do pl'esidente da. en1présa. sr.

Paulo Samp'aio, que não �c m·.)

tia em assuntos administrativos,
Nelson Cardoso afirma que ou

�ras altas figura� <la a.dminis

tração da Panair es·taria.m inte-

re"sadas em impedir o andamen

io lO inquérito, até eoagindo os

·funcionários
'

implicados.. para

que não prestem depoimento.

gerente "erl Franco

que emitiu vales pessoais· num
. total aproxima.t;o de 700, mil 'Cl'U-

Rio, 19 (Merid.) - O Diário

da
..

Noite publica grande man

chete,· dizendo que o sr. Adhc
mal' de Banos retil'ou realmen-

(Conclui na. 2 Pago Let. In

eforb�l.1:'c]n"l')nto d,'s vJnculo:_; In'in
cipais que unelll as j'pg)i}es do

país coni·ü pnvrdecimentü da
id5ia de eoo)1eí'3f;ló dos mais
fo,..t�s COnl o:: 1113�.s fraeos� 15 deputados.· federaisfileirasadhemarista atrair ·suaspara

Assis Oh.a.tetuulsriarul:
1.

na, de <";â..)mnn, a. qua.l possuía
saia rendada, ualagandãs, etc.,
Olavo Fontoura tem Ui"

:-!'an.sp:..rL:""'S ,�u li.�;; :_", :
1J

teu ]\foura Andrade e Baby PiK·
nat.u-í. 'I'ern um De-3, um Be

echcraí't bímotor "up t o d:_ltc"j
com 8tJ horas, clIll"lrnid'J em ],1-
ue iro de ;!!J. HUi eCP(·ltt.-TJ.ft 1l1V

uornrn.ot-, estuf'ado de couro d!,'
RU:.::í:,. JHI1' Lfi"ntl'o �. que parece
u i» r�l-dl.� r��;.\'-(,t" '{ic- Til.::L1-:ljÚ, in

di:�lnlJ: � (:;-:,1..::; �.Nav inn.-, no qual
v ia.jo (,'0(11 os i-cpor-t.nres e rotô

gT:if(J;"'; dü� "11Lll'iOS Assoctndcs",
que rios nccrnpanhnrn

pptiir::tf, (l ClI:lil':l.
nesta. ex-

po·

mos almoi;ar no Club ...

DeJl1a. Dé$. Cardim absl've 5··

de ('[lnversar, Dando o h, .,

fl(:umiitic:1, a Gel'emia Lu:"'a,:
-lelli. disse a o c l'

- "Irei neste "Bo,,".

''i-eremia. Onde fi t:'
Dei:·:amos o Elo

d'rug'1..da, ás 4.4;

na barranca do

s.s caças que voc;;�·

terám. Conve""�' .;,�

Parf::'ci:l

Rio, 19 (1vlerid�) - As drCla�'1 nistas vêm prUl�;;il3.11do r·UIH ln· bi'-I1 S� rO�,s€fll 111�,l:' tJI�!!.la�., 'eo!n
rações do �r, Getuli.? Vargas em d\gua';ii.o eoni.ra a V<2r<:3u de que: \ "eu llli\1wo e <luzentu3. mil. ·rlei
torno da mtervençao do· sr. A-j tcnha ele e�tado em entendimen- tores; poderiam tcr exercido uma

lr'olfo Berle na política int2t'na' tos com aquele cliPlomatá, afim atuação muito mais. decisiva �·a
do Bra3il, continua·a dar pano de obter a ajuda ianque para a marcha dos acontecimentos l'C

par:J. mangas. Agora ::i o sr. Ju- (r·eposição do sr. Getulio Vargas, lllcion"dus com o probleriia sú-

raci Magalhães quem está em
cessól'io, Adianta-se quo nom

fóco, .o de,putado baiano c ll1ui- Rio, 19 (Merid.) _ Comenta� mesmo os 51'S. Milton Campos ,e

tos· de seus correligionários udc, se que t1 UDN de Mínn.::; e BfL- Otávio Ma.ngaheira !'iC uniranÍ

falava� at;;Ía, er:-l a esposa AO V"

penas a oriellL!.j�à(_J tlu P8L\ !1!l- ----�_ vô I�l1!1anr), o Co-prf\yn"!, �-, �

neiro Clpõ-se á apresc!Jla.t;ão!lu RESERVE SEU LUGAR ".To"rn'11 du Co�e" ...:n" .-, .', �:-

nome, que deve ser pessedist�, e viaje com segurança de rijos anos <ir ir.�,l,'. ""':.):' ".,.

Concluiu dizend.:) que desde que BJumenau a .Toinvile ! ri]. na tllr..,.,,, ..1'",,·· !,,: .. , ... ,.::.
.

I no 1 foi ü. prin1f::Íra a se f;,zpr P:"'" ,.i, .

saia da fór�lUia mil1.eira, qual-li EXPRESSO I T A .r A R A I com )11811 ICl1lJ)() f' ludl). (.'hum
quer pessedlsta sera bem suce- I A g éJ li C í a: . T hin!lO :;1.110"1 1'0" últ iI"". guíaul!o
didlo pela UDN das alterosas, I Rua 15 de Nov., 36'3 - Te], 14;":'" (Conrlw: '.I;' :'., 1"'::.

,. H "", l�·' \

"in. 19 (Méri") - Notíciou
se que o .. general Lima Camara,
chefe d'1. poiícia, conferenciou
com o �r. Adt'03hio lWe�quita 50-

lll'e O fai O de Luiz Carlos Pre�,·

lua. }__I_� o sr. C)tin-'.fJ �1ü..l1b�b(_:ir;__\.
T12,rC'cia, acri-!qitar lnuHu 1113j:.:; 111)

:,;eu prestigio pessoal. junll) ao

presidente da República do qUI'

no eixo Salvador-B.eJo Horizont"

A falia, rJc��a. Ilnidade de [I(;ÍI.o
�!ltrc �1iIHIS Ger�ds c ,B�lhia fu;

,l'�3astrosa paru. a UDN. Tirou·

lhe toda u possibilida.d� de exer-
.

cei" um papel decisivo no pa110-

l'ilmn. político nacional.

imeb:lijrias

tcs ter-se aliado ao sr. Getulio

Vargas, formando uma gl'ande
força eleitoral ó'lJh a condição
fIo trabalhiSl;lO údot:11' o jJro"
gr:1ms de I'efol'lll:l :1gTál·jn, a 111-

três mil cl"llzeiros mensais.

ORDEM DO DIA
Foi �pi·oyad<.=t a redação _:·:n.1.1

do 1'l'ojéte de abono a03 tral)d·
lhadores á guise de participa�ão
nos lucros das emprêsas, tendo

O sr, Aliomal" Baleeiro pedido [l

ou se procuraram.

O goyernadol' mineit·o caiu

num isolacionifÍmo que tem che-

gado fi enervar seus pró:prios l�ül'- Rio, l Merid.) - O PSP do Sr'.

relígionárins. Enclau!ltrnou-se I Adhemar de Barros, que come

numa 101'1'(' ,1(' HlflT:fim e fl.llilen- çou na· li'gislatul':l. com um de·

tou-se obi'ltinadaml'nte d'lls COll- puü'�do ff'dera! - C::nnpos Vt'l·g·al
vf'rs:lçõ"� f'm tOl'no do prolllr,- - por algo misterioso, (;onse�uiu

juntar· a ele nada menos de

quinze outros eleItos por outras

agremiações c ao que se diz es

TJsr8. aliciar mais alguns. paI' cs

ses dia·s.:. Aprovada a redação final do projéto" a reSpeito

Propôs a exclusão· do representante
chinês da Comissão de Energía atômica
Cnm a rejeição do pedido, Malik abandonou as cOhversaçôes

IObonoaos trabalhadores em vez de I

Ipartícipação no lucro das emprêsas
-----------------------�

Lake Sucess, 19 i.UPl - Jakob foi realizada COiU as port'lS fe-"

::'[alU:, }):tlncjp,lJ tlf:1.�g:J:1o .-la ch:::tdas p:;10s seiB r-1en1hlO1:i pet'-
t

lJ.R.S.S. ;)]:.andc�1ou hoje ilS ccn- _n:lnC11te:::; d_I con1issão L'; energia
VCi';- .J,·_:ue��' r.�obr � d :-IllCEtão d�l c- atõnlica

e
� EE. UU.. Russia,

nL'l'gi�l :Jtõn1ic::l. O 1l1.otivo ql��) q I li"rança, Grã-Bretanha,- Canadá e

ln·cm a tomar ('SSel atitul"3 foi o

I
China. O delegado soviético el·

j:i anteriormente conh�cido. - hgndcnou o recinto uma hora

p.re.sen<::,; �os .. l:epl'eSe�tal1tes ,�a apó;; o início dos trabalhos, ven

c 11m;, 1:\ aClonalIsta. "I. re'lJ1!ao
I
do- ;oe imediatamente cereaL' J pc

da qual Jakoh M.alik se retirou \ los leporteres que desejavam ou

__________

vir um comentário �-;:r" o oeor
.

rido,

seu meio o repl'esentant� do

grupo do Kuominbng".
Foi exatanlenie a Y'pg-elção de

�ua ]'esoluç�o que levou �falik

Ia abandonar 0.5 tra.balhc.J d.J·

quele ol'ganisn�·o, .

Continúa

Rio, 19 iJHel'id. I - Na ses�fl.O
de ôntem da Cal'I1ara o aum�l1to
dos pensionista�'\aposentados foi

objeto de no\'o discurso dú U·.

Pedroso Junior, o qual exten·

deu-se ainda ern considerações
sobre outros aS.5untoti, entre os

Hio, 19 tMeriL'.) .. - •.• U. D. N.

voltou a reunir·s3 hoje para

tratar . exclusivamente do ca.o'o

de Alagoa,;, O deputado Rui

Palmeira expôs .

a situação, de-

=�_llltÜfülemll'"lo'�st�icurôs'lamfôrôia�aol!I�_=. �;�1:f������:d�;��fl���
!:I Y ceI' a necessidade t'" providen-

_=:� do novo n·11 n )1·8 t d' r Ii 'o Ii 1.51111 ano· ==: ��:s eq,::e�i��l�:� termo á :litua-

U m ti -.---- 10u que o Banco do Brasil ex-

Rio, 19 (Merid,l .- O deputa- pediu ás agencias do il1terior de

:-;,IUllilmlllllllllm�� 1II11111J1l1ímfllIlJillll::;; do Monteiro Castro disse: . Minas Gerais. ·Sâo Paulo e· Pa-

-"Nas conversações em Mi- raná instruçôes
.

sobr·e o finan

nas Gerais reconheci a melhor I ciamento das lavouras cgfeira:.;,

boa vontade de todos os parti- dc acordo com a lei l·eCl.'nt3men

dos. inclusive. o PSD· ortodóxQ. te !!ancionada,

quais a regulamentação da apo-! _

sentatroria dos ferroviários. a Igrei'e da CentJ'ul, o ('aso do abo- .

no e a" Úansações
do� Institutos,

O sr, Plínio C;n·aJcanti reve-
Malik, para responder as per

guntas dos jornalistas limitou-se

a acenar para o seu secretário,
que entregou aos reporteres li

ma copia, escrita em russo, do

que seu chefe apresentara pou-· Roma, 19 IUP) - Alcide De dade:,; giram em torno do pro

co ante; á consideração dos seus

I
G33peri. que chefiou o último grama econômico de D·e Gaspe

coEgas da Comissão Atômica. Ministé:iO e foi e�Càr�egado p'�- 'ri, que hoje pretende expo-J�,;
Tal resolução diz o seguinte: lo preSidente Emaldl•._da .. fpr- aes repreSEntantes dos vários

Norfork, 19 (UP) - O exél'-
._ "Os seis membros perma-

mação do novo Gabinete, reu- partidos. Entretaüto,. existem

cito tamhél.n ·.fl;acassou nas ten- t
. niu noje os porta-vozes dos

nen .es da comissão de Energ!a certas dúvid'as sobre li. aCeitação
tativas para libertar o encoura- principais partidos politicos pa-

d ·'M'
, Atômica, ONU, reunidos em

ra discutir com eles. a:s óficul-
de tal programa p.elos· quatro

ça o· IS80.].11'1". encalhado num consuita, resolveram excluir de .. partidos principais, cujo ::éÍ>oio
banco .- 2 lari'la. A. drag:t do exer- .

• dades que vem encontrando, p ].-
.

I'
se torna necessário a De Gasp.e·

cito· continú:;t cavando um ca-
.

.

.

ra a.o,rganizaçãO do proximo mi-

naI· para o ·navio. Mas escl1flll1-
'lU·

.

I I'
� nlsterlO. ri :par:! a organização do seu no-

I 't d· M'
,

h
.

t 2rem:: IIImmllmlllIl!lIli�m":1II I ==' Pelo que 3e sahe tais difiC'ul- vo governo.
( 1']8.as a anl1 a. apos

==. �]·uda.r_a Campanha de,. ==.1_expel'ime'nhi.do com manp:ueiras
,

_
_ -""..... .... ..,... ..,.-_...._�

. . ;__ _

d<1 "i, c:omprimÍ<"1 esUio pwcu- = Educll.çao de Adultos e = I lI/IIIIr#

;����" t::�i: ;;I�:,:�"i'" do

I t;::����r:t,���i�:��:';l� I

TENSAO
·Am·eaçam os russos estabelecer novo bloqueio!

!

o

11M- rll
ISSO U ri

encalhado As
no s.enti!io de escolher um nome O sr. José Romero apresentou
comum para· a.

.

sucessão. O no- um projéto regulando a gl'atui
lJle do 131". :Melo Viana é bem vis- dade do ensino superior de

fo pela ausencia (ce conflitos en- para quantes provarem falta

tre os. partidos mineiros, Quan-. de insuficlencia de recursos,

PILULAS
URSI

-XAVIERto ao nome do·.sr. Milton Cam- quando o pai, tutor ou res1'cn-

110S, é sempre cogibdo e paira savel dos estudantes provar não Iem toda., as conversações. A-: ter renda ot1 ordenndo �llperiol' a (PARA OS R!NS)

\)rcvam qut! as

.,..Ianlas brCi5i1eirCi$
.ealizam milagres •E··.

.

..

DiuréticlN 6

Ocupado pela. polícia
ferroviária soviética.

eliminadoras
do ácido úrico.

Comunicamos aos nossos prezados assinantes e leitores

que os 51'S•.Antonio MarIos, Otto
.

WilIe e Eleutério Vargas
= Berlim, 19 (UP) - As autori- , viétiea. rigiu ,uma carta a Alexantl L'C

I
nC'l·te-amcricana.

. dades da. zona. soviética amea- i,, -- Kotikm', ·dizsndo que a polici ... !,- --------
estão de.vidam.ente credenciados 'por esta. Emprêsw, para o .

.
.

= Ç'U'3.!!J a. lrílPUÉí';il'J .. <J'� Ulll. ],10- i BerlÍm, J$I CUFI.,-' As autori- ciderrhü está !lO edifício da. ado lVa,;!üngton.:.':· .1. J

= trabalho de renovação e ang-oo:riàção de U:Ssinaturas,· :o;endo =

.tJlH'io V3reJa!· 5?br� u tí'á[�g'_' 1 d'l.tJ.p.;; l!Ol:te�ameriea!ULS na Ale- milll"traçau ferru,iál'h em cara- Mac CID:\" alto ,·0','·.· ,,,.,:, , .. , :

�_ �os 8.egu.intes � .preços para 1950: - ferroviario ént1'9 B"!!'Jilll e a .1\..

,
mau!!!.! J'f'i:eila,'aUl Ue; exil;endn.s ter def.lniUYo.

- ) te-an19!'lç"-110 p::Jl'a a Alem.·, h:o I

� ASSINAtItr'rDA ANUAL C·$ 10000 !"llnnh·, orítl""i ,.1 Ti',·s" 'j.'lver "I]".�.'
..

1'."., "., illwuí,da T"l.ra,· l':l!lxelllCUles .'L, l!érli!!€!l;ões ,,!lega.rá �', C;;I;L L'''l'ital na pro· I
=

. .Lll!fio. .' • • • • • • • r. t;'�;�:;;l· ;�s;;; Vt:i·�·-�·!!\'��:e;"(I '6,- di�.: d·;l.:,··:-,;;J.-��ui;.:m
�

,;�l��n.a··..;ci.l�;�tiJ! tÍ\er':'!I\ üe ('�illjnhar para: o tra� xima
-

:;I.";l1'!da-f'.'j,·;.l., l'sra. uma

ASSINATlJ1tA SEJ.\-lESTRAL : ... Cr$ 60,00
-

.puta entre o 1este G o€r;t�, sllsd,ldo t'd!lici" da. admil!i'cU:aç;J(' 1"':- Ü"H,0 li'! chegar ;L. ele ...cita Ina" ::;e!!lana �,,: <,'.'!!:'ulta_;· CO!!l U �,,-

-_-.. Blumenaut Dezembro de '194:9.· . l'
- .�

tada. quando a policia do setor Il'oviáría c·oviehcc.. . "itu,'l.da l!O "hã, p.!ll]uanto os <:umun;"b� cretário de Est;1do. ]Jean Ache".,

=�
-- A G E RE N C I A -- norte-americano na cidade �cu- í setor norte-ll-inericario. O major. continuavam retardando o 1!101'Í- san. A noticia fo.! tn!.lI:Ol!l!tnl,I.

::::
... pou o etTilfíeio· onde estú, situatla

.

M:L\.-well Taylor, comandante menta ao· sistema ferroviário. pelo Pfoprio Departamcnitl de

;;lIillllmmllmlinmnmllmtlllllll!mmllllllmlllmllmnlllrUmllllm� a administração :ferrOviária 50-
I
norte-americano ,em Berlim, di- como protesto contra a medidfl. Estado.

i puLlicação pr&da (' juntado

I t1"05 projétos que tratanl do

�
�unto. 3endo atpndhl0.

úu-

:.iii! !l! 111111111\ 11111 iIIi II nu 111111;11":,
-

Nevascas:
l§
na Franca:= .., =

.11111111111111 lJilllllllllU.:-

Bolonha, IH 'UP I - Violen

I tas nevn�cas estão caindo sobre
I todo o norte do pais, bloquean-

! d�
divél'.,;as l�assa_gens dos Ape

nll1{)s. ComullIcflC;oes telefónicds
. entre Bolonha. e Flol'ença estã()

I interrompidas desde ôntem. pois
o peso' l'a. neve derrubou inúme

I ros poste".

Roubado ummi·
Ihão de dóla�'es
ASSALTO I"EVADO A E
!i'EJTO POR EX-PRESf..

IJIA'RIOS

.' ·�;TON, 19 (UP) - A Policia
real!_!jou hoje un"\,a batida num.·

''l�l vazia on 'e .

pr· e':deu .JOOO

I ulLJlll!�. que Plnd;;;t- ""P

lU;l c:lblne iplur"';-:11"'-- i1'"'
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Doençaa de Senhorlllll
Operaçlto e Parto.

CODSUUÓriO e resldenc.la2
Rua Bom Retiro, 21

Fone 1.21511

(em frente ao Hospital V.. ._-
t6llco S8Jlta lli9.bêl) --I :.._:t1tliilli iiiililiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUilllllHlillllllIlllil�CONSULTAS BANCO SUL DO

-

umnmmUmUiUllllIIUIIUllmmllUmUlUmmUUmWllillllllimlillilF das 9,30 ás 12 • Fund��!����,' Ala- i I � RelifiCacaNo �_
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das 17 ás. 18,30 horu

-
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. DE. Al.'RES GONÇALVES :: COME'RClo' E fl\lDU'STRIA EEE =1 ::

<

::: , -

ft"Gif =-
�

� �l �Ulmér Laffront � I ReHiõ:!il1�riiôrtO � 'ASS�MBLEIA GERAL ORDINARlA �§ . 5 �. :: Ena BrnsQue 8/N. = Edital de Cont:ocação E

�=�...
5:: () O R B E '.f O li :: :: Pelo presente ficam convidados os senl.ores acionishs de;,- ::

:: � � BUiI Mar&iihíW.. /lo I ª I
" § ta. sociedade a se reunirém em assembléia geral ordinária a. ª::: -

..' = I iiilliiIilllll_iIIIiiiiiiiiiiilliiiiiiiiii_iilliiilliiliiiiíiiiiiiliiilill ª re:;.lizar-se no dia 28 de fevereiro próximo vindouro, às 10 horas ª
§ ª �llIl1mlmmmmlllllilll�lmm_I_I�� � .:FRINZ, : VON § �a

séde da ,SOCiElll:.il.de em Iwupava, a fim de deHbe'?arem 50- ª

.�=_�. . �=_:_ �=_=_�'lJJtlnonlllelJísnma�iI,mymemnJUdiifaiiilª==!� 1!1, I,H 0:8 LIli U C H ª
re a segunJXi.

ORDEM DO DIA: �
"'"

_. S 1 _ Eleição do Conselho Fis�al pa.ra o ano de 1950 ªRllá São Panio, 91 -
�

:: :: .

:: ! PROJETOS' UE EN. = 2 - Aprovação do balanço de 1949 E= : = .

= I - = .3 - Outros assUntos de interesnSl social: �i ª ª por preços modicas acham- lê 1·, GENlIARlA,E AR- ª Eiumen,au, 19 de janeiro' de 1950. '�� ª ª se á venda diversos lotes, ª I' Qu-íTETIJRA .: -�. Ci� ;;;;_
;;;;;�. :: ;: Situação previ1egiada. In-;: : .

MENTO'ARlV"tAllO': FREDERICO JENSEN _ Diretor-Presidente � I== ( . h. pill.� lNTEIMAJlONAL :: :formaçóes: com o sr. Dr. =1' :Fisêa1iia!:.ão 6,. nire�ã() ª HARRY JENSE� _ Diretor-Gerente, ��, i· Jt ....i___ _J__ m
L • 4. S ª:r-ferbert Georg; Rua Lajes ª d bras 'InfO:f -

.-= .fu: ...._ !iIIIIIIiIIIII. ai. .. lIIIIi!II :: ;:s/n. (Morro da Caíxa D'á_- :: I
e o

..
-:"" -

·:ílliillllllillliiiiliíiiílimilliliiilliiililiiiiitilHiilliiiílmmlmmIilIlHiilil>:.e
.J.,_L :: Egua) _ Telefone 1 4 4 2 _ A. = maçõe$ , :-,� --:- - ""'.":":.-;0==- - ;;,__ - - -'----- - - -.,.ªª � ..,.. � ".lIIlmllillilllmilmlllliimlimil"�
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ª:: 'i C te siln .........� I' I
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.... pelC_ .......

:: ,t'; 6U ��.
�, .. l1iIIIlII l.f.flIilHI.... __ =

=' fi J E I a, :
ª f CONOESSlàN AIH OS: ., ª
ã. Br�ltkopf Ir&iol!, ::

i . FüRICAÇJ.O G8 carrosserias completai paI1li l!am'lIM �� ,Inclusive. pintura.
j, OFldN,t; ãe sOlrui. oxigenia til til16tt1C&f - Keeuma
i Tolda. e estufsmeDto de &utomóve1lll E

i'" . Boa HIBa.1I Geral_. 44 - BLiJMIlN4JJ -". ª
·lIi8illiliWlWÜUUUUi.llQWmmliiliiIUllmnIIUWlIIUUfl!!!.!JUUIDmI&

Orgão :05. Diân.JS ,A.sSOCiaÓaaIII_·'jeclelllãlglruimnKü'ehõriCUhS'I'I!_� f:�f�:�i!![ª:l: �êUE�ê'i[l:!"ª II[ .':�I'U'-u��a'c: 's'e�1 N·A:CAO zinha' o áfaito" p'i�í'nh,a; t
_ "Geremia, quanto vale este contr:i�13•. mais ao que'�a má

I
je reéebe num mês pelo total da I" -f\ . '"'�

_ I � Pelo�!�!���E�!�'i?a����'S�!����=:!àS desta � :i� í��o�:::r�o,:�éapr:de:t::� ���:;aO :f�a lh:st:a;a::�:a� �:ntse:SI::afa:t��:�e c�=b�:d:: ���ci���ortaçãO para os Estados "
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I C Cascatinha .teve boa floro.da ? 1
par prêço3 Vis. Nada abatia, na:1-

••

O'
J' - ,

d d
.

I" di
. .

I'
- insuperave am?IlSo,no.Beech.

P .

h' I
· iiI'a

_

ê
coere a e par-a a assernb ela ger'al or marra, a rea izar-se

ª_ grande de Olavo Fontoura, levou Seu Antonio (é Com' Moura An- . dJ:L desanimava dois homens fei· assei a pouco tempo pe a centro da cidade, com 8.�

I
no dia 27 Óe fevereiro do corrente ano, ás 9 horas, no salão

o resto dos expedíctonartos. li'rade), quantos h�zi;rro� você tos pâra a' aventura da terra e f�t!nda Guanabara, que conne- cômodos. _Tratar comJõijii"":lõ"lIijr.:,>�� :.:' "'�' •• "�� =.
..__ . , CI com Yolanda. Perrteado Ma .

=.;",.,.'
..

,;�, ...
---_o _� -s, • v.. L "".. da Socied.ade Recreativa e Esportiva "Ipiranga" em It.ou- - Aqui no norte 'do Paraná, o- apanhou a. ano passado .em GUa- a conquista penosa � suas 1"1-

-.

-
-

BL� _DE: vLIVEIRA,RedaçãoA . Admin1atr4Çlk1 I@ .

_ .:: lhando estes' cafezais íntêrmínos. nabara; e Mato Grosso? .

I quezas. RecusaV':uu-se'-' acertar f' taI'a2Z0 e
.

Maria Cecilia Mello, . Delegacla de ·;;eoÍícia..Ofi"'l'U"''' _
pava Seca, nesta, cidade de Blumenau, para delibÊral'.?m se- =_ ,

faz 12 ano t [I 1
.... ...

já pejados ce frutos, se �xper!- A descrição das riquezas des- divQrdo �t3 uma ingrata que lhes - s'. quase ?U!.1 se va,Rua .5!to Pa,lla. n. i59. bre a seguinte ordem do dia: ª menta. como quer que seja a ia- te pais, féita por Gerernia Lu- dava impiedosas. cornadas, enga- com um olhínho de Vida pasto-
Fune: lv92 _ -� Pvl:ll:al, 381-

1,0 - Aprovação do balanço c conras do exerciclc (',e 19,19. -_� diga da prosperidade como em nardelti ou Moura' Andrade, co-; narido-os atrozmentev:. árias a ril no meio, 'alimentando 5 mil
.

2 BI
. -

I Ih f'
.

I • '-." d' d mo que aumenta o co'Iorído do I fI'A, O amot,proprio d-e, nenhum bois. E'. hoje 'um campo amerí-Direto!' de p'_ ._4IW. : .0 - erçao _t:!!o oonse o Isca,
__
- certas regroes "o meio la 1. � � � v

.
.

. �

f visão real. Os dois dever-iam ser I do" -dOloS se sentia' humílhado, éano, com 72 invernadas, 48 mil
·

j, S�4!ti�B 3.0 Assuntos de interesS€ social. == Europa sentimos a adiga da. pr-i- • ��
-

"'�aré'< . ". -

= mavera, De Jacarezinho atê a- ohamados pelo governo cerno I, vend� Um Mafarazzo, um Crespí, bois, mais' de 300 cacas de Indí-......" .......no: .'

1-
Blurnenau. 17 de [anetro de 1950 -

.

idMAURIC10 XAVIER _ :: qui é uma explosão de -vid.a, re- insfrutores da roocidiade para o-I um Pereira. Ignacío, um Scur- .

vi .uos que compraram as suas
EÃP}lJDIENTll1 F, Kuehnrich _ Diretor Ge-r"nte :: 'cem-criada, (�e vida há. pouco dentá-la na vida de tr-abalho de

I
rachio vencendo com a índustrta .gtebas e vivem como proprieta..

:: Hennann .Iohn - Gerfnte =Iarrancada da selva, que, ao pen- nossas reservas juvenis. O en- galgando -a fortuna com fusos, rios, em pé de íguatdade de diAs"'innínr"'s' -
-.

t d
.

é 'I 1 d �-<'1'" 1
• rettos com Antonio de Moura

.
".... "".

I:: A V I S O :: "ar-se que o cafe-futuro; .. que o can o e uma viag m com e.es teares, o eos, se a ' ..rtr iciar, Cl-
Anl:!�l .•. ,.'.,.. Cr$ 100. 00

:: ACham-se ã elisposição dos "cnhores acionistas na séde :: Jafé-p3.pel anda por So dollars a é que a=bos amam .a terra trlJ.- Imenta etc. Á imaginação, o ebs, Anúirade ,
·

Semestre ...• .", Cr$ 60,,00:::"
.

=

I
saca, o ser humano como que balham, e reClusos dentro de'a I tino de Moura Andráde .e de' Lu- . Aqui em Porecatú,' as senho':N, Avuleo •••••• er, 0,00 = social os documentos a que se refer� o :'-r_tlga 99, do decreto ª "s'engourdit". O clima civico nos como numa fortaleza, onde a- nardelli não se jogavam n:-a ci,. ras Urbano e Ricardo Lunardel·

n.o 2.627, de 26 d� setembrta. de 1940. :: fd'!r ".gourmands", diante do que dotaram haver perdido a liber- dade, por�m, nos campos. li, sobrinhas de Beremi,a e no-
� Jmlll:�mlllllllllllllll!ll!lmlllm!mllllllillllilimillilmmiimmlllll!. "': exubera sob 011 nOS30S p�s, dade porque são os zoberanos Fazedores das cidades., ambos ras de seu irmão Ricardo nos

quando voamos. Não há tempo Úle Uma gleba que amam com., compreendiam que a SU!l. roi", servirazn, na caSai grande da ti

para a gente des!l.brochar as rc- ciume to desfrutam com suor P- sãá não podia ser desempenhad!:;. sina de açucar, um almoço ca

servas de lirismo', em atitude entusiasmo.
.

com as cidades criadas, . senão pítoso, de iguarias que nos sur

nu,pcial com' a terra, a mata, A vida dos dois ;pioneiros é u- com aquelas por criar, dentro preendem encontrar neste mun'

seu,> rios e seus pássaros, Paisa- ma lição viva das coisas. Ami- das zonas novas, nó sertão bru- do rústico, onde há pouco queglobulos b1-anco."· do sangue, na� '.

d d I comergem, natureza, amor do. ar li- go de ambos, es e ongos anOs. to,' que era. a sua. tentação COn- .

pessoas n01'mais e nos doentes de
vre,. dteleite dos largos espaços, vi-os na má. fortuna, nas dias qulstá-Io para incorporá-lo á oi- Terminada. a refeição, fizemosteucem,j,a. A explo1UÇã·o de 'Um • ,

b
. lhes a' suóna O· cu rI' e to denlevo do sol, tudo resvalá a um da miserla 'do c3.fe e do 01, n05 viUzação, Imaginai que Ge-remip

.

� mp m n ocampo novo e obscu?'o - a fOl'- segundo plano. -A_ ordem a um invernos rudes da vjc!J3. que· a- Lunardelli ali adiante alinha. só
- "Tack for maten" _ que cormaç(io de josfolipi(u;1S nos tecido'_! da natureza, aqui, é em termos travessaram. Para atingir á numa ,fazenda, feita toda ela t"esp-ontÍ'e a qualquer coisa doanimais - está. sendo Ze"l)ada. a de cruzeiros e dollars. Apuram- prosperidade que. agora desfru- por ele, aberta no mato bruta primitivismo homérico dianteefeito at1Ullmente com o isotopo se valores produzidos nest:ls t3.lli, foram-lhes necessarias.as pela mão robusta' deste desbra, de repastas que falam ao nosso'radioativo do- fosforo na Esco.a, moed-.s, virtudes da perseverança, da 'vador, 2,150 mil a:rvores. Sab�i� apetite,,ie Medicina de B01V1nlln, em - __ continuidade no esforço, tão: in- o. que isto significa nos dias que ',;X - X - X � X - X .... X - X -- X - X _ X_ :X:�':i,Winston-Salem. Carolina do Nor- dl'SP'ensa"el � quem ll'da com €s'- c

.
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v - orrem, mI o s e cruzei· E IImiiIUimlllmmimliiiliiIiiHJIliiiHmlllllllimm!llImlll1lmllmlill�te, Este:� fosfolipides são gordu-- ta traidora, que sei de experien- ros, E' apenas perturbador. Em -

V·
. -"

,..1'Q,,'; qlU!, contêm fosf01'0 e se en- ciII} propria, e que é a \erra, Ne- :::

d'
' ;:;

cont1'''I:n� em todas as cehtl.a-s ·"i- "

n�um lLesses complexos de in-

F
-

=_ª_.
.

- e· n
-

e' iiiiI .

S e'· . �:=_:Való� E provaveZ q1lO3 sejam es- lar durante todo () jogo, Cm ferioridade, tão comuns' nos que _

sencia·l pa·1U a vidtb" p01'émJ o

pari
dos presente.:; assumirá as

m,�-u'reJ'om em largos anos de crI' - Cl"m' h- ro-. I
.

-� - =
-

\
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- In ao --.,ne,,"t'O' et especial 1941, para; 4,500 leIs, usado. ::. . Investigações de 'ma·io;o im.- pel que' dese'mpenha, ln é comp!e· funções de acusador, cou· :oes, jamais os dominaram. En- conJ'unta do�., -.espe-c\ivrS gover-
-

::;:í!ortt'lncl.a estão send-o levadas a ta.mente desconhecido. Formam- t d h'�I": • '.
v :: VER E TRATAR: p& Firma Comercio e Industria. Ger-' :::•

1 '. an O uma 1::;,,01",::1. e ln<} o- ,..,---..,_-,-�- nos peú!mdo maior rapidez nos
-

m St' S/A R
. :::cabo no "'Tho'rnciyke Memoria se pnnclpalmente no figado e I::: ano eln . na 15 dJe Novembro, 54 - Blumenau. =La.bondm·y", de Boston. EmP,·e- a investigação acaba de. demons' duzindo lnann.O!:lan1eUre °

O I �nte�dimentos e m03trando o

::ilHljHimillllliiiHllllliiimmlHmllliiílmmlllimmmmmmummu.�OOJ "d; os do t d
- -

no""',e de um dos cíip.ntes 1 Cle5eJO
de ver o tratado com quegando o fosforo��� os m, ,c

,
TUr que .�lta pro uça� por.te ser ........ ' ,'_,' a Austria venha o maís de res-

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

-:- - -

-.-,-. -,-I citado Iaboratóri,.:J estão p1'oc.1ó, 11ilHto 6snm,ulada meaiante m1/r Ao OUVIr o nome "le ::;eu
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";:". ..ENGENHEffiO ARQUITETO! ,'pildo descob1'11' como ::;e ,1'€1'lfl- danças no 1egime alimenmr. O cliente o respectivo advo- cedem as "elef�ntes" e desta ma- �oa> .POSS1�d ser

:SSlS
1 a. on- in -,= �te'" r." Q o"

-

uer'ro·i.nCOJ-etn.. ""
.....O"'� ......,PIi=oi t f' ba' oi"O 'In forma- t?·ahall.o pOlIe oer1i"'l' a'e alg'.l m� _' .

, _

I
•

,

rarl'l-men e, a cer os, rum_ore:> a • i1)_ .'

11:
'. U"" " '"' ....,,�A"'� 0;(1 o enomeno ""c,� ,
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"'adO levanta-se e d!;fcl1cie- nelra, a. moda consegue que, nota das três potencias nao con.
-

,. -, '''O'. - ":, --' •.
" ';"1" .',

'Rua Piauí - BLU],iEl'iÁU) reio das Cé1:i!lt:is do sangue no ú;"ienta,ão pam o tratamento dê áO acusando, D01' sua vez, <1,UillZe
-

ano:>' depois daque�e tem \I.Unhà absoiutamente qllalqu�r
.
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'
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-- e"'" 5�;" O'·'· f.�' .'

. '

��-- 'me'd'l'la o··sea. Esses estudoS' fo- certas: molesti,a�; obsc'uras do ]':1-'
_,

-

" . no em que .� -ulher hav·a. de· nova propr.st·a a-l-'ada so'ore aque-
ti ij ii � _.

-

U. iii �-
..

�-:::A;::=--::G::a;;::;:;= =; :;=� t -

. 1:' 19.""U li
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. �mm 1:nspinldos no a.parente frrr.- gado, outro cllente, que sera lIDe-
ser alta, delgada verdadeira', t--- ,

L

1/23 oRe'g' I"me-n',-o .. de'- 10-"··a-:0-'--'3· '.'
i

l''''SSO do mecanismo ele produ- O FOSFORO mdioa�ivo tam- diatamente de{endic1o·. por encarnação 1110 bO� gosto, acon-
le .ns LUmen"o.

OI ria
ção do sangue, llepo'iisI de sériCis bem esta. senlk utilizado para 3eu advogado. Se ú advoga- teça. exatamente o ccntrário, 1 _ De ordem do Senhor Ma- zado ·apresentando _batidaS di.E�Uiiiii]HiiiliiiiiUii'jHiiHiilUHiii'= qucimad-uras ocasionada-s dumn-. "marCCi-r" o açucar e poder O3st1(-

do do acusa0 não acudir graças às m.ángas colossais: a j:;i' Comandante do Batalhão e _nancal e biela - Eixos: cômàll-li: ;:" te a g11e1"1'a. Para, a fut1lra g1i.er- dar, dessa maneira, os. processos
t t' s'-a '.. íigur<L ganha semeihanças com C

'- , de acordo. com o artigo 52, do Cá, lo Ú'i; _válvul::ts 'tambem já bà5�= D::f_C.rAlIll''ilGlIl''ialhR\ � m atSmica mn conheçi·rr:en:o biol6gkos. O a.çltCa1', slntei{J'l(tdo pron amen e �1. ,u aC":i>sa,
um cubo. oncessao digo de Contabilidade Pública tanti; gastes; sistema de arre":: 11- """"Ii V W V E

I
claro do fenômeno de proa1U;ao pelas p1ania�1 .,6rdes mediante a i,agará uma prenda, o lt1CS- Com o correr do tempo, os te- da União, Portaria n. 155, úl� 23 fecimento com o radiado!'. zn_e.,.:: :; de' sangue S81'lÍ de eno·,'me im- energia sola1', é o combustivel mo acontecendo 3.0 din:te cidos leves, como a batista, a ao Parana' .de setembro de 1948, do Exmo. ,ade bloqueada _:_ filtro de :aI-�'JOENÇiiS 00 CORAÇãO ª portancya. E' p1'ovave,l que (, �ssen(Jial Parti, a· vida. Compõe- que, ao ouvir ,<) seIÍ nOlne musseline, o organdí bordado, Senhor Ministro da Guerra, se- e demais anéxos' jáiS (ElectrocarmogI'afia) :: p;l'inôpal orige'm d.os casos. fa· se principalmente de carbono,

se precipita em defesa'pró- entraram para a ordem do dia, DECRETO ASSINADO PELO rão recebidas no ALMOXARI- usados.. .
.:: '.U'afamento de Newo8G1i :: �>Í.� ocorr·idos nas cidade'.::l Japo· mas a.pesar a.isso, o açlloor "mat·- .

d fazendo com que a amplitude PRESIDENTE DA REPUBLICA FADQ desta Unidadé, até o pró- II _ Disposições diversas: .5: :: nesas bombal'deaclas com bom- cado" com jos101'0 radioativo pria. Esse jogo,
_ quan. ° dos vestidos resultasse menos l{imo dh 16°11-1950, às 9,00' ho, 1.) os proponentes devemo d�-.... (Psicoterapia) =:

. 'd d l' ad t pessoa" "1 Rio 19 (M) E tre out os .5,' o; ,bas -"tômtcas, tenha ,so, ·0 o ano não pode ser empregado em rea IZ -o en re . .. õ:í J..
-

j'
pesada, A largura dos ombros ' ,- n r, t'as, prop03tas para compra dA posita.r. na Tesouraria da= :&Lo RIO B.KlL.�OO. al. E ooosionad.o pela radiação nas ce· �xpe1'ienC'ia1'll feitas com se"Nl'S h'llr teligentes e educad<!s. é traj?J consigo CDmo consequE-n-

o Presidente .da Republica assi- 1 (umtt) viatura de turismo I1l3.r- Unidade, 20 por cento dlo va-:: sobrado. ::

111�7as
d(t meroula, Na UniveA�da- manos.. Tais, átomo,s 'Po.ssuem

j
mUI'to divertido, pois' só da" natu,ral, o' "talhe de vespa" nou, hoj.e, um decreto outorgan- ca Ford 1936, motor n, 182852408, 101' da' propostc., par Ocasião:::::

( "'."... , :: 'f 32 est6" da . do ao Estalr{) do Paraná ou em- d 85 HP 8" d .

:::: Ao Jado do CINE BU�JOJl):: de de Oregon, o los 01'0-- ,.,m(1, Vi méa;.a de dou� m11 anos _

b dados 'assuntoS en-I
e as sruas curtas, Y,aporosas, e com cllln 1"05 em ' de sua�.entre.ga; ,

.

ii ª ,�e'n.do utilizado pa·1'a invest!gar ( tproximadamente, Alg1t11.S deles �ao a ()r .

" conferem à figura aqueh graça p:-esa que se or.ga�izar, cone:'!s- V, que se encontra no seguinte' b) as propostas serão abertas�iiíiiimmmimíÊi!iimmimiimlL •

j'Hmo a;Ufwente d� jormaçao deu são 1'eN�os dU1'ante toda a 1'ida :Taçad�s e a?solutamen�e I encanta�ra e algo amaneirada sao para o aproveitamento pro-. estatLo: o odômetro não fundo no dl:l. 17 dQ fevereiro ·às '14,. pl'otf:'tnas neoe8sánas para os do indiVllduo e os efeitoS! nocivos InofenSIVOS. DISse a avoZl- I que ainda hoje nos fascina quan-' gressiv,o da energia hidráu:ica da la sen'do a última marca.çã�, de horas,. na presença de to�os
__ _

_ _ _ _
_ _ jos ,raios .gam:!' emit,idos por

eS-J nha que sugeriu a citação I do _depaxanlOs com um quadro cachoeIra de Paceetava, sltuada 188'-454. avaliando-se em maés d 01< licitantes;'� -- - - - - --

'_ mlllummnm.
ges �.sotopos sao maw ou menos desse velho costume 'que I da epoca. n� rio TaC3.'lIlÍC1, município dE ! 200.000 quilometras rodados; os c)· o"propÔfiente''''que não com-

':-'IIIIIiJiiliiililIlIUUIIIIUllllIUiIIIIIIIIIIIIUIJmlllllllllll'11b I'
.: proporcionai,sl a suas "'L->idas me-. '

f
". _. f O cabelo era penteado pHa

RiO Br.anco do Sul. instn,unentos. do painel não fun, ps.recer à aiJertura. das pro�§ E allo�a1 fi ra'dlllO la 0011111 j�' :: r
dwlS". Atualmente já é possh'e2 mUItos romances oram lIll-

cima, "fórmava deliciosos Mu-" '

Carroceria aprésentando .poStâ.s, perderá. 'a ·itnp(fr�ri;. -i :: ;nC01'pora1' em algzbns açucar�:s, ciados no seu tempo, entre cies que caiam em dois grandes G' sinais de grande - uso, eia caucionada bem como.o=: ª ibtOmOS do fosforo-S2, cuja vida advogados e clientes, tanto' grupos de ambos os lados CiO paralamas com sinis de desa- direito t;le aquisição, a' cnté-ii E média é de apenas alguns dias. que' esse jogo era conside- rosto, quase tocando ,os olhos . .(I. televisão em côres é o programa massamentos e emendas a solda rio do Senhor Comandante;:: '

O CONCERTO 1', ª O novo açucar "ma·rroa.o" ofere- �ado O «casamenteiro!) ·dá. \impressão do rosto e do pentea, será transmitid!J dos Studios da oXiacetiJenica, a gr3.de frontei, Em caso de empate� 'A' QUEM PODEMOS cm�IAR
__ ce amplo campo de expe7"ÍJf'7l-cias �, �o era acentuada. pelo toucado, r-a (fiO radiador ama:,sada e com 'p,opostas, sera' dada

- , R'" '"'10� ,Columbia Broadcasting S�tem, .=_. NATU:B.ALMENTE SOo A! OFICINA: « PUI =_ prxra os médicos', A "comb'Mtão" epoca. I "'ois nem em sociedade tlI"In Em.

. .. '10""'- =08 -" em \Vashington. Do programa,_:: 'ir<"'P""C!P...LIZADA EM CONCERTOS DE AP� - do a.Çttca1· deve ser considerada __

I
e;asa, nem na rua. a mulher se .

_

&'.>'" ""

15 Igualmente, constarão numeras- EUROPEUS E ,AMli)RIC.ANOS .. como o processo bMi!'o da 't'id,'1.

C a''presentava de c:Lbeça de�o- de'dansas típicas; exibição de bo-� Estabelecidos desde 198� neÁta pl'� ª Efeflui-só em todo 01'gamismo e I bilrta. Em casa usava 'uma tou-
necas, ceramica, tapetes, tecidosa Seblmbro n�. 18 _ BLUMENA 11. Ê m'Uita� doenças -sérLas, tai�r com.o

'1
-

t.rata ......ento q�in�_a, na rua. um chapéu e nas de fantasia e outros objetos c.!l.-:I'" RWl '7de.
-

a diabete, são de'ridas ao meta- um agradave u.
reumoes uma compllca.da arma-.dllmnmUUwmmmmmmmmUlllllmJmlmmmmlmmmlmmm� bolismo incomrpleto do açl<ca'/", para a pele: çio que um ellg-enhoso mod!ista

racteristícos d:lS republica.s ame-

ricana.s.
podia combinar com echarpes,

Evite que o pó de arroz fitas, flores, véus e plumas. Es�

unmllllnmmlmumlJUmmml" �. t�s toucados aumenta.ram pra-nque compacto, grudado no
p?rcionalmente às mangas e. c�-

Cr. Oscar a. «rue"" I
fundo da caixa. De vez em 'rn.o estas, alcançaram gra�des, te sua ca.ndidaturl á pres:denOlt... quando despeje-o em outra' t�bulosas dimen:ões (1830-1831). cia, tendo' aS1.'amidO compromi:.-;-

RAIO X caixa lim-pa, e volte para a Se os retratos nao mentem, esta so junto ao sr, Getülio Vargas,
I .,

1 Õ •

d s em moda, embora pareça inacred�- no sentido de apoiar sua candi

I OrigIna. po ev,e er S -

tavel. favorecia muito as mu'he- datura_ Quanto 'ao governo de

I
pre solto. Um po solto e res, pois. não opondo limites de

I'
São Paulo Estaria assentad1, a

uma esponja limpa são' a tecidos e -cores, deixava. vasto candidatura do 51". Arlindo S:u

base paia uma aplicação campo para ,o gosto, o capricho Zá! que não cont.a.rá com o a-

suave e uniforme. e a coquetena, • POlO do PTB.p.

DUAS SALAS

lS�GU.N.Da PAü!NA

And.

Pi's.�& Gétulio Vargas .

Edificio Odeon 8. 802 A

TRATAR COM

LO.JA BABET'Í'E
Sncmsoon ,_

RIO

I
I
I

,

I que
contem estes mic')'ooT,qantS-

mos absorvem o isotopo da. to?'

Tente sangu.ínoo, com mai01' ra,

I pide;:; do que as celula.51 1w?'ma-is.
O mesm o materÍlaI esf.á sendil

I empregado 110 estudo das i"rec

I ;óes de 1.'in.s em ovos incu�ados;
nos lJ7"oces �s de p1'epCt1'açao d!

I
2. andar - Sala 253

·Il'aônas.
Um dos objetivos é ve-

,Joi.nvlle: Rua S. Pedro! 92 ':'fficm' se os átomos emissoTe:;'

__ _ d� eletTon produzem mutu.ções

I'
de fOTTiZas' ma�s 'vindenfas entTe

os paq'nen08 �:l1'llS,

. INVESTIGAÇõES DE

IlVIPORTANCIA

s. PAt1L-O

�';�;::;;:*::Ei:i=2::::;:::;;;S :� .

FranciscoTreska
Junior

BANCO SUL DO'
BRASIL SIA. '1

I Fundado no ano de I
I 1921. J ..

Rua '( de Abril, 2440 ...... I."

BeIQ Horizonte; R: GoIU, M
Porto Alegre: Rua Zoá

Montaurl. 15

CUritiba: R. Dl' Murici, 708

_-._--_....:....... __ _._.--

.íanelas pu·tidos e ra,chados,
Chassis: _ apresentando folgas
las buchas das rodas diantei-

rencia.à que' primeiro houver.
sido a,presentada e, se as:itIL
tas de entrega das propos
tas forem a mesma, seráJfei
to sor'tEIo entre as vencédo-

--�

peda.ços soltos, capa uo motor,
armação dos faróis' e fundo da
carroceria completamente cór
roidos e quasi solto:;" vidros das

Atende chamados pelo Fone 1197

,
f

�af;, desgastes nos rolamentos d'o

'ixo trazeiro, desg'lste no .p'ra
fuzo sem fim e rolamentos
Transmissão: a presenta fOlgas

ras;
e) a h:'l1portância e::\.uciona,dit

f;erá integralmente
da aos licitantes não vence

dores e descontada.. da üit:"'
portâncii'i- a pagar pelo prO-;.·
poq.ente dá melhor .oferta •.

f) quais outros esclarecimentns
secio· prestad'Os aGS intercs-:'
sados, dás. 7,30 ás 10,30 h�··
ras, em todo!'! os dias uteis;
exceto aos sáhados' pelo Ai
moxarife. O Cxame dO' auto-' -

moveI poderá. SBr feito no ho
rário e dia.s acima.

Quartel em Blumenau, 11 de
.Janeiro de 1950.
-LAURO DE ALBURQUERQUE
CORTE REAL _ 1. Ten. I. Ez.
AlmoKg,rife do 1!23. R, I.

Dr B Telmo Duarte Per.eira H.

---�- ._-_ -- - - - --- - -'_ - - �-

nas juntas universais; na caixa
de marchas. o retentor da. 2,�
','elocidade não funciona; a 1.a
'"elocidade e a marcha ré aprc
'lentam ruidos anormais de des
'raste. Motor: _ o motor pró
'lrbmente dito já tem os SEUS 8
�ilindros retificados e encamiza
los, .apresentan('Q atualmente
3inais de completo desgaste e

ovaJização. O bloco de cilindros
'stá no. ladó direito na altm'a
do par31uw central de fix:lção
da culatra; eixo maniveia ovali-

- Clínica. l\'IédiClt -

ESPECIALISTA El\1 DOENÇAS DE CRIANÇAS
CQnsuTtórto e Residência:

Esq. das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setembro

Emprdsá Lima & Moreira
J.JINHA DE ONIBUS DIARIA A� PRAIA DE

, CAMBOIUÚ -"--
Partida da A�ência Blá-Blú às' 7 horas da manhã' .

- 'Il\lta da Praia às 13 hora�•

. Aos domingos e fenados, rui'PRAIA, M partidas seriO·
da tarde

VOLTA. .- TELEFONE N. 12M

DOENças DE SEl't'HORA$ -
OPERAÇõES E CLINIOA INTERNA.

�V.�BJZES_:_

NARIS E GARGANTA
DO

_ DR. ARMINIO· TAVARES
munou-sa para a. rua. 15 de novembro 1,185 - 1,0 andi:a.r

" (-Edifício novo e instala<;Ões �odernas)
,'--"

, lEj!t.lae"cee��@�.....

Dr.
Con.: Trav. 4, de Fevpreiro: 3 - FONE 1433'

(Qperaçõea no. Rasg, Santa Catarinà)
.

--B L tiívIENAi'i-
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mnprl�a�a para �uritma =,

:: perfeito furicionamento _:.,.. Encorn. no Rio: i 'ª. S=_·-

INSTlTUTO-VITALIZADOR WOBMS 17, I '! . PROCU,RA.:sE um3. boa empregada para Curitiba. Tratar: ª
= RUA. ALCINO GUANABARA _ Sala, 606� §,§. com o proprietário do Hotel Delphy'- Rua. 15 de No,,:cmbro §ª 6.oa:nda.r-RIODEJA�""EmO. ªtª ---�BLUMENAU ªl!'flmJlP.ulmfmUnHjámiliJl�mlliimmliiiimiiliiiimiimimmiiiUmU� f.1i1111'llfiIIJiimiiiH!;:':'::�:;JljJII'iIUiJji,jjjlljjÜfijiíiimjimmHUiümmf�
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ropoe
Os governos técnicos levaram a Ilalia e a Alemanha ao e

deputados,1s Ô b r e o programa do ex�dilador

" fascism
Manifestaram-se

li

vario S
tencíns, não eonecrdand., tUl11_

bem o presidente da Republica,
de v.cz que isso feito seria de

formada, nu melhor, fascisti"

zada a démocracia brnsüoíra.
Nazismo puro

- Pros�{'gujndo nus SUlI" decJn

r'lções, o ,sr,José Augusto accn.

tuoui.
,

�-- Em 1932 escrevi 1IDl- liVl'O,
- A representação profissional

nus uornocrnctaa - em que

con-,
H,qmIJ1icil tlcfentlem a deIl10-I_ -' A Constituição BI'aslici,'a

dennva essa inovação introdu- crncía, devem eles e a opiníão j'eSOlveu be'" c, noss., -"'01:-1=,>",_

tida no Brasil em 1934. E puelíea repelü-, com todas as' politico e :J'lm:'H;�"llj','o, :�i:.o

quando se fala na substituição suas forças essa ínsínuncão de- -acl'edito c1'1 pro;f!'at11u. fl longo

ela repl'esentação politica pe- sa ctrosa». prazo, j<'oi .) prll;wit) �.�1(,;;jj.'I1-
la t'Epl'�sentação pl'ofissionnl, OH, tecnicos e o fach;mo 'te ROOsevelt, :1, B!'!' Clltle�"/:",

dizem. Fascismo, Nazismo, tu- C .st, Amando' Funtes um dos que N'''pDn,:ku tC! �'" v [ :l.'_',� o

tnlital'isl11o'),. portagem sobre o programa governante (,blll,;' )-:1) ,b mu-

E concluindo, afirmou: lídel'es do PR, ouvido pela re- dar li€' Ol·ieni.',ç:'i.:J tu!' ,.1':0 pc-
- Se o Brnsil é democrata, do sr, GETULIO VARGAS, 'lof: uconteetment.,s.

se os partidos politicas desht! :Jfil'l11Ou:
'

POr outro }3clo -- conclui o

solteira, tal é a

do homem-mãe

H.IQ OV�Gl idínnnD � E'
usmo o que propõe os,', Getu

li', V;arga's e nennum democra,
ta pode ae€ita'l'·. os pontos do

]JJ'ogl'all1a do PTB __ o di,;s" ,'ws
'

o sennor .José Augusto, prírueí-
1'0 viCe-pl'esideute da Carna.rn,

enquanto rr . Si'. Sa1g-,ido ,filho,
credencíado p810 :;1'. Getuli,:>

Val'g':u;, termina a ',mo vilegi.a-
1u1';1 politica nn sul para depois
nFgociar com o PSD 11m :WOI'

<10 quI' resurte um ',pl'og'i'ama
cünllUl1 para lm1 camlidllto co-

1""11111», "'c a UDN. e111 Pell'Opo
}is Se lança decisivamente nas

«dcmal'che's» com o proposíto
de l'essU'5citar n formula mi

neira com Os nomes dos s1's.

M�lo Viana e Milton Campos.
Todavia, o que de mais estra
nho acontece, é que o PSD ten
do conhecimento dos pl'Oppsi
tos do sr. GetuÍío Var'g-as. na

<ólabOl'ação do programa, ainc1a
este_b dispostn a: fazer' um

acordo com o PTB, quando' os (Merid.) - Ü

I
O n�l'<SIl casamento foi no dia tes e onde sUa filha, ficou por

pontos basicos em QU? se fir_ ea,,,o do bom,em. que de.u á luz. 2 de Junho d(' 19�:;, Fl'qllel' I t
"

�U a gWil empo, na caJsa de w.na

ma o sr. Getulia Varg'a,s são centinua sendo o fato pojici:ll muito contente qmlJ1do m-e ca- sua cunhada,
.:u!'tnmente C3 da limitaeão dos :1€; maior destaqu,e nos ultimas 3<:l, No coúleço. tudo parecia __ ._ 'Seis me"2S hós estiv<mos
poderes d'3 Camada dos' Depu. tempos, atraindo a atençã.o :.,U, e5t,I1' bem. Mas C'lJ 1()O'bo elltell- cas:!dos, Os primeiros momen_

tados e " cl'i:1ção do um Gran- puTar. Depois de ter ouvido os di que" que lTI[' haVJ'all1 cont,'I-- tOs de alegria' que a, gente
,1,- Consc1ho NaCional com po- pais d.,} J'ovem esposa de Anto- do era \ 2rcl',lqe"

'

sem_pI e tem, fOl'mn logo sunl1I1..c

deres legislativos.· a reportagem procurou.lo) Não podia se!' <) e�})o50 do, PCl'q1Je nós nos encontra-

Rl'pl'f'Hnta�ão de pàra obter detalhes sobre sua

I
ideal vames apenas como dois ami-

fl'<:�ísm{) ,
vida, que é um amontoado de - «O Antonio já ha\'ia fica- gos e nfto como um ca�al, Pou-

••"ulteclpando" nropost'l (Te tragedias intimas, com viol€n- elo noiv" antes de se easal' co- Co a 13oneo ,1 amiZ;ld., que havj�

vargas, que será feita

Oficial-I
tos chcques morais. Ela, jovem I migo, A noiVa dele p.nl. uma entre nós duis tambem foi

mente ,.0 PSD, P01' intermedio ccnsorcíada 150m um anormal. m'Jcinha conhecida de minha I dl'sapm ('('endo, Ele começou
do f'l', Salga'do Filho, o repór- sem que pude&"p alcançar os casa. Quando estavam Os dois a Se Íl'l'itlll' comigo, a bl'ig'ar, E
t"" S0111tll'I W"illN', divulgou objetivos ele seu casalTlentn. a 20 dias do cas3;rnento, ela foi então eu ('om"ti ° 111.('11 el'l'o.

pe!o Dial'jo da Noite' 3S pl"inci- peja in�apncidade natural do :l::isada por alguel,: ele que ele

I
Antonio d�scobl'ill e fez 1.1111

DalS teses QUe deverão l'<er de- -er a que se ligou, nao era. o cspo:;o lde�ll pm'que ban'lho dos dia.bos, Me bateu

fendidgs pelo PTB, no <'prl1- Ben\'dita de Oliveira Reis. não podia, O CaEanwnto foi e brigou muito comigo}.
grama comum para um gover- da esposa do feno- desmanchadD, Que.ndo o meU

no comem». De a:cmclo com o Pa1l1\'l. Ela nacl'l casamento 'estava proximo -1qup afirmou o EI',Getulio Var- -I'condeu á reportaçem. Depois faltavalll ,Tillte dias --- essa,

�,'1l", eI�ta!ia disposto' o 'PTE a 1c alguma r,elutancia, €s('Jar8- m€�ma moÇa veiu em minha

J, fOl'mal' a Constituição paI 'a ceu aOS jornalistas: CUEJ, e me contou, fi mesma

J 2til'ar dn C.am.ara dos Deputa- -- «Pois é, o senhor já esteve coisa, Eu disse ao meu pai qUe

(los os seu<.; pod21'es legisferan- 'em (aSa ele meus pais, lá. em j"sll devia se!, inveja porque
te. tornando_a um orgão fisc� Cascata e ,sabe maiS ou menos ela não tinha conseguido seu to. deem:mrhnl' \1J)ião
li za(]Ol', para criaI' um. Grande o que aconteceu entl'€ nós objctivo: P€:nseí quc a m,oçn amo!, q\Jr chwotava

CcnsE]llD Nacional com rep1'('- dois. Eu me CuSpi com ele por- "dava Cjl1['l'endo se vingar. En- pais.
� pntant,,-, 'lfl� r' ,�,,"s 11'nl)a1ha- que tinha uma afeição que era tendi. í.lepoi:;. que ela estava. Um ])('10

donls, Scm duvida (1<-8a ideia g-rande. Ele m, pediu cm C:lS:l- ;:;endo minha amiga»,
d,) ',eolital'io de São Borja �. en- menta, nós ficamos noivos e,

con1J'ou pOl' part2 de todo" Os no fim de tudo, nada deu Cc!'

pm'tidoF: politicas seria,::; resis- I to. -pt'H;)'

Nem casada,
situacão da

, ,

saber

nem

S1', Amnnrlo Funtcs -- ná<)

Il'ii[
a ,'ün,tlUtIC;Ú.u (I<' 11m;! l:;.

acredito em, governos de: té cnt; t1 uturu capitalista 1'u1' uma

cOs, Prefiro os governos poli- soeia)ist:::, Esse Conselho SEria

ticos que teem feito a felici-l a,penas mai-, UfiR )Jl'ça do di

dade de algumas nações. E não 1 l'igismo economíco. Mas, não 11 í

devemos no's esquecei- que fo- t i'eÇa llCnhtllJl,j, qllp p/):>s;, con

rarn gOVl'I'l1(JS técnjcos .que 12_ sCl'L,I' " l's!l'l:lllla ['ar)jt:.li�,I:I,
varam. a Alemaínha e a Itnlin que l'l,'('b:, "Pl' é totuhnonte

�IO f'stnrlo qUe br-m conhece- sllidillJÍda ]1<'1:1 s<)('i<1li�t;l , Sigl,,fi''''li\'11 l" '111(' ,'Ic' J."'"
mmr , :\ "Vill'!�O cIti IlN,I'.",<:n" , 17m tn pc·] iodo '.

i\.. OTlin;in tlof.: t.;nci:l11s1!l'l �.'\.l;nlnâl· U;:!If':....it(i ('1.lpdo tl Ol'gilo
O sr. IIrl'mrs l"ima, ch'!"lla- O ]l'O!'PS:,Oí' ,i\Ji'lHl:,r f;:l'!u,iriJ "

-,',',1 ,r.",l)'.','(I'_qtI{1 :d;:;tl]"1 pJ tlJo,o:', \:

do p "Io psn, ,: dc o]1íni[l<) quo Ll"I)11L1<1' i1,.11l TfDN t.1in11:l G '

1llj;�:ot-J n�, rOl �i'�, r ;--;ú ;\I'.j(l.onn.

o ql:e prctp-n{h� () ox ditndo;' l· '�l.tll �llt._,j(l'_.! 1111),1 tlJB
N�_io l1lí;::- c.:--: J!I' '"-''' jt-·

3('resC-Cht3'l' U1:1if: lUi1:t l'C,t.;€l an !lUÜYi tcl:ld : ... ltl! !Is;:-;Hntns t:f"IJ- o{,i't],I':-)'''' c,lllll'h':_": .(_1�. qtti:' l) (, 'üll_

dil'igismo ('collOlnico, qlJe tcm nO!l1IC"'; d,) Con:�! Cs:'iO,
E
Visto ;'l"O�;O nilo é J,;)1'l ,wademia d::

falhado totalm'l1te, Dissl' clc, como é catcclt':'ttico dr!

<'l'Ú�10-1
h •

<j propositn. o que l'el)l'esenta mia da Far'u1(1',f1r> de Direito da �abios nem um ('onda.vA �-
aliás o penSamento dos socia- Bahia e pl'cfe�,ol' elessa mesma -3.I1[oS, l1'as,11m mosU'u<1,l'lll ta.o

listas: cadeira na Faculdade de Direito ajJroxlm,lc]o qU<1lltt; P}�'3s1vel, eh,

- ',Não me sinto en1 con-::i- dn Rio ct" .Janeiro, YS\ii('ôade de :'SPIl'açoe:', 1;11.0•

r;ões ele ebl' uma J'csposta SO_ Aproposito, declarIlu ele: leSSeS c npiniõe'3 �111 CIP" �,,�

)1'(" o ;j�=,l1n1.(). O qlle P!·e.t:,nch: _
." .A..ehn e!T0l1��1 �t 01 ienta_ 1·;·1):! ... ·! l� :\ ll" L�C_'·� }-Iof "1 ogênel.

"\ ..::x�dit:Jdul'. f)cg�;l1do n1C! p:ne- r;:il) d() �En�Hll_)l' "":."";t�(",- 1'1)lqUf,; I·1_. �1'-rqu1'H:�1'} l;�·;-:s�ll·i1'n.

�('. (:. ql1'2 e��e f--'onselho fc'l'h:l �I (lt'lib-l:ln�t) ,d:i:,):�, 1)(1 tt;:.!- (J l'Jinla de d:'1Jr'l!' qc� JliP. ,'i

'tê fuuçGcr.; �nt·, Li ti 1/:.tC<. ;'-llnt_o (I"lonc'''"'�('()' (.. (:_' {"()nl1�e-1 :l1�� f.nte d€(-01')0-. dc-c.:·.. ('I Pl'Opl'io

que (''::Sq q\le�l,ln c1�� (l!llgi�Jlno i ....nc!q du (l1'�l:q TJo1\tlt'O ç fia0 ('hocnr,. ClllC no �f'll seio il'nvil111

';,conúTllico da pOl1t:IJ� j· ....:;uH:I- �1':\ p}n Oj';.{:.li 1 :(';';1 (j {'e :1C(l5'-;0- "'�. 1" n(l(.l.;,,,-'i;:.-; � j)t�lh::l()lC'S :lntn-

'los, Do ll1eu pnnto clF. vista, SÚ {"",', n C'onóelho "onic'c-. "-1'" (",ini''', dos m('111o-

lima 1 ::fOl:m3 ['ocia1ista p'Jd�l,j:1 Este lOC� Pf'l')(·::,t.]p1 f' j)011i1r.O'· ('(I-,t..-�-.

pt :'nlOVl�}' a nle]ho!'j;l dR �'lLlli:-:'- ")()l't-:ne'I�_. J':':'1o �'fl' d('�(:oht'jll

ç<1o, O díl'igis;n,) fê (j"�U":1 a "'C' cada qind,. \1"- r)'''NJ"..,N) m"lhol' (10

"'ol'1'igir os nlalE'S de funclona- 8 �nSl��Jstlliv€l '-00'" 0-"; F·�,'-J�lnlpnil}s. para eon-

')lf�nto clt) sistenla capitalista_ '") 01'23(' no ca�(l (} 1 ":lpt"" (' r(.,�('kp��r\ d.q" í -;"",:1"1'_

'\'Ia�, esse dil'jgi�lno não dá r�\- C ;ngr-sso pn} fl delibel'ggão, � -;:: 1,)l'0d(\l11in!l�ltf- no PTnh�lte

:'Hado porquc parte do pl'é'S- 'lllif· "I);: F�llal11P�lto, incumbO' dos \'aJios matiz:: <111,' apre·

!lJ)lsto qUE: O� rnales do l'egirll: ll'\�"l'\l' f" �ntç1°C' ..... � p :I;::nir'(�- ;:;:I..;nt�t t} p(.ns[uncnto do povn� a

"I 11il ;\ll�ta são $uperficí;LÍ>', cõe:,' r:"l ;,jt", �/\ lém disso c'111 mól- cada ind ante, sob'e o}: p1'[,(11e·
'll!lndn, enl vel'clacle são estl'll-

.

-1 j;J í("l0l111n1iea, ]11ui1n"-' :-�s�111n- ln�!S dt"l jnl.�']'c'_)_e gel'�1J,
I1l', Ü" O dil'igismo a�oen:ls ti to:; e pr1bkl11:1" S'll) Clhict" [;'I� O SCJ1:,rlOl' \',IJ ga.� podO':1 in·

\1111:1 t"ntativa dp adiamento da mais "h'as ('ontlov:� f'i:", não 111l'!hOl' :, eSSe t'e"_

't.lllC;ão mais compieta que se- I havendo :l,"Jn!n de opiniue"

A

esposa
se pOde anular o casamento - Uma vida marcada pela tragédia

Passa fi joveln espOsa, depois
de dizer CJue não é ,mt'n1 soltei

ra" nenl casada,) a contar sua,

'vida na região natal: Descre

veu-lios Cascata, a! pequeml

eíc!tule 111illQÜ'fI_ op!lc' ,�t!!lI?.3. ('11:
C:1111':1r se\l� paJ-entes, futoH de

A.g'tlnS d{� Plútn .)lHl( ��8 l'f:l�Otl

'01'1 Antoni(J, € ondi' ]'r-g'istl'OU
-;\1a filh:l, falou d,. São .10:10

'1 Enft Vista, ond,,; tem ,p:uen-

-C:f'l';:;< l1<jic. P11l''-'/ (lt")nlnlCiaJ� ()

fAn, K"lPS: r'ntl'ctanto. f'lnbnl':=l

I"l-.o<::{.11:;'1 <'I Im fi I'rvalal'So,'
'idlfll';llll rm o pJ, ckvel'ia hmtal',
l1Cn"11l"nl ..

C()]l! inl1fl'
111i'1l1·müe:

fiS c:ni�flft
":-:110>1:1

- 'F.n ü';lhalhavn ..

ni", .-,HJ i1 f) l1('J'\'"SO, n11lito brí

Qj,'úl0 fieav;! n iii;! inteiro enl.

l:t1 r,:l, N:i,) e·o:--.t ,1_V:.l de- qfjJr, fIr'

�- .mr;:;lr:ll' No ('111'<11]10, r'om�l1-

II!,:' 1"1]-, lll(,ll (]inllciro, Aí, n�in

j'ol1{l,' J1lflj:C continua,!' �l tel' 11li.

111w riíhn ('Oll1igo. Mesmo ele
:'(i1'IêI3 «l'O [' 111enjna fos� parB.
1,,11"". Nf'lllrlei.n Nll'a São Jolio

d:! 130:1 Vi�t::l pnra fi, Clll'R de

l1lH� nril!IHI (,llnhadll, irmii de.

11", (1I1i' t:1l1dJcm 'iflhÍ<l do quI" Sf

pasf [IV:, :rvras ela tan1}J<'m Pl'f1

CAUSAS CITlEIS, r..oMEReIAIS E CRIMINAIS

Escritório: Rua 1.5 de Novembro, 889 - 1.0 Andar

Reeldsilcta: Rua -15 (II!! Novembro, 1393 - :Apart. 1

.trOME:,1447 - CaiJta l'lQst&l, 211 - llLu:MENAll

Viagem pelo Pacificó
de unI peixe pré-histórico

------- ........
-�-��--..-----

Em busca
§ '1IIIllllllllllllllIIIiIJllllllillllllllllll!lU1IIUIIIJIIIIIIIIUmllllnm1UUIllI'§
-

-

: Aviso ao público �
A Emprez:J Aula VÜl<;ií.o Cn:al'Íncnsc I::l. A. lev3 ao conhecimen';:

-

to do público mn gCl':ll. () hor'irio dc SU'R linhns de i'milms [11 §
-

trc DIurncnnu e Pl'ain de Cand)oJ�rÚ �'l nhl�)H-'n:lu e .J:lrn�lJ;j {]/' ::

blitânicos estão

Iem vias de encetar tuna via/

gem ma.l'Ít,ima" durante a: qua!l
tcntalão apanhar exel11.plares

Cientistas no, a fim de assinalarem I} cur

so de SUa migração.
O peLxe pr€-histórico em

ele lima espécie de peixe

Sul.. corno segue'

questão é tido como extinto,

e- 11 única coticia que dêlc se

tem foi a obtida em fósseis.

No ��1.t:<nto, pouco antes da

';11-1'1'<1., um:t embarcação britâ

nica )'eeolh:n ao lDrgo <l�

África d0 Sul. um cspecimcm
Dias útt is: � Pal t.tl'a de BhlIllCllUU à� (1,:-;0 hs,

Partida Pr-D;a Camhoriú, 11,00 hs,

que,

fegllndo �'e acredita, existe há

.-i:l(jllcnta 'milhõe.� de anos,

:,_ \'i3,gem. será feita com

�'. Ii:� o �-:•• "..ustrália, nunl navio I
(:·pcC\al !lp n2sQl1isas equipa-'

'(I p�'l'a :I observação de ba

lei-ls,

, ).

::

que Ee acha'va em pel{elt�ls
cerca decondições

1,50 m, ..

Os dentistas qll(' Jevaulo

efeito a bUSCR fazem parte do

e media
J',lt'Uda de Elumenau, as (i,OO hs,

]'(Jl'tldft Praifl CamoOl:iú, 1(;,:10 IIs,

LINHA BLUMENAU - JARAGUA' DO SUL

nii'l'iamcntc: --- Pudida de EJumen:m, ,'S ]0.00 hs,
Instituto Nacional de Oceano

gl�afia .. Viajarão eHt prin1.eito =
:

lug:,r para Dakar. rumando
_

c::pois rara a Austrália, via A-

J
=

-

f' 'O'd C
:-.llnnllllllllllntllll!111111l11InilJl!�11111I1111111l11111I11111111111111111111111111.

j'ICa CI, e apet':Jwn, Es-
'

colheU-se esta rota a fim de

�:ll�:v�:t�:�g:e�n�u::ola�;'oC��� ISofrera" relorma a
Ocidente afl'jcano. J--
A busca de especimens de Ie -. -IIe IO,Caçs"'"opeixe pro-hiStórico, será feita I' " �

na viagem de volta, que terá

lug:ul' via Ceilão, empl'egando-

Partida; de Jaraguã. às 19,�O hs,

(Depois da chegada do trem)

'Se um modêlo

,

RIO, (Meridional) tra com a 1'eportagem� decla-
- O sena-

rou a respeito o seguinte: «A,

atuáI lei sobre II locaçã.o de

imoveis proibe que o, pl'Oprieta
l'io conser ve a 'casa, ou o .apar.

tamEnto não alugado por mais

de 60 dias desde que haja pro-

de armadilha dor João Vilasboas pretende

apresei1tar!lo St·nador, no"

primeiros dihS eh, convocação

extl'ilol'flinaria, (jllC será inicia

da hoje, i1l11 pl'Ojêto de lei, cUs

pondo ó.Jbre a locaçfLo de imo.
í

v2is desoc11paUos, O l'epl'eSl'll- t
tanta mat.ogrossense, f'm pHl�;_;- 1 Entrí'tanto, o fine RI' verifica

é que lJ!'op!'ióta1 ias eonSel'VUJU

'[JS ill1ov{'is f(!chados, a'lem da.

quele prazo- h'gal. á eSpera, de

luvas, A propl'ia Prefeitura in_

fm'ma 'que existEm no Distrito

,

e
�'é'iPecia lmente construido.

{ENSr

Clinica de olhos
cura.

NABIS

Is dores cessam
&om TÔDal

DOTes 1105 músculos e nus

articnlaçõeG, sejanl d(� ori

gem reumática, ,n(!"rálgic3.
011 grirJal, não 1esistern à

aç:iio di' Tog·sl. Os comprimi
dos da TogaI atuam ('om l'n.

pidez e segurança. 'l'ogo::l
elimina o áddu úl'ico e- l,ão
:afeta o organismo.

TogaI, específico de for
mula suíça contra as ,clores.

Feder-al cerca de 30,QOQ Íl't19"
veis desocupados, O l1'1a11 P)'o.

jEto prelenfle l<c,p,ulmnental' o

dispositivo Ila. ]!:i atual. dando

n fO!'ltla de evitar essa exploru __

ção das l1Jvas:" E concluiu: ",O

Iprojeto sel'ú elaborado, I
com o

rnajol' cuidado, de maneira a I

que não possa ser tachado de I
inconstitucional». I

{lo l3rasil

�ONSULTAS:
HORAR.!O:

Das H às 18 hOl'lll!l.
CONSULTORIO: - Rua 1�

de Novembro, 742 - (Ao
lado da �Uafa1'mD)'. --

-

PObl e f'; as despesa" com a erL

unça, eram muito pesada3, An

tonio ,pl'cmetera :",andal' dinhei
1'0 para l'<ustentá-In, l11a�, não o

fez e fui bUsc:I·la clt' 11 }vo ..',

D(·sIc_ja. ela s�bn agOta, ,;e

pode1'á a,nnIM' seu c,lsam!'nt'J,

pois, no l1101nento ela mesma

(lu'ln!'" alie não é ncm ('<1sncln
nem "olteim:,

Auulal' o

Depoi:: v('io a Sf j)ll]'ação
c;\sal, Dias dep()j�, l'utretunto

Antonio tendo se mudado para
São Pa?nlo, eonvidou-as a, vol
tar a t'esi(lir� com ele. nl) I]'J€

-ela ac;ecleu, ,:rvbs, li união

;mpos:i-i\'e-l, E, \1111 dia ela, sf
foi clefiuitl\'Ümente, tendo man_

:Iado 8 '[fIlia 11S;V<1. R ca �a elO!'

país, 'na' cidade' ele Cascata, llO

. inteHól'. de Minas, onde ela l�e

,encontra." até��oje.
E conl'luill �;mts dec!tl' 'açlic-s:
- (P;-'rql1� o "1,nJ1.-,I' v.. : sE'

f.l, gEnte ti\'{'Sf\!õ llualqJ!l'l' ('onIJ.2·
cimento d(j -viela, lü, jü, nâo te

ria tfli) fa,cilmentc {'f1ido nnrl11e
la situação, AgoJ'a eu sei que
meu mar-ido niio é homem, 1vfils

lla.quele tEmpo, "em f'XpCl'iCll.
cí.a, s<i!llJalldô }�lllito C(,111 n C'i.

llanwnto. 0-, (lli�. (, que -,'\Í po',l-e"
!in -"�lbfr'? QH<'l'O prnt{,g.'<", mi '

nh:l_.fHha, Par:l que pln JJ:io so

t't'â ,o mesmo qUê eu ,�Of, i,'.

Estacionou o
.

carro
em lugar proibido

-

,,'

D':-111 Cjt!.-t11tlJ :lS (':!I!:=,[I� nem

qttan1o' ilf'S t-ernedtos, de solt.e

Que o pi omniciamento de \UH

�1 g�1.o iLr:nJC:O f'stiÍ longe de tr-r
" !o: glH :ll.f;a l'ientífje;t ou ape

u:�s Ohjll{ j vu. que fJ::11'pce trans

pal'c('C'r d�t �)l'iniü:; cio �,etl[ldjjl'

Noticias Resumidas

Ulieolnal Or�reGeu·se para c o n f e re D c i a r com
Josel malin sôbre o �romema �a ener�ía alomica

LOllllt'('S, I!) (U!") U,u

pOJ'ta.Vú,; do· Fo!'eign Ofri'-':,
Il'VellJu úntml1 á noite que a

Grã-Bretanha, a Fl'an,;a l' OR

l<::sla(!u;-; Unidos entl'egaram 1.1.

üdvid Lilienlllal. (jl." 11;1 púllCI)

I
�raLDl':{cflLo pspet:i:ll ]1'11':1 a 1'n

!i(' dl'nl1tiu daf; rllnl�ões de C'llc_ rigulte ngúda tll' qUtl V{-in "u

fe tia C()mi's�ã,) tll' Encl'gia A. fl'cndo há tempos,
iÔlIlica l'cpeliu as t!c,'lal';tçÔ2S I -�----_. -

[llliel'iol'lllt'nte Íl>ilfl:s p�b il1l, I-lawl ' Hl I TiP I . - De]1ni.�
P! .. Jj!-�a� OlCl't'Pfill.[fJ R�"I �Jflr<l dia::. de �-?;!'t�\'e. Os do-

If'!{ 1'(:1,1:' CCl!l u 11!a1'0c·]!3,1 !UC�tj� J-( jnlci�i,Y��ln o

}ii.! ,,-'111 }\.rO�Cülll ;\ 11t)n!f) dil < 11e de
qi' .. '" d·-\'(":lÍ:1. 1i; par�
N,"\,- "{m'le ::iih:-.do úi-

11m' l1ot" Gfici!ll a Rússia, l'da_

tiva li qllE-sl ftO do 't'l·�' t :Itlo
B�1._z l'OH) â *�uf�tria.

:;("I!("'J�-J�, c'<.1:;((-nl[';: C'Jilr- ús F;!-;
i ;ttllJ:� T Inid<l ... (� � {lniilo �,t)Vlt:_
1 !t!;t R�·Jhr{� n pr'ojjí('IY1:1 du
111,lf' d.1 (·IH j :��í;! ;ih5nu(";1.

S(')('1I1,,<) I!I InPi �� (J r: ':' I{�Ij" t-;Yilr r" I! jl). 1"; .. ,1 :.d., 11.' f:'d-Il:

li\"' Jf1 f.r' .tl"'1'1"l:'t!1t;11td'1 C'tllil f'úr_'"

!�r:Jto fj,I_,111tl;'- !Jl'"íl-ndf" 1I':l,- J
--_

..._�-

New York, 19 (UP) - o dr,

"';:!!1I i lo n.; � I�IH: dC\!C'-ll''1 nfici:lis
:j/-'i::njjrl. 1)')1- UI :;C"I.'"i'J dI) '-011.

'--'; lht) do ;!;:.bin/1,-, (In,:; df�Vt'i�!
I t UHir ,::; 11U C:-..�-ti'JIJ r!.i·).�11
D.,-IL!llingI,olr1l,

Rio, �9 lMl'i'id,) - O filho neg;ou_se tcl'minalll,emente, eli

do Chefe c1� Polícin, tenente zemlo-]hc:

Lima C:.ll1!ll'a Filho, que (,;;.

t�,cion::l'n �:ell alltCHl1üVt'l ('Iii "VoC'í' lrtú (I" ]);[;.;'-0 a ltl\llía

local ]liio pEl'mitido, S01'I'{'ll elo l(,CSlll(t mod" que os "11tI'O:;,

mlllta. iInpm;l'l pO]' 'bLu'lldna- (tI!' n:L" t,�m pl,i l'IH,fl' de, )Jlllí, rJ, ;�"t[l"l{) 1'1,'-

do g,lat'u:t do servit�o leca!. O

'I
ci:." it'llClo :Iluda Ilalavl:'''' ,\._, da, .\ ssnnhJ"i.1 C �'l;d

tenente C<lfilal'a prOC1H'Oll eu. Pl'cstigio c IOUV01' [10 guanla c'i<l,s Nações l;llid;ts inl!;l'n(jll_',e

tão seu pai pata p�dil' o rela· pela 5111 irredutibilidade ,!u 1";0 H0 >uital militar \Va It'(?r 'Rl'-I
xamento da multa: ao que este, Ctll1lpl'imento d_o_...d_e_v_e_I_'. 'e�(_l,_a_f_il11

de sullmetel'_,�e a, um

I
I

,_

:::

UM PRODUTO DO LABORATÓRf.O LICOR DE

tt_ ,

llli11) () p:lr:':Qic'Jl'fI nOlu€:-g1i?S
I:.,n·Lf' di'"\f' !,f,;t"1 jJ' (h�st,:�: por_
to "m'la lhJjP, 11'W1JH\0 para.
T�\�\'�- ).rO]·)� a ra1 ��-n }Jlfil:.:.i ln�g-tn-

(f', qtl(� se; achava !etida no <Jl.
] iS 1.1e. I\"'r3.nc.e),

Melhora
NO ENSINOno

jot Hi1 is �'I"Lh],nlLH1 u ia,L;.) de ape

l�:l'; LjlllllZe cantlidal;ls do Ins_

tituLo de E�dlJc"ção não tel'1'J11

pasFado lIas ,p;'ova:; d(' p,'l'tu
;e'Uêsl npes:n' elo l'ig-Ol' adot'ldo.
f: 'l'lbuinclo_se o }'es111Lado à

C'LT"!tp::1l1ha, TIIJ se:ntídu <1:1. n1C-

11111 ia elos pRd]'õef: üe ensino

!'eCtlnÜÚl io, NOii an(I� nn1.el'io

I C's, (> lIÚrnelO di' inll:lbiliL':.lc:õef;
0r:� nl�dl._)1, ;:�lhin(l(1 �I (.'{"llt ::n�-;.

! ---. -

------------; �_._�---._--

\ Rhmwuau., ,Joiuvilt, I

Viagens rrq.nuHS e i$t�gllr(.l� SÓ I

ITj\JAP...'.

1'- -

Telegramas
Re�tidos

'l'elc,fone 1455

seguintes

r"lç_Ti1. Ca

Edy
J:t1:/ ;-�:·�·'_i..·�t. j�1l1' lia (�ucirnz,
Ed,) Cil'full, l�lililj() 'SaI ahohlz,
F'1'al1CÍSp" KIl�;(Jlít.r., Cuilhel'1l1ê
(\;l'l':.�� .1í�:lI) .F�l!lldil) Fel're-irfl.
,- �]\·n. ,jp;'o (" lÍe:-�:11 i j-..Jr'b1_ Jo[:'

["llo�, .1''\::!L) T,�·h)l:i.\ 1..1t17 (1""8":

FlflH'i', Llli7. ]1.1,,1,), i\f,;l'io L

J.eri.l, I\.LHld _\(,"Y;.f'r'�{. '\Tar1::-J.

D:>lllga,'I], N j 1 to II Guizo
'I'enr1oío n íl ';�, '-VALTER

'I'11llelnpl t' \Y;Jltli'11l:lJ' l\'!edêiros,
----�-----

BANCO SUL DO
ERASU-, S/k.

')(1 TI .;, s�rviGo da
�:' :1 "o�" _

economia de Blumenau.
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Perfume exotico amplamente �w oorpo h1�mallo _.

duma· âa« nova» [ornuie âe dto·

I'
mo.s qnL' pOde ser produp;ãa,collL
e�onomia e abundânci�t. O vrllor

do fosfon)"82 como terapeutica,
T.arcf;'c e,9ta,." suNç}entem�nte 1''1'0-

j1.:aao,
conquanto. esteja longe de

ju>'Hf;O(1T as espÓ'a'1LÇ(t3 nele
\

. flepos-Itad.a."" luf ties: anos. Ob-
I

8erL'Ilnclo�se I1!Ge o fosfaTO tem!",
a coneontrar-ne nos ossos e c-ir

cular na corrente SO/I1-[Juinea, fifI

te 'Í.'UJ topo lo! p'ropo.n,/ o JlfllYL "Ü'I/Ô

,bate-J' uma das nm-i8 ·te-mú'e;1l
7liolé,'"tia,� liusnanns - a tcuee

mia 011· cemcer da 8angu.e. Nã,J
'c�'i8te eum pat'u Q Icucemui: Ji;'
uma d,(}'ença inemoravel, fatal. -I
Entretanto, SI'.W? prOO'l'elmO,q po
,lem 'ser retarânâo«• ."lua, princi·
paI cll7'aoterjstioo cor.s�;·t.? no

I
p.llorme memento do»> gláb1f!I)$
lnvmcos 11.0 sanguo r/1UJ não R"

PÃO DE MINUTO I cnm-portam. como ecluln« lW1'>na;.o

Doze colheres de farinha de I "oubal/elo ele Mll)·o.'1 r lrmenlo» do

tr+go ; qua.tro colheres de açucar-; f F,V"nfTJlv 8FtU. nJim;prl" r-.�-71ci(l.l P

três colheres de mantetga: duas I
atnan(lo 00",:0 cetuta» (/.0.0 ru

colheres de fermento inglês; _

mores malr·ffllO.'1. P"ponn1p,""

quatro ovos, sendo dois "em c�a-I (:'P
rt. �,·;qern /)//...l....tr {Ta moM8-

1'(1. �!istura-se tudo muito bem t.a.1',:,,<>(10 na �'ilA�'1Ila dQ.'1 '1.0.7':"
e faz-se os pãezinhos. Com uma

rru.» p (mil" ,'1P. [o: mn.m 0.'1 !llát;,I'

�'Uc,t dá-se um corte em crro,l. lias ccrmelho»

Polvítha-se a assadeira com f:J.- f'.' n.EV��O a. �'����'$ conheC�i,}f�el'
rínha lle trigo e leva-se para ftS.

'tos smgub.U. �.dcut de qu-: L�.�e

sal', em Icrno quente, t''Otopo em18S01' de eletrtms, fine

_________--
Ci''Clilo no ô'angu,g. e N€ fHrige li

tne(L�Ila, elos 08S0,�. pode1ia a-

Charles BAUDELAIRE

{Tradução de Guilherme de Almeida)

De olhos /C'dta/{oô� c}Ha1ldo, �I,!t(l. noite) 'itO, outono,
Resl1it·o o otieiro bom Itd� teus .�ei08 fogosos,
Ve-jo e"t",mbJ'U'-se além cenál'Íos 'cLele-itosos

Ctntllanrlo ao 0."",)/' ,16 11m 801 mO"110 de �!an.o;
Numa ilha ll'1'eguiço,wl e llwletlga, fi 86'110 ãon»

Em. lJue há ánJores �de{1iS fi [ru tos sa baro,�().�;
Homens de eo.tpo« nús. finos e 'vi!loroSOI'f;
stiutiere« cujo olhal' tem. ]r·(!né/,IIf.,:n e anenutano.

Guiado por t'e-ii pOr'fllme ós P(!1'll,{}E'nS ma':'s belas.

Vejo !lnl.plJl·to II aJ'qlll'jrtl' dé 1'U{,�t1"),g e de 'V61n,�

A illda tontos taloe» tia .,nga atu» flue londula,.
Eil.qllaulo um \Jerde (!1'oma - c dO/i tl!lnat'ineil'o,� -,'

Q'II!' passe'!a 1}�1.tJ a',' e CJll<' ItRl'Í1'O com [/ltllll .. . .. . ....•

Se mistur« 8'm lIl,i,nr,JQ, alma à 'üoz <tos mari,nhel-ros.

p.NIVEnRAJUOS
Fazem :1110,; hoje:'

- A viuva sr.l. Seb:1stiana

Pampíona, resi,r"nle nest.i cid-i

Jie,
- O sr, Alfredo Rodl'i:�ues,

fisca.l geral do. Prefeitura e fi

[-HJl'3. di' relevo nos meios poll
ticos e �ociais de Blumen au.

__ O xr, Lenridro d)alfovo. a

bastado comerciante ern Suhldrt.

- o sr. Ft'edel'ico Bechoelc

_ A sr'a, l!!lfridn Y"êl'r"i'l'[l., es

IlO�9. f13 Ar, Dalcío Ferreira.

ASTP�4.L DO DIA

(Por Ha.ga Swumí)

Sexta-feira, 20-1-1950

Receitas

COllselflos
oir' Conto o l"ad;UtIL no F,�t"leJ".íj,i...

nio da.s celltla.� �nalignas, Por

cúllsa (/0 Cll?'to pe1'Lvdo de sua ·r·'·

da poâerta ser utili,':JI]'(C::l 8em pc-

Evite a índíscrecão. Quando
alguenl desviar um assunto. seja

ele pessoal ou tle ordem gel'al,
não procure tra�ê-Io à bn ila a'

todo instante só para que Slll'j;l

fi oportunidade de esciarecê-to ou

comentá-lo. Ta.is impertinencias
são bastante desagradáveis e

deixam muita ;_;-e�te em Eítuaçã,o
deveras ernbal'n.�osa_

Lua, e Urano transmitem I l'�gO, A lellcem;<1. já 'l:inha 8, 'Itdo

I maravilhosos fluídos pa.ra tu-'i t?·ata(/.a com 1'(!io,,�X. O argll·

i (iU, Para alimentação e Vi3-: menta nci-o era inteinl1nt'nte, f,tl

I gens. Urano dá intuição in- i ,�O. confjwu:to o 'V81'd.a(Zei.,-o valJ"

I ventiva e creadora, faz apro- I do isoto'po �.o tl'ata1llcntQ de.;·,'

, veitar a.o máximo as força�; da'l CroW61' ":m.qui.lleQ ,\'Pj.'1. ainrirt iles,

n3.tureza, Eletricidade. meeii- I cllti!l/el. Até o mOmE?l t'l não .'11;

nica, transportes, o ar livre.) )'eo,j8tI'01l ne-"Jm", caso de C";'t,

Garante éxito (m medicina I I]a lClIcellli,t. 111(18 T.ou've 1011 j'P_'

i elétrica. Os nascidos hoje, se- I tal'tlflmellto 'J::t mole.�ti<l, ,que �.\ I
I l'ão aptos a artes e ciencias I âocnfes /,ud·cl;(1)L trabalhar

I podendo realizar uteis desco- I rel1th'��e tíio bem como ((s pc.>

I herMs, Deverão, contudo, dê- I .�ons ,wls. O lilgtituto do.� Tu'filo

i senvolver perseverança para f ,"'c" de Los Angeles, i-nfllrmn ')11<)

i conseguir suces�o nu "ida

II'
a fosfo1'0-,�2 é tão /JOIll como f." Um passeio a pé, diaria-

11--- ----- I, Ra';os-X, O,i p{,lC'ielltc.� apl'CS.'·(I- mente, é bom 11ara a saú-
trtm wn lJ13rí.odo rle 'I1I.dh,)J·,� fiW:tl de. Entretanto,' as mulheres

Venci'" avtlTsa na' longo rIo que em qllalqnel' "<l-
n raramente andam,

1- "-t,,o t·rfl-�aJn(Nlto. o.�, 111ér/h;IJ$ (;(.(

r'Enp:raxataria 1\ Iro .UIli1:el'sidade ele Ohio in/fJ"',;vlJn • que possam se utilizar

- em 1.501, André Gonçalves e Am51'ico Vespucci tl'escobl'iram a

Ilha ,de São Sebastião;
'_ em 1567. M!;nl iJie Sá, entã.o g�vernaq.or do BI'asil.� atac�u e

tomou uma palissada 'na 'bnÍa do Rio,' de 'JaneJro, defendida. }}or
ll'enC,�es lllpdtiados pejos tamoios;. ,

- 'em. 1�l!9. chegou a Bahia. ,a Armada do Conde Tôrre (D, Fer

n;:m,d() d� 1:[ascl1l�en�as>, empossando-se como governador ti'o Bra
sil na dia 23 dp mesmo mês; •

� em 1817, � tropas luso-brasileiras entr.aram solenemente er:h
Montev�déu;: coto.andaçJas �).? General Lecór;
-;-' e�l1 '1817. 2. General Chagas Sadt'os, ',c�fXl"!5'uas tropas, aMm

VOU na. margem direi,ta do brugll_ai !LQ.·,Cl'uzJ, destacando contin
,gentes par:} perseguir as tropas de 'AÍ1dr":'llto,l Art;'FU�
povoações indígena's �I/.!l:. Q "tfi)iilii:rt como Chef�;

-o'

_ ,em 1828, o General Gustavo BrQwp., COmandante interino do
Exército Brasileiro e:!Íl·,operaçõ.el> nQ ':à�� PriAí;le do Su I, passou "
comando ao. General' Vi�';)onde " da Laguná;

.

- em 1,843, começou'.a, g_?vel'1làt·,,? primeiro Gabinete organiza�

�.o pelo Ma.rques de. P.a�'a.�� '(Cal'p.ell'O L�ãl?,ti Composto de con'

_�rtadoreg, �endo SUbstltunL\)" em ,2 d� Fevereiro de 1844 lJelo Ga
lilnet!l do V,sconde- de Macoé, <.í\lrn'ilída Tort-es);

"

';�
,

-;;, ,em 1,8:66,. no ll\Uni�i�io de Cantagalo", �stado do 'Ria, nasceu
o .,ll1llde e.scrltol: ,EuclIdes da Cunha, tp.myem célebt'e historiador
e �n.genhClro. M,lItar, :t;'tlbli�ou divel'sas obrns. de notavel v:lIor,
Moneu assas�my\.dQ ,por .que�togs intiJ:n:lS, �rn 15 de t\�osto dp 1909;

.

,a efemel'lde tlc hOJe: .e ,Consagrada 'como '0' """ia d' F .

ceutIco".
" "

'-' < o arma-

IIonIZO],�TAli;

:t. - Chil.o de "estrelas" - Faz

presente. 2 - COI'oado - No ra-

dio. 3 - TJ..aivoso - Não é anal- 1 _- Decompõe .:t luz. 2 - DíS-, '" " '

.", J

fabeto. 4 -

"
... ou não ... , eis a tl:'uidos (fig,) 3 � Atar. 4 - Ca.- - AO LA,PQ DQ CGR.�EI.O, E ',TE.'LEGRAFO

!questão" - Não presta.. 5 - Faz minhe! 5 - Perfumes. 6 - Clda- A ALAMEn
fa!'inha. _- ,Enxerga,r, 6 - Levas de de Caldéia. 7 _ Daquele lu-

. ' A RIO' BRANCO N. 8

ao fogo, 7,- Na corda ou na );[11'. 8 _- Nasceu na ::Alemanha.

'_"_'-��-----------'---�--------'

. I
'�,_._--:" ._-__

1

,---

CUtiosida d es
PROCURANDO A

cArtOIO:::;ONIA

Auguste Chevalier. da AC:llle

mia d.a� Ciencias da lo'l·=ç;l. e

pr'ofesso!' hononirio do 'j..fu�"um.
vai à Aft'Íca Central ver se será

possível extrair "cardiosonia" dOS

vEget.')is tropicais. Essa subs

tância sintética', que os norte-[l

mel'íc:lnos conseguiram proLluzir.

p,al'ece ser 'o 1'!specífico dos l'LU

matismos. Seu atual preço de

custo só é acessível aos ricos.

Caso n. missão do prGfes�or Che
valier tenha êxito, seu uso pode
rá· genera,liz3.r-se.

UM OLHilR PARA · O paSSaDO
-,

11 moda o
A moda chamaua ":mpéti'Y?

I torpozelo
e Um chapéu 03lto. em

sobreviveu llwitos ano" à qu dI fórm,a l'.e tubo exagerava a aI
l�,3., oniJluten�ÍJ. imperi-�l írunc,- I

tura e esbeltez da figur3.. "As
"a. Parece ImPOSSIVcl que uma �[1i's E • l tão estreitas - es

maneira de vestir tão desv:anta- creve George Sund - que .a. mu

josa para a m'.lÍoria d�s mulhp.- lher se metia nelas material
res pudesse se m<l,nter durJnt, Juenle como num estojo e não

quase trinta ano" e isto seria podia atrAvessar um arroio sem

dificil compr'eenLlel', se não sou· * deixar as sapatos".
bes�emos que o afã. de imitação,
de um lad'J, e a força <h iner

cia, de outro, são os f�LtOl'e�

principaL;. determin!lntes da

vid'L dn UlO,I,J..

- Que um ovo di:! nYes�ruz

tem o lleSO de 14 ovos de galinha.
- que as primeiras belonaves

da armada imperial japonesa fo

l'a.m desEnhadJ.s pot' engenheiros
navais escoceses.'i'>
- que, de todos os 'metais, G

nl:1.Í.s pesado e o mais leve são,

I'espectivamente ü ósm�o e o Ií-

De 1820 a 1822, o talhe recu-

pErOU 1>eI,'1. jlrimeira V€jl;, dep.ois
de tanto tempo, a sua. form'1.

normal, ajuilb.ndo·se à part·�
maL; estreita. do tronco, reapa
l'pcendo então o esparlilho, CjuP.
já h'l.via feito sua aparição ,n3-

Inglaterra durante a primeira
d€cada do século XIX, Em 1832

se estaheleceu em Bur-le-Duc a

primeira fábrica de espartilhos,
(jfl JU!ln We!'ly, e a confecção
,r"�tl. prenda chegou a consti

tui!' uma n.rtc. As saias foram

Depois do Congr-esso de Vie

tio; e que, enquanto o primeira '1 (181-1-1815) " moda r';min:nn

tem Cel'Ca de duas Vl'zes a den· h!lvi;L quase all'an<:ado o ponto

sidade do chumho, o segundo. cull1lin�:mte, d -ndo à mulhel' um

tem apenas pouco 111:1is da metn'll�pr;cto
'eshelto, m_�je;;�ollo. PI:Ó'

de da ,l'cnsidaue da água. x:mo (h" propol'(;oe� harmOnia·

- que a falllo:n Academi:l. l\t1i- ":'S FIe 11m" <w\ t1u.·A_,mr,tlu-b,-,

litur de \Vest Point nós Estados

l·
...�"� IH) r.]'i""ipin tio T'p.torno à

TTni.lofl, roí fUlldada no dia. <1 nntur(II!'l. lavi:'l" no esp:Vlo de

de julho de 1802; que o SEU nú' vinte anos, sofl'ü',) tais revira

mel'O Ináximü de cadetes, pres·,
'ül«j" <r'le nC:ll,ou de5pojando

crito por lei, ,', ,Ie 1960; e que
n()U('O:l J1OlWr> fi mulher dos

cnda l'ad,�le d,' VVi;,:t Püillt riJ. V"11:O. <1:1 � V(',otl'." 11Wi!'l"in1tl'l e

cebe um soldG de 7Hn d{,l:ll'eR por
·ilínimfl�. flf ,,,1:111<10-'-' }}1'o?,Tl's9i
THlf"1r-nt'"l (1:1 nntn!"f'Z'1 l)3.rn Con

'.'('»1(.\, nU,,1:1 f�Jl;'<'ie. de ('nrica

tUJ'n,

!1lln.

- f]lle I) 111'';0 ]lO]ar ú um doe:

mais !la.heis pescadore" do mun

.to; (jll'!, muito quicio p'tcie,,
temente, permanece aquele ani
mal horas e horas sôbl'e um

Os <letal!1.;s êI'[l11l incl'iveis.
t'llhe curto terminava imediata,

�t 2-
:'-::, .i

J

�... 2-
w

t
:5

, 4
,
!

5

�

garg:l:nta.
VERTICAIS

.... :IIIJiIIa�------f

iFOto 8a u miarian.
•

ESr>ECIALISTA EU Al\Il'LlAÇOES DE FOTOS VE- t
.1<1108 - FOTOGRAFIAS - BEVELA{.lOE8 - ,:m ·1

I
l\IES - MAQUINAS .

t JlUil '11 de Navembr�, ua � BL1JHENAll, � ,

l ê: -
t

,nhar se apro�ima (; c(!n�,f."q!'),

fazendo três perg\l.ntaH ,l

cada um dos pr�Sel1�e'3 {ou

a cinco, se são muito., \. POI'

exemplo: E' I!.lU!heJ· ';' 1-::'

morena? E' ;}studante, E

assim por dial:�(;,. Lã,o po
dendo os outros responJer
mais do que, Bh11 ou nâo,

Desse modo che[;llt':i. 11 sa

ber quem foi o escolhido,

Quando este:j clesc{'\be1to,

-ocupa Q,Jugar do adivinh:z..
dor. Se o «pintor." 1',;:':'0 ('on-

PA1U. .-l.LEGRAR !SUA, "TOILLETTE" _-- �sta o'll(m Jhoclllli

da(!t:; ,to iiOt:U dt;.f.;ote (Ie lêoiJe," Pigl{,.f, eli! lJ(Jidfl.'•. J <.-tL(çlt �l he
--- h.:a e 8ill,]Jn(tia.t(.dl� deste maneio. em [iit//(} .,!r,!(,·p.: __ o

Beneficios
diárIOS•

pa.SSeIOS Q
mll carro, Masr

Anime-se

zer uma boa
,

se alargando. POUc.o a
diária e respire fundo

aumentando SUfI (J:cunferenci�;
todavia, continu2ram até o, tO,t·, rante a marcha, que deve

nozelo, só chegando mais abal,- ser ritmada. Você não só
XO, isto é, ao solo, em 1836, DU\ estará fazendo um exercí-
rante quase vinte anos, a moda; "

il
deixou de ocupar-se da sai::t, e\ cio resplratorio ut' , como,

como nada pudesse encontrai' \ concentrando-se assim' na

capaz de modificar-lhe a forma, sua marcha, estará desa
recorreu aos 'adornos, bahados, nuviando O espírito dos a

volantes, ligeiros franzidos. De-
borrecimetos e das preocu-

tf ;cou-sc exclusivamente à for·
_

ma do talhe e .."obretudo da

I
paçoes.

manga. A partir de 1822 a mo- Matenha O peso do cor

dn. parece delira�, t�mnndo "", po um pouco'mais nos dé
manga uma dl�ersldlld� .ele

dos do que nos calcanhares.
formo. tal. que deIXOU atraI> to-. ,.

das as a,ntcriores inovações fei- MOVlmellte -os pes em dlre

tas neste ou noutro sentido. A ção reta para a frente e

largurn. (l!us mangas aumenta mantenha o corpo ereto, ca
consideravelmente. A's chama- beça levantada, ombros pa
ria" "h�H,'n!l de carneiro', se su

ra trás, abdo)iXle em leve c-on-

UM TIRO FELIZ - Wayne Bacon, nos Estados'Ui\idos.:
recebeu acidentalmente um tiro de l'evol-

.

ver de pequeno calibre. Mas, não'morreu.( (' •.6:�)""
Este tiro foi o mais benfazejo que um, \... ';'

hci�em pode le�at :-ffi. sua vida. A bala��
realizou a ablasao tao p.erfeita do apen
dice de �acon. que os médicos do Pronto \.

Socor.ro tiveram apenas que suturar o intestino,'
se fosse um caso de rotil!a.

KOS ou médios,

Quando a· temperatura
está levemente úmida, en

tão você combinará esse

bom exercício de andar com

(Conc}fJi na fit. pga, Letra C)

IC'iii'e":"lã'US'CN. ,......-::-:::-:7"':-::""""---::-"--��__._.-�__.__:_--"-_, .,..--.,�,'

E
. rs DAS PERNAS:

:: Hoje -- ás 20.30 hora':\ =

:: "Divirta· � ..... Gnnhllnr}c/' �- ag·ú.:'a cnn1. o Sorteio de_ Ct'$ 909,00 e
<

= em mercadcria.3 e I.lais dois })t"eroio::; às aproxima,�": .•�s, ofertas = .

:: do Ael'o (,!lJ[he li::' (í'l f�n)o�:.! f"�lsa Fuerg-er. =.

:: 'Mich;wl Chéltov _. J�31m(: Dl'u - - Richard Nort';", tlirig1.':'o�; ::
= por Bins' C:-';),3l1:,," l'!!l t�
�"Ro5a da Irlanda' �
:: 15 anos na Broadway .. 32 meses no Radio e finalme'?te 'a- ª

gora':la. ·I.'J.t! O I"fils i,.;tontr�ai1t'� triunfo 'do pags 1:10, ,no regIa:
:modernismo de hoje. Um :nundn de ""argalhada;; e lIma eHI'::
t1ldadp d� :UO-JT .•. ar;ct'a na. te):!. c.o "seu Cin�In:l·. Al�·'"'r:l)· =

_ CompL XU'_':onai -- sh�rt e l.)ar�un(n.:;_nt, Jornal 5:-
:: Plat�n 3 (JO '! 4.fJO - Eal;;.io 4 O'! e 3,Cu ::. •

=:t11ll1l1l1lllllillll II lU 11111nu IlllHlllll'jIItlllllIl li 111111H Iltrtn 111111111111111' M;;;;;;__;;;_�_��;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;���;;;;;;;;";������'!'

BANCO SUL DO I I. Vai á .3oinvile?
BRASIL S/À:

'

Viaje con1' 8eguran�a.· I
I Rel!@rve SUl), pas�agem :pelO t,

Contas de Peculio com I EXP:ftESSO ITA.lJiRA I

cofres gratuitos. i 'I RÚa. Iii de Nov. 366 - iTel. 14M I
------�-�-�--�------1

.,.

,
NA ESCOLA. '..

- Sê 'voces fiearem quietinho� idQ pa�a O ééu
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mumenau, 20-1-1950

da A. F. A.,
isolamento

"

,

esta levando
ruinoso!

Como se explica o fenomeno? • li inabilidade
O novo pretexto para fugir à Copa da Mundo

ação� . I,âfiillllo ,-----------------, ��:�o��:�o:�:�
.

,c�Js .,',' ,.',.'> . tCasa 'A Capifal" alcance ... A crise é de ho-

e� li�ciplina O
. 1 z.�����S�g:��R����F� tIE�����:1c��E�

'I'e:'" m'�····.a.<c ·U·e" Le"le" c".o. I
oos EliI , sileiros, interessam amigos

. S E DAS t
. sinceros, sinceridade que
está faltando aos homens

do Racing, -; não se dignan-
. • .. ,t

.

C A S E lU I R A S � que vêm dirigindo nestes
lo responder- a uma propos- AURELIO

. I Alguns renovn-am os sendc & C II A P E' U S t últimos tempos o futebol
ta para .jógarna Inglater "

.

rã mais o clube do sr, Werner , argentino. Esta é a verda-
ra, A atitude assumída en.

Ao reto�llsr à di�eçã.o t.éCl1�C3.1 absurda, No entanto, não p);ga t SOM B R I N H A S

't de. A sua recusa em rela-
1

�

1
. d";) Gremío Esportjvo Olímpíco

I
Eberhard quantías muito eh va- .8 R I N S·re açao ao su -americano l ,

-

t cão à «Copa do Mundo» não
P ! t ilf' d d

'

..
.

dê t '" .

d
'.

{
.'. , _l_'es.olveu Leteco, ata0 d.scuuuo l(·.lS, que influam na situacãc -

e o presen e icam convi a os os .SOCIOS s à oOCle a- 1949 t d ul de' "

b I I t
.

§_ de i para, se reunirem em Assembléia 'Gerai" Ordinária, a
. , dOI esc. pa aD· om 1'" .prtauor e pcepara.Jor dos gr-a- das' assocíacões no final de 03.- & (LINHOS.ESTRANGEIROS) "

nos a a a. n eressa quem.
. ,greve os craques. escú·. .iados .catallllenses, acima de

I
,1'.1. ternpot ada .. Ação trabalho ( , ' irá disputá-la e não quem,

:. re aüaar-sa dia 26 de Janeiro em curso; com início ás 20 ho-
pa que não velou -amâ von- ��do, ímpoLo, aquele �e� am.íg» e

. disciplin1,. eis () lema de Lalécc t
E MAIS UIflA INFINIDADE DE ARTIGOS t com má fé, foge à mesma!

: ra.s, no bar Guarany, em Jt.oupava .Norte, afim-de delibera.- .tade da A.F.A .. A Argenti- .a �onhe�Idlsslmo sístema .dis-
1 que poderá ser de grande bene DO SEU VARIADISSIl\'IO SORTIlUENTO i (Transcrito de \,A Gazetas,-

'-b'''' t ;, .

d' ." .íplínar, tator preponderante pa- . ficio ao campeão de 49. A equ]- •
_

,
::

rern rso re �a segum e

n�.,e um, os paisea que. _es ,'a uma carnpmha de ·qúa;qut.,lj pe formará nem que seja con. "":::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;::;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;:;;;;;;;.." de São Paulo)
" ORDEM DO-B!.4. '

tá Ih d= I "

em me ores
.Ó:
con lçoe� rquípe.

.

jogádol'es desconhecldos, mas os

:: 1.0) - E::;;ame e aprovação das contas a serem apresenta- do queo Uruguai paa dis- AOS torcedores gr-enás EU;J,

I' indtsclplfna.dos
e "masc .• rados' Cenário Esportivo

�, das �eja Diretoria, relativas ao exercício find.o;
.

do que' o.Urugai para dís- l�ui�e fa.vorita_ �ão. cor�:�pon- n�o t, rão vez nen: serã�. s at ís
_ 2.0} - Eleiçã,ü (Ia. Diretoria para o novo p€'riodl!il admínís- _ por de jogadores amadores -Iía, isto, porque.técníca fldca e

j feltos em .oeuS ,('35e10S. Alla:5, en �'

= 3.0) - A.<Ísunto5 diversos de interesse social.
::

Com jov:ns. valores a A.F. ,-�, não se n����::�- deV;�iamen-·· �e��:o o:en;;::rao;iU' i�:�a d:���� a ausencl·o'1 da Iro a�nll·na.· na-o 11··('·a'· ra' o'=
__

trativo, bem como do Conselho Fiscal; = A. poderia ter' enviado um .e prep:>radO;l os rapazes alvÍ- 'Í'a1vel.:1 por isto não tenha' fidl r.;3.0) - Assuntos diversos d-e interêsse socia.l. _. . .

=:; i BlUmenau 14 de Janeiro de J950 selecionado :melhor do que .'ubras. Ja contra o Concoram lhelhor sucedido, ou melhor, sua
,.

a "maioriá das seleções que
lotou-se um Olin"lpico algo t.f! f�- estreln Dão brilh3.sse� GrandE.

b
· I

h d� C d M dª -,,� ,'.

(Ass.) Arnoldo 'H_�ertel ª .

a ui estiveram., Não uis
:ente. Veio finalmente o pr(ílio p�rte d: nOEROS conjuntos ná. t I � .

O a o p a o uno= '. ,
' PresHlente =

I
q
..

q :om a seleção catarinense e com sao deVIdamente preparados i •
.
::

.

:: partiCIpar porque faltou de um tios TIlais brilhantes' rE- disciplinados, d1í não compre

',4) � \lmmiIilUlJUWUiHlllllfilHiimmmlHílliuwnmmmIlIUIliJilllmm::; Qualquer dose ue boa von-- lUlt9dos conseguidos pelo club::; end'erem a quem os quer dbci

Impress 0-e�e la Alameda Rio Branco. QUEm plin'l.r, Apreslouta,Be nàvamenü • ..gIIlbservou 3.tentamente o d�senl-, o Olímpico como forte ca.nd!da
.lenho do quadro de O:.car, no- to' ao ,.título dé 19110, multõ espe.

ou por certo lIma senf;ivel m"!- l'llndo seus simpatizantes d,
hora em suas várias linhas.''o trabalho de LelfCO.

Não deve surpreender
absolutamente a atitude dá
Associação do Futebol Ai:..
gentíno, cancelando a par
ticipação dei seu «onze» nó
Campeonàto Mundial. A
noticia já: vinha sendo - di
vulgada, à principio em: do
se de' boatos, de pretestos,
de má vontadec; até que
agora se confirmou. A Ar

gentina estará ausente.Pa
eleneía.. O Campeonato
Mundial é feito para os que
participam e. não para os.

ausentes ... Realizou-se o de
1930 sem a Inglaterra, Ità
lia, etc; realizou-se o de
1934 sem o Uruguai, Flsoo-.
da etc; realizou-se o de
1938 sem à Argenti�, Es,.
panha, Inglaterra, etc; e,
si Deus quiser, realiaar-se
á o de 1950 sem o concurso

da. Argentina. Não

para querer

vez, de antes. . . no terrível desastre de Su-
I jog�dor��, = pelo fato de

A Argentina não' é um perga, declarou dias após entao existir cisao no seu

país que pode deixar de que o seu quadro estada futebol? E si os dirigentes
participar de um Campeo- no Campeonato do Mundo à do futebol oriental pensas
nato Mundial só porque qualquer custo, mesmo por- sem como os atuais uirígen
meia duzía de craques foi que o prestígio do seu fu- EeS argentinos, não' teriam

para a Colúmbia, Ridículo. tebol não residia em 11 participado do último Cam
A A.F.A., si quizesse, po- craques apenas, embora peonato Sul-americano, do

deria organizar cinco sele- fossem os melhores. Que qual somente saíram de ca

cionados com a mesma po- lição de confiança, de de- oeça erguida e com a sua

tencia técnica. terminação! tradicional amizade aos

A A. F . A. não teve a co- E o Uruguai teria ido às crasíleíros mais do que
ragem da Federação Itália- Olimpíadas de 1924 si ti- .runca fortalecida!

na, uue, tendo perdido a' fi- vesse medo de concorrer Mas, é' inútil chamar os

na flor dos seus jogadores, sem todos os seus melhores homens atuais da A. F. A,

pretexto da proibição

em solucionar a crise
-xodo. de jogadores. incapa
zes de encontrar um acor-

-
-

-
-

do sr. Rivadavia Corrêa Meyer
Rio, 18 (Merid.) - A atitude CBD vai sugerir à com'ssao oe- . naturalmente continuar1a sendo

la Argentin 1. em não concorrer ganizat.!:ora da Copa do Mundo dirigido pelo t.>cnico Flávio
_

c.Q Campeonato
.

Mundial est:'i para se reunir a 9 de· fevereiro, Costa. Es'te' ent�etanto manifes-

P
. 11'ovoO!l.ndo vivos comentários em ZuriCh, para que sejam al- tou-se contrário à sugestão, por

.' re.para-se
,os cronista:, esportivos. O tel':uia.s as chaves elimlnátórias' ,"onsiderá-!a impolítica, pois in
'Diário de Noticias" diz que a da zona. sul aIlltlrlcana_ "Restdn- ,cluRive poderia provocar o d3s
�FA, por despeito ou por má g-indo o númpl'<í de concurrentes contentaIllento dos tCTcedores

Pa I-sandu' omprl ensão, esquivou-se ,i:lS 0- na referida chave será facilib,· dos outros clubes, que então
O )rigações morais assumidas. A- úa a presenc:.a de outros paÍ3es .

cri:U'iam ambiente' desfavorável

B TTSQ C neRquinhou-se com sua at tude '3uHlpeus, illclus:ve a FI'3,n"'.a, I durá.nte os ,iogas, A repr.esenta-R... UE (Do orr�spon- "

"'-"'1.t") - P''''.m, l�n, ''TIent� nodp ) 'd P )"ortug:3.1 e Espanha, que vão dia-I ção cario('.a teria em consequen-l' - '" " . UVl o em orto Alegre, o n:"e-
1-,10« inf.orma.r a.u� � Pa'�,=dú 'd t d d' putar entre si a. classificação. cla torcida contra entre' os pró-- � v J .=1 en e a CBD lsse que o cer-

está se prcpn·ranào convenien- - Ttio, 18 CMerid.) - O presi- prios cariocas e pessoalmenteú �ame na.o perderá o seu brilho e

temente para os próximos com- iii.
dente da FederaçãJ, sr, Vargas Flavio Costa declinou do convi-

'.)l·omissos fl':nte ao Olimnico expressão por isso. Não será pre- Neto, Chegou a projear e conf:3.r I te, lembro.lldn ql''l em virtude de

·...,1 rlisput.n do titulo de 49. A judica.do o Campeonato do MUI1' :w Vasco a mi;;são de l'epresi:'n- sua mbsão junto ao Selecion!ldo

direçã.êl alvi-v':1'dr Espera "f' .

do. "Para mim a atitude da Ar tal' o Distrito Fed'Ol'31 no Cam· Brasileiro, necessita ficar intei-.

",.,...p.p<;ntar ('n""r-"1i(mtemel�;t,() I gentins. n�o constituiu !'u:'pr:s:l. peonato Brasileiro. O p·,I'il!'OSO ramente li"re (lfl responsabilida
frente 3.0 grrnat de Blumenau. I Com a alltllde d � Arg('ntlll:t fl esquarlrão cruzmaltino, cUlnpeão ,-te, afirr de "oder ob"ervar com

invicto teria assim a honres'!. isenção os elementos dcs outros
mil'siio de dçfender as cores 1':1- qlladros flue pORsam servir ao

riocas no certsme nacional e s"'lerionllQo hl'1.siJeiro.

--

)reparo fisico, então, ressaltou

�,go tal a disposição dos elemen
�os oliInpicos durante os 90 mi
LutoS. De que resulta tudo is

to? Para nós deve-ee á aventa.

:50 seguro. impa-ta por LeJéco

pIe l)OUCO a pouco vai daneI',)
lava feição ao conjunto. Possue

lJ cc;mentado desportista {'.?t'(�.
branca P)Xt1 agir, A equ!}Je é

lrepa.1"ada e e;;calada . por ele

mesmO não existindo mais os

·'números técnicos". Terra fe:r3
r ,E'léco reuniu s"us pupil(ls ou

vindo suas ,nretensões quan'o a

"enov:l.,;ão dO:1 contr.1.tos.

flue alguns exigiram quanth

- -- -
_.

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

AGENC1A

Expresso ,Blumena� Curitiba
Vjalenl DI4rlal em LhnoUlloel

..
' DOlUICILIO A DOMICILIO ...

Preço da passagem: Cr$ 155,00

HOTEL HOLETZ

o eugêro e a e:nrivagânClll. coo riqlÚ'affi ao Data.
predominanres da moda .nos fins GO século, dezoito
O morl�lo "Robe " l'anlers".5 irgjjo élÚ 1771,
foi o �e melhor represf.�nrou al,ude gosto Nele
ii "saj,} balão". os grand<"s decorei e a "dnl <.Ira. dr

V�5pil" ari�giram os lj�jr�� mAxi nos. A complexa
armação. de juoco·. e harbatan, s que. m�fI1:inh.
dezena� de metros de tt'cidus e rendas' oãr : Jts'lva

poucos quilos, e o corp�re de \�l tDrma c�mpri
mia Q busto e difi.:ulLá Vii .a respiràção que .•

ínl.t!ber só por .údade Q.' suportava..

1 j
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Superada

Aparelhado o carro irrigador da Prefeitura co�
os petrechos usados na extinção de iDe odios

a dificuldade elu Falta de registos para ligar as
.�------�-------------

-

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

,
..Cronica de Barreto Pinto

A Gréve na

FHILADELPHIA 19 (DP)
o equipamento compléto para
primeira estação de televisão
ser instalada no Brasil já se

contra a caminho de São Paulo, . um aparelho portátil
--- --- - -....._ - ----- - - - -- - -_-

Ceifa e escoamento �a �ro�u�ao
�o trigo no sul �o Brasil

v i{u;ios, e todo o meu apôio sin

cero, Ontem, formn excluídos c.o

reajustamento, Agóra, lhes é ne

gado o nbono ,li, Natal. .Porven
tllI',i ele;:, não siío brasilEiros? E

os brasileiros não sâo 19uni;o pe-
torio Nanlona l - sob :J Jjj'::�idên
�t.l

.

do "Impnluto" Pr-ado I\:cHy
- nr..fer-iu eoloenr-se ao 18<10 \Io:;Aon grande. npH�ci!]clnr das

t:!l1[did:1.de� pêS�G!]is do nl'igft.�.:lei-
1'0 "I'rompowxkt, Hust re rntntstro

.Ia: Aeronriuucn; D" uma simptl
CÍl' .i.'de enentnndorn, folgnzfio. e

:C3 CIH�::: n(lPfts" e dC�ifH'C.:{tigi;},r D

pref'elro dp. P"tI'OlloliR, o qual FiPm Ior.l'd, l de tempo. tomou a unicn
·ltit.lll',' que poderia adotar um I

sr. .Iaime Rodrigues Ct Silva,
diretor da. Sociedade Rural
Brnsüoírn. entregou seu rela
tório sobre a nova praga que
iIlfe�.t�l LS C!", f J�.aiH da múdtn
Snro('aJHI. Decíarn ele que se

tt .rtn. duma inre.stnção de pseu
do-cocctdeos. espceie de cocho

n ifha, que f'C Iocaüsa sobretudo

nas Iriserçôes dos gn lhos, dos

frutos e 1',1S folhas.

.' _ !.....,<"L Declarou o !l.\ÍilÍstério

que se trata de vários cocei
deos. conhecidos de longa data,
mas que proliferaram de ma

nelr.i extraordinária. O moti
vo

.

�Vt..� ser procurado nUIU de

!lequilibl'io biológico, devido a

d im i nnir â o dos tntmlgos natu
rai� de;::}:�c�; pruasttns. ACl'e-scf!n
ta o ldillistério que na zona

cm que stão não f'ot-nm polvl
Ih.ulos os insnttcldns BAV,

\Vashington. 19 _. Diversas ,'1'.

publicas amerlcuna.s, inclusive o
- - - - - -

_- -

:i�:�;{i;�f'�;:: ::i:�::: Acidentado julgamento na
I ���7:"ii��n���:��:��:Ub��:a:or �'� C � p'l,· t � I�; B r I- t a n Ia C aI �l:l���, eS�C::�á�il:e;!�a�i�r:Sc�;: .

U i � Ii:�
.

Iselho .da Ol'gn.niz�ç�o d�s Estados O Jornalista teve queapresentar escusasAmertcanos, parttcíparão do pro J
. .

.

,

I grarna..

Esta será a primeiro. demons LONDRES, 19 tUPl do pelo Tribunu! a respeito des-
J'ol'nalista l.nglês sr,' Duncan sa .ínterrera

. .

t
.

"de qtte,I tração publica do progresso da ' neta, IS o e,

(Conclue nn 2.a l)ág, "Ietl'o. G") Webb colicitou "l�umih' 2s d�s'· enviou um tel{lgl�ama " 81'a

,ulp""" ao juiz da Corte Cr'Imi- Hurne, que respondeu .

'la I dn Central (I� Londres (Old' - "PrOUlQtí como amig_l l:Cl.
Bayley.l pOZ" ter enviado um tele- testemunho",
rram.a a uma testernunha - es- 'I'ern ulgnrna e-.;;plicat�!io n dar
oca dU111' homem que €3tii. sen- ao 'i'ríhl1nal? Per[,'üntcJll o juiz,
10 Julg!ldo "oh a ,acll.'õaç.'i:o de' Desde qlw o ·sr, Hum!' foi preso
ll'mieídio. El1tn. foi 'J. se'l;:g:l1da .enho m::mtitll<) conslanti! trato
,enHflI]flO no julgnnwl1to Donuld com u sra. Hume e :1 úHimn. Vçll
::rume. apóB b,; nSs;:J.;;in,u!o Stan:- que a vi foi sextu-fc·it'n.�·.
ley SeU, cu.io" re�,los clésm;;m Acrescemou \VeblJ qlle ·:1, con
wados fOl'a,ln ',ltlc<Jntrndo� num ge1ho o SI', Hum!' niio escreveu

pantano, perto da foz (1\) Tamí-' 3.l'tig'cu assin:tdo!l a vários jo,,-

J·"a.
'O prImeiro 3C'ontêeiment.n nais, A ·sra. Humc Ih., pediu :na

Eensadonal foi quando o julg:l- ra qUe fosse vi"-ln. no jl1lg9111€llta
mento, e((moçada onl,r:hl, tll'l.'e de ou depois dd. sessão,
"r reiniciado, em virtude dr, o -"l'klhe que fi lei ])ro1he
juiz LewIs t<,1' ·sido a�ometido lntel'ft:renciu?" Perguntou o Juiz,
�Ílhitn pnfl'rmidnde. - "Peço humildes desculpas",
O ,iui!':, Seller, que a;;;surnin n i'etm'qu iu 'Vebh,

pre.3idencia, pUl'n. n jUlgllwento foi Deeiaroli \Vel,h 'quo n g-enitoJ'.i
inform;:tdo pelá 'H('voglulo de de- da sr,l, Humê pndiu·lhe

-

par'l
fêsa de que havia. o esforço H'le dié'Bllndi ..b d,' r-s('!'l'ver 11m. :H'

um C'onhecido jorna!", no !1lmtido ,Ligo. No ínWio do jHlrr,amento de
de exercer l1ressi:io ;,ohrf' unia nuneiou o ·r,,\o riO jU'.:'., di?:f'll,'"
tei'<temunhn. par'a 'lue nilo pre:;-' qnl> n�t.av::nn exercnnllo prnsBÍto
lasse depoimento, I para qUf' umn tf'!'ltemnnhn eleí-
O sr. Dun�an '\Yebb, interpeln.- l.:a6Ee de ,prestaI' depoiment9.

DERGAMO, Itália, 19 (U,

p,) -;. Corn a idade de 81

unos f<1Jebm hoje nesta cida
de o eh'. Ferdinando Pavoní,
que há mais de 60 anos não

conseguia dormir siquer um

minuto e êra tido como caso

único em toda a história mé

dica. O dr, Pavoni foi exa

minado durante anos pelos
mais eminentes clinícos e

pstquíátrus. que jamais en

contraram o motivo de sua

terrível insonia, e consequen
temente, nunca conseguiram
remediá-Ia,

- "Sou um vigia ambulan
te" - costumava' dtzer o d r.

Pavoní --' "pois assisto a ])3S
sagem de tO(IOS os segunde C:,

d:o toIos' os m inutos, d a to

das as horas". O dr, Pavoni

cos.turnavn trabalhar infati

gavelmente, tudo o que con

seguia éra cunça.r-se doma-

aíadament.c aern nunca

der gosar -dum

sono durante seus

su .mos ,

os

fsC I iir! 1: i Jl1'� J1tos
S.PAULO. 19 (Mel'iclJ __ o O

con.. ctorct.o. que, portanto, não

I
po-Ium ser responsávcts pelo

. ��;�i��� :r���;�90f���:��:'���:�

Saltou c/o

Passageiros
·Baltimore
New York'
Philadelphia

e (ar,gas para:

a tentativa

. RIO, lH tMerld) - o Mírils

tério da Agl'ieultul':l examinou
o material recebído da' zona da

Scrocabana, onde os cafezais

e'stãa infestados de uma nova. CRlaDI
MOORE MeCO IRCI (Navegação) S.I.

A Pn,OVINCIA FRANCISCANA

�. E.HOR:�::S:: (Me-;
= l'idion<tl) -- Foi criada n.

:: provincia fm,np!scuna do
::: Brasil, como centro ,r,., ir,
S I"J.diaQfio dos ('on\'�ento8

E franciscano;.: (1rn todo o

§ país, Seu primeiro prior ,111'0-

Reserva (le praça, passagens t> demais informa�ões com os

AGENTES:
CIA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBURG

I T A JA r - Telegrs. «1\'JnnREMACK�) - I TA ,I A j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




