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Permane'cerá tll�
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controle
JUBANDIB FERREmA NEr:fO

'
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Rio, 20 l'MeI''ítl.) - 1n
f'orma-se que a partir
do . próximo mês de a
bril, serão menos seve

ras, as restí'j�0�s ii im-
püItaçfLo. "Contudo, Ó
contrôle permaneeêrâ
de forma mais bt'anda.·

-, tlitih':'�il.Q t.er
mrnou por or-dem 'do Depaü;).
menta do Estado: F!' tnrantü, a ..

i;nl de vergonhoso. Devo, porêm,
.

dfl1: testemunho 1..1:1 ('nmpl�i t:l jg
nor-ancín dos fatos polítieo!< o

militares, cm que se encontrava

_o embaixador Berle, IW norn

TELEFONE 1092'
End.: Tel. A NAÇÃO

.

Caixa Postal 38

. Red. Ad. e Oficinas
Rua. São Paulo. 260
ITOUPAVA S�CAL N.195

Os ticula
t: ln I ç�, PODERÃO GASTAR

agravou-se,
Isituação

m

e n i r e I a n t o, a

pari. as- fábricas

n'él�!:.t.V!:lnL ;) d;�senlT.lar-B?� Creio

que para pCi.H.!'O:!- norcens no Era.

",.1 I>i; acontecrmentos
.

de :':9 de
curunro roram rrH:â� E;urjJT2ên
dí"ntê::!.

Naquele dia, almoqnvamos na

eml,aixud.::t de Cuba a, ccnvíte
des;;e gr�nd" ncrnem que é Ga'
prilll Landa, O embaíxador dos
Estado,; Unidos em n figura cen

tral do banquete. Sniluo!l tlt>:po!,,;.
(,) jornalista Elm:n.o Cardfm e

ou em sua compnnhia,
Ber!e pôs os bI:lÇO.� nos orn

bros de nós dois, quando já ';:'0 .

Ministério da GueHa haviam

partido os emisaar íos par-a avisar
ao ditador que o seu poder fin
-Ia.ra I: tranquilamente, no DE'l1

português vagaroso, disse-nos:
-- ":Podem estar certos de que
tudo está bem no Brnsíl. Não

tenho fi mínima dúvídn. de que
li ditador quer- as eleições f' vai

realizá-las em paz".
Ao chegarmos na cidade, ve

rificamos quanto Berte se enf:�'
nara, O Estado Novo deixam
melaucolícumente de existir. sem

que: nenhum dos que o actama

':,',11'" ainda na vespera, ousasse

tizer uma palavra C111 sua defp.
.93.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI'� I Naquela. ocasião falava-se na.

criação de um "Inteligente Ser-

Já foi iniciada pela Prefeitura acolocação de medi
dores dâgua nas casas residenciais. O trabalho está sen

do feito lentamente, de' ácôrdo com as suas possibilida
des de aquisição e de colocação. Mas está sendo feito e

tudo faz crêr que será levado a cabo de maneira satisfá-

tória;. : l ..'
Com a colocação dos hidrômetros, que é como. se

chamam esse::; med.doren, será facil o contrôle do' eonsu- -

mo de água da população. De acôrdo .eom o estabelecido,
as casas residenciais. pagarão a taxa mínima, que é de
15 cruzeiros mensais, até o limite de 15 metros cúbicos de
água. Cada metro cúbico comporta mil litros, AssiÍn;
cada familia prderá !2"uflhu' 500 litros dázua por dia, D('
III pn:�:,() d� !}O centavos. Qil1heutós ·1jt-ros·· dágua, cn
ch�m �2�j latas de _:;;u.;ulh1<l, Verifica-se por ai (1\ú>uma"f�1-
milia poderá atender folzadamente :::iuas necessid�úles 'do
l)l:ecioso líqüido, d�sde �ue não ü ·desperdice denta,rido
torneiras aberta.s 011 o utili7.e é()ID e�gero.

llosviouâolar8s para �.iIIllllllllllllllllllnllri II
Rio, 20 (Merid.J Uma co- possível.

guérrn.

ao nível
missão de tliretores 'dn: Associu

ção Comercial desta Capital es

teve no gabinete <''Ó Ministro da

Fazenda, sugerindo ao titular da

pasta .::L conclusão de um aeôr
do cómercíal entre o Brasil e a

Alemanha. ,E' que case instru
mento viria a facítítar a coloca

çãu ,l� inúmeros produtos nacío
:nBi,s. IEHlupJr';'f::,"rande mercado eu

roueu, t) Minlstro
:

(:1JilhrrH1c

SUVelT!!· .TC:":PO.lHJ€,lr- (fl!f� I} ;J;S�lll!

to está, :;('n�lo' '�llid.?·cÍo {'O!l1 tod�
i!lteress� p-el'J - nlíl1�ptéri!J da !t�a
?;"'n .. f'3.. E?:m eombinaçao {·onl o 1-

. tamaratí.· AL;�;jlll. (.'ú]u ::l'ria fei
to 'pará '(!ue w; .1'l'l;.v�r3e� ('Olller

dais en{l:C.o ':Bra:;il 'c ;.1 Alema
nha ",'olia:;s!) . tão eed ..

, 'luallto

$. Paulo

vice" Encontrandonrn er-ícu.nc.

Berle ma.is t:1nle disse-Ihe:

"No dia 29 de Outubro, o 3�U

Ser-vice." 'não run-

E ele replicando

r'os o montante

*-- __ ,._,-,,;....... -...:a_......,_.,,.... _

Mo�ilicaçao na.poUfica com a Espanha

NO "BOICOT" (;OH i·'�._:,_
ESPANHA

La!,," Sucesf', 20 (l'PJ - Fon"

Madrid, 20 (UP) - O genera- tes autorizadaG cU!lsi·leram çer,

líssi!po Franco reuniu-ôe hoje ta a revogaçãu do' "bvicol" C0)1-

com os membros de seu gabine- tra as l't'!açõer; lJip!(:máÚe:lti <,om

A (/-IA.:S! EM PtENA f)�(/ iN(JA NO 'VALE �;;;�����r;�,���:;;2[� ��J:f:�:'��::;�g:,��í
DO I fAJAr íÀr-CRIAÇ�() DO GADO LEITEIRO ����f;lf:�Y����';1��;�� g��Eff,�1�;�!;���·:i
O' baixo' preço pa'go pelaS indústrias de' laliclnio· constitui um dos fatores �:�to�m����a��l?ola��::.n�;�'i:�� ����o:_�u���o�

do de.:réscimo da atividade' pastoril, que .' já 'foi' básica na região .-Il:�:��':'��:�a::::�;;,�:,,:�; Dra��ti��!���énte
o 'L'eteTinâl'lO Milta-n' lJIw'(/U:S, pelo Banco do Brasil, tio qual o gado ieiteiro ficou numa po:;i- sentár€m ··sua maior parte COndi-I

3) Baixo preço do leite pago quer recomendação nes."e sellti,

,flllCmTcgado (lo Posto fie Illsim'� foram empregados lnriis de. 3 bi-I ção secundária
_

e o zeliú óuro ções favoráveis 'para o cultivo pela . .; Industrias de lacticinios. do.

1WÇfi.O A,-Nficial em Indaial, 'e8- lhões de cruzcirds, Ü'OUXé o· "jo- I chegou ao máximo."
".

� de forrageiras
. qu,e' influi favo- O colono til'a maior lucro e

-----

C?'61;Cll, pam_ A NAÇifO o seg1lin- go. do zebú" e o reerguimento

I
Os 9.000 "pecuaristas" que'· fi- ravelmente na. pl'odução lactea. menos tl'abalho com as culturas Pittsburgh, 20 !UPl - A�

tc t" I I bl d d' d' f" d
- . aintca continualn comentando o

comeu ano UJ )i'e o p"o ema e umas as rIquezaS, o l�als 01 ",eram o jogo dO'Zebú com o di- 2) A febre aftosa. da região e não ignora que ad- grn.n cs empresas carvoeiras

da pecuária no Bmsil: um fracasso com nOtavels pre- nheiro do Banco do Brasil vão �. ministrando concentrados ás pretendem aplicar verdadeiro incidente dramático no Senado

- "Qualquer exploração pas- juizos pa1\1 a agricuitura' e a pe-l ter as suas dividas perdoadas A aftosa" infe�ão que sem ma-
suas vacas leiteii:'as a produção gOlpe em John Lewis, pr?sider.· de qúe foram protagonistas os

toril demanda investimento cl � cuária. I em dE-trill1'�I:to dos l;>rasileiros tal' {)s.-animàis, deixa .a.traz de aumentarã, POr3!l1, o baixo pre-
te do Sindicato dos 1\1:ineiro:J, irmãos Góis, R9ymundo Maga

grandes capitais e o numero re, No norte as plantaçÕes de mi- i '-!Wl CO!U dliÍcuJ,lades e sacrifi- si, um cortejo de malefícios, em
ço do leite não conpemsa tal QlH'}'em el�,s l'Bte!' (l.:Uatl'o e lhães, em sua <.'l'ôníca no "Diá-

duzido ;de produto.3 que os anic lho,. feijão e algodão 'ftram Ji- cics cmpi·p:;;r.m a sua ativir."lde alguns' casos irreparaveis avul- medida.
' meio milhões de dólares, em pa- rio de Noticias", ocupa-se com o

mais domesticas dão anualmell- quidadqs em gl'andes' áreas e !las lides vgro-pastorIs.

'I
tando a· sua influe�cia na dimi- lramento rl6vidos :lO Fundo de caso, dizendo que ninguem <leve'

te constitui dificuldade para um muitos roçados transformados Quem fn:p.pgou verdad�ir.a- nuição da procLuçãó. leiteií'a, (Concui sa 2.3, pág. Letra «B») Saút1e e Beneficiencia dos 'Mi- (C::;nc]lle na 2, a pág. letra F}

���l��Sa��e�:�:ivae:��io nc�:s�����
__lU_.�_!_'O_f_in_ra_3.n_P_�d_i�_n_l_:_n_�_�_m_�_,e_,;_s_:_:_:_:_ã_r_ia.__'e_n_�_:_:m_M_�_�_a_�..'ie_G_�_;:�';n;ão Paulo �:;:;y:':����\��if�, IDibiente -de incompreensão e fita

Forte crise nas relaç�es diploláti��s\ �:,::��:�1.;::.:::��.1��:���� de compostura n Convenção d P
entrce os Estados UOldos e a Buluarla I �;,El�t;.�t�á�f�g�:� ������,�;�:a���i:�rl������g���,f�:��S=���n��}:�����:�;�o�:����,����:�"��: ��:���:a����
Washington,' 20 <UPl -

;';R-,<
retirada do ministr.() norte-ame- cado até agora coisa aiguma. 80- 1). A falta de' bons reprod1Jtó- tlu o :lânçamento de sua. candi- Concita-o, então, a procurar u- ocorreu em .ambiente de incom- metendo-lhe o prestígio e fa�qí-

GENTE ,'-'- ]J._ Bulgaria cxi�iu a ricano em Sofia, sr. Donald Hea- bre a entrega da nota.· bulgara res datura em fáce do apelo do sr. ma personalidade llossuidora de pI'eensão entre alguns membros nio em meio ãs próprias' cam.tl-
---.'--

tl, consideral'::> "persona non em ·Washington. Depois de aI-
O colono sem orientação na Getuli(} Vargas. Essa é a nova qualidades necessál'ia,; para .::L do Partido, principalmente o Cir. das menos esclarecidas, onde

grata", Uma alta fonte oficial guns minutos de palestra, a Ji- versão ..que SUl,bo'j'u
.

- contava com o apoio maciço ..
(

t t t
. sua ",dação. com dificulda\les na

. hoje no Rio "gerencia" do país e hipoteca Paulo Nogueira, cuja exposiçao
"r.

J pn re an O declarou que 0S Es- gação foi subitaménte· cortada
aqu.lslçao de reprodutores, ob- para explicar a atitude do go- desde logo seu apoio.e tambem foi de encontro aos desejos é;o II ·11

tados Unidos preferirão romper em Sofia. .

,mas relações diplomáticas com
servando a consanguinidade nos vernàdor . '(fie São Paulo, O ves- do PTB para a mesma. Diz o sr, Adhem:u- de Barros, que pre-

Sofia., 20 (UP) Realizou-se seus rebanho" voltou-se para o ,pertino' divuiga trechos da car- v,espertino que a car,ta consta de sidindo a reunião, não providen-
a Bulgal"ia, antes que submeter-

mais uma depuraçãó no Partido reprodutor mais' á mão ou para 'ta ·enviada pelo sr, Getulio Var- três páginas datilografadas que �iou a votação de n·enhuma das

;; a "essa nova indignid:lde".
Comunista bulgaro. O jo'í-nàJ na- o zehú aparecicl'O na região, quê gas a';�nseliíand{J o sr. Adhemar era conhecida apená;; pelo'esta- moções apreselltadas, deixando

ssa crise diplomática, um:\ das
botnichesko Delo", ór"'ão do Par- não apresentava característiccs de Barros

.

a não entrElgar por do maior Ú'O PSP, que impediu tudo pai'" a reunião de hoje. A

pióres desde o fim da guérra, f:ur- ó •

giu com a entrega d; nota bul- tido, anuncia a expúlsão de Do- leiteil'Qs. nenhum' minuto O' governo esta- sua publicaçiio at� agora para. estl};; horas e"tii. se realir..ando
Londres, 20 (,GP) - A rádio

gara ântem pela manhã. A res-, bri Terpha.h; membili' do pol�t� '0 mestiço z.ebú-holandês, trou- dual
.

.ao sr. Novelli .Tunior, efe- não denunciar!1. exiatencia da no Paiss:l,n":'Ú l.mportante reu

>.1'" t3tocolmo, citando o jornal
posta já está sendo ,elaborada buro. Seis membros 'do �on)ité e' r'esistencia; porém, d'ecresci- tivando ainda,.grande fren�e po- :lllança. entre os sra. Getulio 'lião dos próceres adhemaristas,

"Stodillolm Titningen", decla- "C'entraI' també"" foram eXpulsos 'mo na produ.";;" leiteira que não p.ular p'ara ás próximas eleições.

t
Varo-as e Adhl!lllar de Barros. ,'om a presença do próprio Adhe

. pelo Departamento de Estado, l'
,,_, �

I
..

rou {IlW a. fOl'ça -.aérea sovietica sob a.. acusaçiÍo de ferem relaxa- chegou ao auge devido as condí- O .:ipe.lo foi feito em: termos ca- ,,'ar, acertando relógios para as
.

t
.

'1'
..

t 90 000
. - 'será divulga !ia ainda· hOJ' {'. J'un- . . 1

1J055U1 a ua men e' � . aVIOes
tamente com' o tnxto da ·l'.,ota lo em sua viglliifibi:j.. çóes mesologicas da região apre- i loro�os! .' recordando o missivis- Rio, 20 (Merid.) - Apuramo!' I ,j"1iberações de mais tarde

de primEiíra li�hà-, :divididos em �
'.' c:.,n, confirmando todo o

;�f:�Ei��i:uog�;���� N::"�·:�,;'�"::;;! � �o���'�:"o G·'·UAl."I�r.··.:t ·E··'st'a' Ca''.' �Ia··· -i.a····· a s'e Torn'B:r a',. ��:���:E�;�:��ª�idi
aCrescenta a. mesmá notícia, A nald Heatl falando' pelo ielefo- U I :..U r 4 a:� a:� . I �

_ ,,;'tem, mesmo porque sou p n
,

produção aéronautica soviética n.., internacional, di3se não ter .,.'.mento é c:'� ad'ar tudo i�t". u i
atingiu no ano passada a U1,éd!\:t recebido aind:t nenhuma eomu-

C I d �" E
."" vez que na verdad'O! não se :

anual de .. '21.000 maquinas de tb- nicução oficial do governo bul-
.

.

.

IÍ
,.

. III A III ,.

d'd t d e' a
I

���d��r;:P�)��1�����S!�;o()3·��n��f- ��r�a��.n��:s�:-�t01� qS:e r:tiS� . ap''It.';·a.. e uma· otencIa ' c nom ,ciJ ':;gurr:na��
can 1 � o e man 11'

i
deirUl; leves e 5.000 e3.;:as a .ia u .. prensa !Julgara nâo tinha lJU 1- .'

'- '.'

J:'� �I) n-r"rirl I - (Js circuJo� ;

Voltadas, para o oiste as atenções
.

d_s b:andeiranles do século XX' ;i���t��?���7];:����,IEi!J ::t�'�i�'� :

GUIl�A (Dos �nviados ,C!;P�- 11m dia, t"n}uuno;; e:;peran<;as, século ·XVII; progresf'i�ta culú .. f('riam a {'OIl1UniCil';HU !lia;'; fa.- d·l'� do "'1'. 1'a111'1 Nugueira, e,;·:
dais dOS' "Djij.rio� AssocltHlosl laind't

sonio aproveitado,,!; iran�- nia Ílldíg-cUiI,.· t!irigitla pclo" je, c-il. mais !taI'at.a. e Illais I',,/;ura, ppranrlo-:,e " rea';:lo ti"" adho

_ Após ter sobrevoado as Séte [Ol'mantlo a s'Jlva, I,lruta de hOJe suitas. "E Parccc ser o Pp:õto a-. que tiCI'ÜI, a clOl:> Gur:!UI;i de ,ígu:l. marista.s r do próprio A( hem:rr,

Quédas no j'NavionH . 'de Olavo numa potência econômica. Pa.- vançado do sonho de Couto de Mas o sonho do general Couto 'ue únlc[)l :-lliã" não c!<'ixOll J(,

Fontoura, penêtrando· a alcova rece ·que as águas· bárbaras· do Magalhães, ·.que se .atirou nO sé- d.e Magalhães espera há quase;) manifestar seu'desapontamenUJ I
da Natul'eza montados nesse a- Pequirí contagiaram·o velho cur- culo 'passado á. ligação da Bacia um século que alguém sonhe d" C111 virtude da condutn Ringll1:\ r Itrevido passai'o'de .âÇo, estes re- so tornandJo-o

.

um·�austo, qüe· do P;rata 'c,om ,'a, 'do Amazonas. novo c, acordando, re11.1ilze-o. d� seus correligíonfirioR.
porter9s estã!i' hlrtdâ: sob a sen- faz alarde de sua moci<llade pa- Reaun:ente ·este . é o ponto' final l"OMPEDOR. DE SERTõES ... ---

!
sação do JI.1'llgnÍfiéo; A ' imagina- ra nos dar de presente ·'esta. es- do tl'.eclto. navegável do Rio Pa- - Trazem três ávióes numero-· I

cão custa. a. aceitar a ímponên- tupenda obra, caprichosamente raniÍ. qu'e n� miragem do herói. sai> carav�a>J etn visit� .a Gjlai-
.

Ria, 20 (Merid.) - Outro d�-I
�ia do esPétii.cuJo· mil'�cuJo:;o fabriC.3dfl.:.no labora�ó:rio Íla na- d,'l. guen:n.' 'do" párug-nui. qunmlo ra e :l. S�te Quedas. Vieram D

• la!!le da. reunião do PSP IS que

qUi' ofe!'�eefll estés ê.'2zess3tes turezn.. E' ela' 2,'selvagem. um conbi,ia �periÍls 25 anos l'.'i! id.J,- jornalista Elmn.no CanHm, pre- I
I) S1', Adllemal' de Barl'os pr:!;:;i

saltos do r'io P:ll'll.t1â. Preguiço- diamante bruto.' que parece 1api- de, deveria: ligar-se ao rio Ara- sid,en(e da L.B.A. e senhora; ! diu-a ;;e!i1 palet.... Aliá.;:;, a falt'1

so por centenas de .(iUiló'rnetros, dar-se nessa jóia' que é Guaíra, -guaia.; unindo' pelo interior o 'l'io Candinho, presidente tia I (I e eOlppo:'ltura do SI', Adhelllllr

.= ') Tio transforma-serium inst:ltl- uma cidade a desfl-t:iar Q sertã.o. Norte e o Sul do Brasil. As Sétc C::J.mpa,nha de Monteiro Lobaro; dI' Blll'l'OS vai se tornando �me

te: saltando por.eritt'e as rochas PRATA E AMAZONAS Quedas seriam transpostas, assim I srs, Carlos Prado. Olavo .Fon- dótica, 0\1 melhor, os fatos reaj� .

1l. prumo; trahshdrda�do sua C-, Guaíra está a poucO;'.' quilóme- como li Iguaçú, seria ,evitado, e. loura. cOJ�SUl Hêlio Cahal; o di. I viio dando lugar aO anedotário I. J; -=. ncrgín e111' milhões de-H. P" que U'Ofol dns ruinns' do que fOi: no Buenos Aires Íl Bc]t;n\ do P:lrá tCow'lil' n:l 2.:1 P(Lg'. letra.ml "OI rcmo tln sr, A<lhen1"l' d,

:::tUlIIIIIlIIIIIIIIIIllIIII.llHlIIII11111I! I!! 1I11!11 [Illllllimm IIII!! mI llllllt 1111.
'

Rio, 20. (Mertd.) - Foi, pre
so em São Paulo, segundo se

. notícia aqui, o ex-chefe dü Car
teira do Cambio da agência do
Banco do Brasil naquela Capi
tal Celestino- Mellis., Jrwj'!l',

:dt.l<�i' .pr·r�1t..:�jp�J�8 cnvolvídos

na,:::"
. !�r:���t:l�'i� . 'i-"2_áÚ��;·�!.;:.�;".· 1'1;J.

praça. 'pa;ul'i:;Üt 1.:0111: Ú!obr; ;

..Cc-..
lestino Mellis - Junior; 'com' as
ra'cilidades que 'lhe' per;Uitiam'
suas. antigas· futiç�s.. desviou,

. fábulosa quantia
-

cri, ,'dólátes'
.prl·r-a: o' meréa.dt_) i1j(�if.f)� (��Jui ii:
coniv'enchi. de'> dÍveÍ-só's 'correto
res de cambjo. Ca.lcula-se \lm

.

de

Paris, 20 (DP) - O governo
francês anuncia que não modí
fiCal';l. :3'13. atuaI PO?iÇ;;O .P(JÍ!�IC",
{'!H face d3. 1__Cspallha. A Frun
';3:. !l�O mantem relL-t�fJc:5 uiplo-
:'láticas com o l'e;;imC' de
co.

JTran-

N;,_tUI:a !!lwut<).
recebida

Lcmlreci. 20 ,up' - T8mb�1"
;lão tenciona. rnodjficar ::'U�l a

tual lJolitica para com éL E,;pa
�:�la

.. segundo se a.nllnf_�itl.

rCf;f�l'Ya.tÓl'io.'3 111'Óprios, desdc. iJue
lw.ia ']lu:,;sibilidrrdc para isso:

,

Em caso contrário, ;seHa' con
veni�I)te umá revisão dás taxaa

em qU� �e acham - classif!cà.dà"", 1(Cone.1m na' 2.a pág.: Letra "nU)

;. inovação foi

IlJgar�s, quundo não COlll má
Vontade. Ã propósito, um cida
dã.o, em cuja l'esidencia fôl',a.
instalfi{lj, um hidrômetro, aI!are
ceu dia. seguinte na Prefeitura
informando, que o aparelho era

defeitu.oso; .

pois em apenas' 24

b:or� "e.stáv,il..3,cu3imdo um ,COll

s.uiim'·de '2;? 'iil.efros. cúbicos de .:...

>.'g�.�.'�·Ô. '-:c�sç';'�H�rtlv'�' de- v·&.�;>-�ri1;�·
. preendeu, ·.sen'do l:nviado um fis�
Cf.l para vCl'fti'car o que a.conte
cia' e tr:ocal' o nK,didor BC fosse

II
. Blurnenau ..

' Joinvile ,

Viagens rápidas e seguras sõ J
_.,--e--_-:- .,---_,_.,-- _;_.;...:..'--__..:....._;,;;__;;.;.,...�,.,._;.;::..:.---;-;,__;-;, ,) EXPRESSO ITA.JARA .

necessário.

Todavi3, clepoi.; de lima expe
dencia, verificou aquele fundo
nár-io que o 'aparE'lho estaV:l fun�

cionant' J nOl'll'Ulment2 ..Acabou

tlescobl'intlo uma piscina parti
.

cuLár' qUG bavia sido enchida na

vésperJ, e�clarecendo-se, dest'

:lHe o ocorrido,
,

TO'davia, se a adoçüo do

n..etro veiu ben�ficiar os consu·

midores particulares, tornou a

água caríssima para a indústria,
dudo o volume. ti 3 consumo de al

gumas fáhricas. Sahe-se de fá

bricas que tiveram suas despês3s
aunlentadaS ·em milhares de cru-

PlIssoi ··20
mil aviões
a Russia

- .. .,.... �- - -.-- - - - - ---- - - - - --

.. "lnllll!llllllii!m� ;1111111 1I1I111U1111!llllmmllll illlllli!!lIlJlil !mlIIl111j':':

�'''_A NAÇÃO" �
Comuuicamos aos nossos prezados assinantes e leitores _

'= que os srs, Antonió Mar109, .atto· Wille e' Eleutério Vargas
: estão devid�ente creíÍenciados" por egta.. Em;prêsru, para. o

-

= trnbalbo de' ren(}\Tação {\. ang<l:riação ·de· s.ssinatuT�S; sendo. _
. = os seguin.tê·s oS' pteçoe' para l!lrm: :
- 4SSmATOOA AW-LT� Cr$ 100,00 -

=
ASSINATURA SEMESTRAL. . Cr$ (iO,OO'
Blumenau, Dezembro de 1949.

-A GERENCIA

=

\

neiros. Isso sería

lia contra o ato de Le'\v�Lj,i.�'�:,
primeiro do corrente ",,' ,,'

uma 110"3... Junta DL e' (:, �

1';:;;_nd0. ['x('l'_�ndo, ; "y':

tante dos :produt()r"�

QU1<-:::RELA ENTRE OS
- IRMAOS GOlS -

Hio. 20. (1fe'rid,) -- Os jomoi=

Estimulante da

ip função hepáto-
bOlo

• 4:)
1 lar, atIva a

digestão das gor·
duras ii! excita
o peristaIismo
intestinal.

\j", p/odula d..

lAB.lÚIATORIO LICOR
DE éAéÀU XAVIER S.A.

J. Y;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Orgij,Ó dos DiáI'l.JS Associados E

�'lmulllllllilllljUlj"Ulnlnliilllll'�
- -

:5 :!

ª Dr"Carvalho ª!
�OENÇAS DO CORAÇãO êl
5 (Electrocardiografia)' ::
::: Tratamento de Nenro8tl8 -

_= --(Psicoterapia )
! :&1.. RIO BRANOO� ••
= -

�:: sobrado. _

== -

:: {Ao lado do CINE BUSCO)' :::
= ::
� -

�mmmnUllmUil!llll!mmmnn, "':

Ilugam-se

Esq, das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setembro

Atende chamados pelo Fone 1197 I
.Iii

DUAS SALAS

TRATAR COM

IJO,JA BABETTE

R. 15 de Nov., 6 7 9

�---------------

flll"B'""'ãgora'r"'rramflllfiliõõinlllt.... -

..... -

� ',A.' QUEM: PODEMOS CONFIAR O CONCERTO T ª
� NATtIRALMENTE SO' A' OFICINA cRADIO� ª
== ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS ::
5 EUROPEUS E ;AMERICANOS E
� Estabelecidos desde 19SZ Il8Sta pracà ª
!i 11uIII '7 de Setmnbro� nt. 18 - B L tiMENAU ê
iimuumUmmmUIIIII!IIIIUIIIIIIUIIIIIIUJIIIIUiIIIIUlIIIIUIIIliUllllilmt
"_�5IIiIBJ"'ullUilll""""'" .................. _

...... __-_4IIIllIIII!I -__�

-,_:_�

PereiraDr a Telmo .
Duarte

UIIIIIIIIlIUIIIIIIUllrlIUmIIIIIllIIIP!

Dr. Oscar l. Kruege'
.

- Clínica l'\'lédiCai - RAIO b�.J""J"""J.:IiP........rJ'"J�"""'�J"...r�

S
rDlaZeD1

loca
Consultório e RssldencilL:

Doenf)as de Senhol'''

Operação e Parto.

ConsultórIo e resldeuc1a:

Rua Bom Retiro, 21

Fóne 1.238
(em frente ao Hospital ()m

tõlíee Santa Isabêl).
CONSULTAS

ESPECIALISTA EIlI DOENÇAS DE CRIANCAS
,

-

onDEM DO DIA:
. 1 - Eleição do Conselho' Fiscal p,nra o ano de 1050
2 - Aprovação do halanço de 19-19
3 - Outrcs assuntos de interesse soclal.

Blumenau, 19' de janeirO' de 1950.

FREDERICO JENSEN - Dil'"tor-PI'0Sldel,te
HARRY JENSEN __: Diretor-Gerente,

-

:j111ll111l1111111l11ll11il1l11Jl li llllllllllilf fim 11111111UI II fi II lllllllllllllllllllU;:
-------:-------- i
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TERCEIRA PAGINA A NAt;.JAO
-_

rn s
vocad d
rra e conu

do
"

[sr. Flores
RIO. (Me1'idion:iI, --- Nfi pr-í;

l11cira s:ssão 01 dinária da Ie;

gislatiçãJ cxtruordinarta ao

ccnt.rárí.j du que se esperaY;!_

em face dOe diY(x.õos casos es,:

taduais. durante as férias do

Ccngr-eeso. a sessão de:2')1'1�U
<111 um ambiente de Lalma e

mesmo de :;-)atía. sendo reduzi;
do o númr-ro de representantes
pl·€�"ntr';;:. l'f.n H.l'

· .... 1(1 o ,1:;.

perndo discurso do s1'. Flores da
�_11l11W 1'€'31' nru-ndo a'3 dect.ua,

ções do Si'. Góis Monteiro. so-

.�
.

Puzeram

\-

� \! li i t 11 f! i!H! I!!nIHIIIilIliIIllIllI; IltlllUlllIIlllHlJIUIHIIlIUllllllllllllllm;...
-

-

i A "iso ao público I
� .t E�l:njl�·c:i:l. ��UtD \Tia(�ão Catal'inen�� s� A. leva ao 'conhE:cimen-5
i 1 fi fIo 11l1.hÚco BÍn gar-al. n hflr:�rin de -sUrt.s Unhas de ônihus (ln· ª
� 1 Te P.lllmcnan e Pra!3 orle Camboriú e Blumenau � Jaraguá de ª
� Sul, �omo I'leglle: ,-"�!!!. fi 'I : � ,i ª g
ª LfNJ-iA ELlJMIT:NAlJ - PRAIA DI<: cAimoRIU':-"'-'

-,.-=

==
-

'-

E Dias {ltE'is; -- l')�lltid�l. de I-J.lumen:lu flS 9,30 hs. :
.,ii

Partida Praia Camboriú; 11,00 11". -
_

� Domin�os: ---- Partidn ele 131umünflu, Jl>1 G,no hs. _
:::

P:H·ti�la Praia C::imhoriú, 16,30' hs.

LINHA BLtJ1ifENA,U - ;JARAGUA' DO SUL

Diürinm'�l1tc: -- Partida de BJumenau, i';� Jo,OO l1s.

Partida de Jara,guá às 19,30 11S.

� '! IH!!! jHílll i li I! I i ii i iii i i i ii ii! ilii ii iii iii i 11m i Iii ilil liilílllilllllmmiiim�

� Ginásio em uro ano I
C'111 11m ,,6 :1110, e:;j n·

itlndo r)(�l() nns:::o nH�todl! llH.Jd("'i!'nl) clt! AFlsino por (lt)l'ri�SIJOll

dfnc·Í!:l.

1\:"iadureza

=

C[)!i�SO IiO"LBlm
o MAIS EFICIEN'I'E no ESTADO DO PA!�ANA'
OUTROS CUI{SOS;
ESCOLA TE'CNIGA_ DE AVIAÇ,\O

ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONA'UTICA

-
-

-
==

==

::: (Depois da chegada do -trem) _
:: ESCOLA PREPARATORIO (CADETES).

:: ='1 §
Av. Visc. de GuaraptW,v:L .-- CURITIBA - Paraná

=

� t111111111 iJllllllillmlll 1111111 111melllllllllUIlIIlIIllIIlIlllllIllllIlIIlllIllIJ.
� 7111111111111111! 11111111111111 IHllllllllli 1111111111111 1I1111111ll1ll1ll11ll11l111l11111�

Blnmcnan, 21-1-1Djij

I du
asde ro

•

1 s n
astedo mate

rrenciada estra

II

I

•

1
•

1
a

em

da ao general Gois Monteiro
c..hzando a partícrpacão d) SI'.

Góls Montch-o no g-olPe de 10

ele novembro, dixse : si o sr.

Vargas não scgiu, sempl't', e

exclusívnmente. p: Ia'. � ll:l� lll'{_

pil'ac:ões l' conselhr,s, ainda as.

sim teve nele ::J melhor execu-lto- ,1E- :';l'llS planos, f, agora
mesmo, em entl'evistas atomi,

cas. apagado'S ou amamnüns !JS

rr-ssníbns de 29 de outubro, ,)

sr'. Vargas dá sinais visíveis de

""'" deseja contnr, novamente,
com o apóio do antigo válido e

este, por seu lado, já começou

a lhe remetei' - [nrormaçõr-s e

epQiment�s " ão SOU eu quem larde de ódio-contra tudo e contra
a respeltOt d f - f

"""

t
-

IIlId dAI
"

-
�ãopaUlo.2o��!eridional)-:AiIl10rbnsadO�i:de O os e az ',avrar ,3 coo usao en re os CI a aos

,JaneIro em comeutâríos, tem considerado nada animado- '

'.
"

1'& a situação das estradas de feno do país, Trata-se de

A
�

uma crise generalizada, que atinge não só o transporte resposta.í
di' passageiros, como o de mercadorias: estas não che

_...t;garam. em 1949, a um milhão de toneladas, nas 47 fer-
revias brasileiras..

.

Ouvido a esse propósito pela reportagem, o sr, Clo
vís Soares de Call1arg�, diretor da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, lembrou 'a conferencia pronuncia
da dia 12 último, no Instituto de Engenharia, pelo gene
ral Durival de Brito e Silvar.

- «Nela, o assunto foi ventilado de modo completo
O diretor da Central do Brasil descreveu o estado prc
cárío em que se encontram as ferrovias, na imineneía de
solieltarem auxilio do governo para cobrir seus defieíts
O general Brito e Silva frisou que isso é verdadeiro em

relação a todas, e que um dos fatos que mais concorre

ram para criar tal situaçâo foi o desgaste do material
durante a. segunda guerra mundial, quando não se noài�
recorrer a, outros meios de transporte. Salientou ainda, o
conferencista, a eontínaenoía em Que as estradas de fero
1'0 se encontram, de fazer face à coneorreneía das de

_rodagem»_ í
- «Tinha de se fazer, como é natural. Essa ferro-

\:��� já I'st�va �ob �_?ontr�Ie da Paulista: o�quc se fez foi
'"d1aS passar. a Ssc'h'"'fm.la" Agora, ampbaço�s ou mo·li�'

':',i'nrs no traJetD, não são coisa de que se cügitl'. T!íh,' \
intlli'íl Jl1{:'ut-el}.

, I

,"ara cá. tem tl'azido,' em S(I_

bressa)l.tos, a opinião pública.
ora sob a ameaça de g-ranaeleL
ros ora sob a _ameaÇa, eb planos
subversivos imaginário's",. FIl_

taxa de h c a,di J
em João Pes sea

João PeSSO:l. 20 (MezIdionnl I.

..- .0 g�nternador san:ionou �n1:1
resolução do leg'í slat ivo r,�l'W-

bano, criando a "taxa de incr.m-!
dio", destinada ü renovação do

material do corpo r.os bornbei-

ros.

de

rc latór!o. E concluiu : "hoje fi

co pOJ' aqui. QUP1'O. porém. ad,

vertn- ao amigos e advel'!óã.
lios, qUe prtmeiru. disponho de
um bom arquivo e segundo:
estou bem documentado 'C ter;

ceiro. conto cem m-moria prj ,

�ltlu'a, começararn 2 snl'�?;j r U.3�,
tribuna é laterais papelucnr-s
com a [nscricâo 'exigimos o brio

gadeü'o' ..

O assunto único do rest'1"11-i.'O

vi Iig'iadu.
Os srs. Creporí Fn nco c;

Euclídc-, F'iguehed.. fizeram

elogio a�,) gal. Canrobert pcín
circulai- disttíbuida uos COl11!tn_

dantes do Exército, na qua.l é.

, f'crmalnrente, dr-srnent.ida (. con_

denada qualqur-r idéia ele gol;
pes contra o rcgime. A certa

da sessão foi o (';"l S 1 dç) p;l'\�Y':
na. Cenal'al dI) Biaxi] t.s ndo ocu,
pado ti tribuna O�!. Euzôbio

Rocha. Jm-antü r P;n�:,;, Ez:quiel
Mendes C' Benjamim faní,h }]:I

l'a conelenlll' a ntuação do dir,,
to!' da fen-m'ia. que em IUg:ll'
d(' pngni o ubôno concedido.
Pt'lo Cc,ng1-ei;S(l. nos seus 1'1111.
cinuário os amccou de vtcleu,
CiH, com tl'opa� do Exército:

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

Controle da b
'\"�,shillgton, 20, t UP} (I '_,:::.L :aI' }-njl:_·irllLu:.; adetl1HUlt)$ nl ca nr-a i: 'êf.,;;'t=- ubjüli\1(}, rr!l\nl'2Ul

presidente Tnmlal1 solieitoll ai)
,

,:__ , _-e m:t((',-ií,1 na l \'C n'II�,dj<1ncl(· !"'I!ill .,() ('Oll,.:,-, sso que' "on('('.
Congresso Hll1a lei cuja de I'm 1'1'Og-liln1" 1:'r�-i:;lHtiv() 01" 'iII j {,dp, 1,;'-;: ',(l(jwl os f-'7_

dura;!.:ão seI ia de .10.' anos - ;. l.iJil!"tl pr ;l:-.<I. 1';1 t-.l ':lIk:l iI Llii' 1',,,1-:: i'S: PI :meiru;

,iltl1 _Jlttr-"H11Cil-gl1\' r)od�}'{r: 1)�l1'a
ú prc:s-llie j'l)n11«IJI: ��tJ\'t'i'_- 1; -ji-:-ll;Jt 'ílt�i_:: i!.� fáhrica.:; c:tc

1:P.tjJ.'f-t1':J/ .t:oVf'l'nf� _�loltl'.r'71ie� U�.j_!Ilfntat �f,I)P·· :t Ju-)i�f;l�h�l, I)

, 4Uiil f-xpjr:t Fm lti,1l3- dF )i1nhn
l'1(,;1J,10 ,({.Irl il�·j5·fJ.Cj? 'de: \jl)rUiC�i:3.. pro:-:.irno ? I:<dj_ bl::;F:1.(h"J ".'ln

.sinte�í('a, mantelHjo,. todavia:.
I ,cxaü"iLvc- P';l'i!,j,:, ['l;, l-',11':;

controles' suficie�te5 -

: para, :i';� .Ü'J rie-i'f';3"idad 's r;"ric.naj;; no

te i�!,( lJu .1;} J",r,} r:ir-j];l .<;Jnti.�tiC:ll
;-"--�"......---'--,_._-_ .. -----,-._---� ..

(:,ttl,lo� t:·::; ...�t lr·lJi�:;!C..1ü�; por
lml comiU\ e-spf·.�i:-t1 11il-iI;icln pp�
]0 r.f'nnor John sle�lr(trllJ.
�bt 'lI! e do Jll'l',>id,'llT,' Trllil1<'1n.

O Pl-itllC Í! o mag-í�l"ad'-J ded'!_

tOU an (_'ongl'c: st) que r:.é es_

sencial para a nossa S-CgUl iln�a
r. exist�ncia de li1L'iu<; para

produzÍl' gT;ll1dc!'> fl11:1nti(bdcs
{!e b(J]-rach,l sinh:otiea (lé ail,)
t{ltf,Hdu4 It,!. a. fán ele SLJprir aS

l1€-j'C .sidad[�s. dr lHan, t�ii1ergcn""

Çif1 '.
f)l::;.::,:- ljliC o" EstarlG':; tTl1idos

llevc-1Il ('onSti.tí·lil� i���t-!'Vi1� d.._;

hOiTaeíl,l natllj';}l, p"r;:m. nüo

pocl<'ln ftrj1f'ndel' tl"ssns n'S(lV:!,S

p:U:1 Itlna situ",;CiO rle mncr'_

g�ncia.
(Devemos :" sl!U' apa! elhadl)s

para supril' as nossas exigel1_
eiar,. ·atl'avés d'l pl·Opi'ia. 1'1'1)
rlllf;ào nadonaJ li,' bÜlJ'aclHl.
AC1'('sccntou que a aUlal C;l.

pacidade c]a.3 fLbl'icH:; elo go_
verno, de produzi]' 1I1n milhão
de toneladas de bon'uch;I, paI'
ano, deve ser preseevurlil_ P;)ra

----- -----_---

CONGRESSO DE TEOLO

GIA ANUNCIONISTA SoliCitação
São Pa u lo. 20 IMHl'Íll.) - Sob

o p:ttricinio dos Card('3is d. Cal'-

TÉcnico: Frederico Gustav Elllngei'

Pipi. peTa FaC'ulilaíl8 ãe iiledlcillCL elo P;]r�T,l{í
Li anDO de prática

EXAMES DE UF:Il'TA: _il.çllcar, Alhumina, pU':!", snngue,
� � f03fatQ,-::.

'EXA1TES·DE FEZES; Ve,l'me�, AIl1€bn!9, 8Uli,f;ne;'f'1,>,
FlXAMESl DE E�Ci\ nuo: Bu,'ilo '-:If' KOf>h, cognmf>I08, "tp.
I;:x.,\MmS ng 8ECHl';(:.�O: nonoc(,co, RSP"l'm8.toz{\iflf'�.
Ti:XAM)cS DE SANG-UE: Malária, l'\íflliR, Tifo, AÇUI'n.t', AciillO

(u·i{'ol (lt�.

EXAME� DE LTQtJOR: Sífilis. Meningocóco, etc.

EXAME! l"lE- MUCO NASAL: Leprn. .

E!XAME J)l'� flLC:ERA: 'l'I'eponemfl, LI:,j�llmanias, etc.
:&�AME -ng SUCO GÁSTRICO: Prova fUllcionnl da

CULTURAS: de Pu>; Esperma, etc.
DETEMINAÇÁO DE GRUPOS

digestão.

A ..

arsenlco
na memadeira do be é I

'"'

,

- A da'"" ""je. ,in,.1ae

j
,,"hm,'", "ue ��:p:e"nnd"

...... é '" I tr[ll1SCUl'So de' 111a1S um anlVeY'- assmalatios servlç,?s,'mas CllJOS

�� li nova vl"'t.-ma tin'-a ap-enas 11 meses de sál'io natalicio do - sr. F.·8 pl'éstim,'js se fllfão -sentn' com

II
.

I .1
-

li I R'-..;)lf;)1flend" as afiÍ'ma-çães BUSCh JOí'.,':digno -prefeito rnu_
- muior

-

jÍltensidadd' ,ne) futuro,

"d d n I
<ia !,:!', Góis_ qn= utl'ibuíu a in. nicipn1 de ,Blurp_en,au._: - quando o plano, de "reequipa_

I a e üel pessoas preS_8S I f'hlÍ'llr'in dll idade a nuturez<'l Eleito.' goü,l;n'ldôl' municipal menta estiver completo e as

j v, \ ",'1." c1" S\las ações, disse o 1)0)" 111)l-c'(�1_'a,vel ·maiO! ili- '. rle \'0_ má"uinB.:' pos"mn'-. "êl' fnljll-f-_
-

[\1'10 HUI-fzuule, 20 I I.,[el'idio� com 'x a0'1 e
. 1 G b

-

I 1: 1'1-
..-

I 1
_'J

•

{J e. - ..,' ,gat o [l n,� J'as (I r�'criCJ:léo � �-ln:l( .. ;r::' I "i.
Ti'lnl,("': Nilo 8,011 f'll tos, ciiú:unsti:meia -

que, evidi'n-_ g'udas em cillljui1to, eomplt't:.n�
nn] I - A Ü:ageclla, que abalou Santu:ll'io Diocesc·. NarI ," no�, pr las UI 1 (i 1

-

r I ' ." l' f
-

t
'

, ! "
' 1 _011. a( es 1') 1Cl:ll,; 1,(· I :,i d, (l'" "( lO pro 11l1do cnn ora eia. a Estim�l f aprêr;o Plil quC' {, do tarje," os 'seF-.'i�c, ini< ilt_

nü:: nll im(I�' di'.lS de dezembro '1"J"1I'((i11 I -, 1 1 c, T
-

r 1 R
.

1-'
.

1
"

,-, , u, , , ,a "lO ',('I' a II ;1 lPaJl� ,-o•• nao )(. .m, won ['\'11

en-II
Pc'ü (, ,-,-,rd 1.'1 todos_ Não son ti'rlo '1('111 nfJSSO nÚ'io,.- ° SI'. ,Fri·dc_ dos.-

;1- tranqliÍl:l; cidutl; de. Andn'_ tida, ('Hill Cah!'jfõl_ I 1
-. -

l'j
-

- '-';1';1 ,1 l\�r' .Ji:l['l':"O ,,' ,,111' ,j ('11_ f/jj"'l",l f":] Jin.-lo_sf', r1'i:í.l'ia_ ricQ Gnilhenne Bu:;cll .Tor. tenl
-

De qualquer form!1, ,"lia ad�
��.u�íli;{ J1�,l'f�("2 i�hí'gal' ao seu (loni'ÍS-;Jln {ia C:üÍJftfQh •.-:. -) ir'

.

-)1 'nd'ç' :l -'0' � -

f I 1'"
-

I .

t
-

-

" "In" 1.":'i1 1 1,'_"1.11,'
_

,-u_ rol· n C'. r'ln e�' jjlla� (P JOl'nfilS, prOeUnidp ,COrl'Psponder a. COI1_ nüni;, laÇ;�(;- "esse .. :;1'':[' r tem
:rTllliH(J, r=nrn �l :lIllülr:Ítldn t1ef:'� Todas as �ll,ll)e'lta;:::, in('�lll'__, i� (1-1"1 1- I 1- r 1 I

- I j- t'
- ..... �

l'rI 1_, : UI (." _u,
,

:1 ,'l!1 ("s ! t
:'_

I .'.' (, I :l'� ,'Oll tii;;U, no l1TItl110 C:ll1f 1 fi

(,,1,[·.-1:. clú� j-CSj)OIlS;lvej,s. O c!t'_ VI" de nos":a l'ep()]-tagelíl )J'Jj" llllJ pal·tlel'pantcs do C'I'nnI111-'>J I' (' _d.S)j'(·\''-'llidn ,lo;:; citl:1fliíO:>1,
i:;:�"do adjL:nto dt' S. João Del r·: qcl'!l ,\,'-,];W; ,-'l':I!'_!, !l ,-11'1_ envcne_!_:"mento. Tl'at:t_S2 c!e

I
Nua SOl', [·u quem. desele 1930 I

Lei, dr_ JOS2 GpI"alélo de Al·all. v - do ; i.l;c;m:::. (;-.� -- ;!!l'�; I,J ,,; Sebasuail D'l.masceno. e111p1 ��

I_�o, " qu(':n fol entI'egne desde no 'C?1 _fi,) do 1- '!1,"'C,! cll' "PI H' gado na fazenda. ""usado por

I E I(, inir;i" do tristc ,'l.contecimen_ na"oído J!r)s·- descompacJos d;, <?!fltil(�2 ele tê_la o()J'ig.�do n seo ares
-

1/l. ;: laCltl1IL'::ncÍa de {Erigir as Fazet!.r:ia "G !'�.. �(!'. lJI1(-r)"l)'_::I_ 1)01" po �l'aIluI(Jdo n:.l lllJng.llJ _ f

;Jlv,'":Li:c,;·,l;Õ('S, (]ê,H'llV,)!vmt gnln. ela pelo deleg;l!lo u(; ;-;- -Juão de seu p;lÍ e ele sng, 111:1€., lL,,, I' b Ide'. ('stOl ';08 para'- :lpural' os D21 R?i, Clotilde neg()l'_�" a é,omo n_? se\l� il'!11,ãOS �11enoreê;,
- r!tan =C·OIt! :

h,L,;", flue .levaram a dOI' ii Fa,_ entl1l' ClT! - pormenores sobre SebastIao fOI l'cC'o]hlclo p1'C_ 1 I e J

z(;ndn do TijUéO, abrindo n() sua, histOl-ia com GabriEl Sane ()
-

I

":P;Ir'O d: uma semana" dnéo ü,al"io D;ocese. L2vac1a a Bal'�
�.

OUTRO CRIME

1
nSn'Ap.1l0 O rOLO NORTE

'. (::;\;�:,,,��;'l�o�éfa����:;��ll�:�c]�!� ��:e;_��e���g��I�.m;;i,:�teà eln ("�.�= I �:(�1��1���1 �c:;��_��I,\� f�;�::,�;�-:::� :s:�];,�'r:'�;\��tân��, estão se

" iaS ellyolviclas na b'agedia vel,ação' incontestaveJ, Clotilde do plocf,sado. N,I nO'1e de on_111P:X':Pl1dO
Pala 'lS próximn"

" cham_O':, <ll'ticlJ-s em S. :,Joã.o -('SOlVi II coníes:p' toda a, ver- tem. segundo jnfol'm"ções 1'('. fél ias nas proximidades do Polo

D:· I Rei. (; todas el:ls estão en_ dade eh histol'Ía. Disse que ",�)ich,; pu er � l'epo� tagem. N01'te_

':,',IYidas na tl-ama ctiabolica,' tinha_ sido enganada 11a dois OCOIT('ll na Fazcl1l11 do Tl'ill('f1 I Acamparão durante seis ::?-

C:, ,i jIde a cabrocht1 dê' 17 anos po:' GabJ·i,:l. (jU2 mesmo mais um em"enenamento.
-

fa. l1p,'1ns numa n:glao desolar:a
"))],).', ,mpl C,�-acl[l na Fazenda clt) depois rle expulso ela farcellda Je cend,J em conseqt:enciéL llm,� elo CÍl cu lo Al'tico, que jwm-'li:.;
Tc_i\téO, ,,'·'vindo na caca 1?,'l'3nde passou- a tE-r encontros c('m ela. �:(l-otinha. Mari" de 11 mes('s. foi devidampnte cartogTnfadn.
,ll" .Tos,' Alvim Al\it's d2-Anclr:l_ Num desses cn�f)ntl'os. róCnli- neta do fazend2ilo José Alvim_ s elEt d�, Sll'li" t:J.l'E'fa:,: será
(L� (' clN-tlc o inicio éla intl'inc,_ zados nas ::Jl'oxÍl"idades da ca_ filh'l. de Fl'HncL�() AlvÍTn_ Foi

. rm._di:lC' est1, c1'ficiência nos

i ;,1 hist01 la dn� enVe?1.Cnanlen_ sa g18ndf., ela fazenda. penetrou posto ar_seniell na lna.:T!acleü'a j'cnhec:r;l( nt(J:' .g-eog-ráfico�. o

'-,).; "1"1 conddeJ·a.da 'I chave rio l10 eng:cnho e colocou al'�enjco da_ ll12!linázinha. o qUt' cons,i _

'me f:,I':j(J preparando mapàs
l'ni_:2J11"· A H'portage111 [1:1 11'1(,. nns comportas de aÇucaro Cnnl tui novo crime. Estú sendo da área_

! ;,lion:.I que ('etevc no local 110 tal acucar ,< 01'e " nropria f1,_ • acusada desse crime el. Cl'c;]ia. I A expedieão �stá sendo 01'_

('1 J111C tev,' opOl-tnuidacle r�('

f
milia dê Clotilde foi p.nvenena_ empregada da fatidica f;[ll1l_ f'aniz"\da péln ,British Schools

;'\lI'j,- ., y,v"-ll que "martl:lvn em cl:t', os demais l'i:'sid{'ntps ela fa lia. Explol"ing Society .. e Os - 1'81);1_

.- '-'!,',-J ,·d,) o il}m'1'�lc) de mUnI' milin, foram envenen.'3dos. Zt'3 �elão sdeclonados medÚlll_

.'4 -'
_

A Ellspeita ele que havia peso
te Uhl;! entrevista 'Especial. Os

�--- soa._,>- da familia de Alves An_ \�I1.'O(R�\REITl/i1
_lovens fi<'al'ão sob o comando

elI'ade cnvolvjda� na tram-,,, aca_ ;:, ). ,lo 11m oficial 011 de um médico

t ba Ih Sf'I- confirmada com a
do Exércit(), que chc,fial'á ()

rCli
II

d t Ih pi isào de um<l nora do fazeu_ gTll1)O. Além elos '·specim,ens

IUlea e n OS <h,iro. calnda com o fazendeiro
cientifico: e amo'tl'ns ll1ill"i'a--

I OUVIDOS, NAB-ll1m 11

-

Fr'"ncisco Alvin. tambem \'it'_ ql1e serão l'('['olhirln,-', ";' lluto_

Hl[,! do C'llv'lnenamellto. H'I
!'idades do Museu Britâ.nico pe_ r'-fortes acusações de que. d.'
r]il't,nl qll(' S�

-

procedam in_ -

, Y(sti.��:a('Õcl' sobre Cel't'ls nass8.. fianç" que Jhe foi

rlep�Sitat.lfl'l
sido 111elTCüdol'n ele 1'el:�:if·,10. �J!'_

• GARGANTA -\'i7.,'ca_ a nora. tenha sido 1'es_
' d b

I DO
l'os, animais, insetos e planta" I

tl'abalh:lr,do <,01n .dinco no lo Cl'itcl'jO"O 'Yllpl'eg-O 1IS t'ns

nO!" -"f1 pelo falc<'ilnent" de . publicos. e n1e81110 POl'qUl' o�

t d. Sá Cota. falccida -há seis c�ue. !'lI' encontram no Cil'culo ;,:{'ntido ele foJneinnT', Ur.�:l s( -
1 Ih t- r 1

I' Dr". WILSON SANTHIAGO
l1'C""S, cc.m o::: l1le.S1110" sint,)_

ArtiCo. rie el': pJ'oblem'ls IOCHIS f' p:-o_
fl-t1tf'�� c e h'aba o ao 8'lC lO 0_

.

t t d F ldad d
-, A e 1-

-

I
. . I"t go estarão ap::lI'ecendo.

I ASSIS en e a aem e e n1.as 'lHe. vitiD1a'.'an1 J��_ eC
-

Sati__
exp.c iça0 eVara eQulln- curando atender cum) S(I ICI u_

l
v t f t'r d fili

A",.,'m_ pois na data tle

� Medjcina da Universidade TO. O 1110vel elo crime sCI'ii1;1
men o o ogra JCo e (' 113_, de. os flllSeias, ele seus gover-

hoje, ,t'-l'ão os bhm1ennuenses
1 dü BrallU h-.l anca, C011''')'1110 suspeita h'_

gem C()Jl�talldo tanlhém de SPll'
l1ad.,s, dl'�de que lhe parl'çaUl op"rtllnidudn_ de, !"afirmal' U

1 tI'
.- nl"'J!.T,�l11[1 cxperiêl1f'ias dó' -

N
'

i CONSULTAS: V,ll1 -[!.( a na l'poca'. , justos e
_

r·eaJiznIJ'is_ ()� POIl_ lt]�oio {Jll(' tênl dispensado aO

I
1!'fln�llli;;são e l'eC'epc:;ão de l'IÍ__

� flORAPJO: dio ':'111 ondas cUI-tas. cos anos ctP. gOVel'ni, e"IIS("�lliu distint.o govet'lll1ntc 'lC,l1Wl1<1.

ij
, l' h

-- ---,�----- �,!JUr-c:-itltll" t'OIlVCllif'Jllflllt-lllt' I' geand(J�o pp.lo trflnscnrso de sc-u

I i;!l,:l 1 II aS ,;. oI'alS. •
' rel-�ft'r'o

-

'I �:��E:E,��� "i�: I i I :Af�f�-��,�i:�d" �,;��a��=.:
�:::.'.-�;-�i-�:--l'"i-i:l-":""181i'-':�I�-':-·��'-:�-I:<T'IIT�::",.��'-��8-;:-'íl:--:�·�-'-:I"'i=::l-i�-:f-Dif-iE�-,n-í:-:i�u-i:""'iI-lf:"'iN-;'--ill=fí""'i_i.""-tii-""'-_H1''''j'''iSI-ji''''Eu-ii,'''n-u''''!.-"�::::_� I

l:'cto da .(:-511af!l.Fin8.).)_.' _
1 f'l'onnnnfl. de Blumenau. �
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SANGUINEOS: Paro.

ltuman

..

SI tetica
ao Congresso nort'e",america. o

tndo,o
! ,--. _jJjlll :-rn rond.irGes de' produ""
Y_H l,,-,! rc!t:l:u 'ljntei'Jí'n daniro

d.-. :.lll.d t iU!Jt-J di� !lr\-ldl_iC:�O, 12'0-

j� ,,,nf' J. di] ·:;��;Jli dir,�i:1 -do gt)�
vr·l n(I, ;- c-j:, dJl igi(liJ IH-la indu�_
11 i:1 prJ\'nd;j, <:f-..i:J no SeU atua!
, . .sT:-ltp�,. ��-·f�.llndü: 1)e1'21'lnL.
n;fj- :1 (ii�qril jd8\'lt� l�llinjJl1�l de
bou,,, ..ha sinLt·tic,L ,1 Eer pro_
tluzilla e fl minimo mensal Cid:'
<leve "er- us2,do na nl:1l1Ufatur-a.
Tcrcl'ii-o: Coloc'u':l9 fábricas
c1", bOl'l:tcha �jnl.etj".], do go�
Vf�l'llnj � sob (-(JnrliçÔL:2 qlH� se

jaEl acon8e]b::lí... .:��J; pfl1&.· Segu",
ranÇa N',(:i,éimil t� p",1'.a promo_
Y21' urn""' eff·tiv�l crrncorrénci8.».
O pres:íüsn!i: :ll1l1icon que o gooõl
V{_<-í"l1C pÚllê lHJ81".1r as' suas fá_

hiil2flS de sillL�-t k'a, clija pro ..

lllj";í" " ut!lizüda na confecção
d--, iubu, _ I;-,so l'0�"Jue fi índus_
tl"la pal"tiC'nl;1J', no Spll dizer

bl'n':êlEeni" cst�':á. apm:elhada
Dal a fé L'l'!CfI r bntyl�, e llortf1n ..

1'1 o t;I)'J cl·�' l_ioll·f.p;llq :;:l-QUH-
00. E:'úlH..:j 1.011 pn;Jer::::: P�i�'�l rr._

g-nlamenlal' R, pl'oclu(;àn. os

qll�\i�� d(�Veln 52r lls8.r)os SOn1?n_

te enquanto n pl'oduçüo parti.
euI,l" c�bver abaixo das nEces_

"ilbde.q.
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ferrai:: Ora Pauto MaJ�a
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CAUSAS CIVEIS, COIVIERCIA!S E CRI:M:INAIS

Escritório: Rua 15 de Novembro, -389 - 1.0 Andar

Residencia: Rua 15 de Novembro, 1393 - Apart. 1
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FONE: 1447 - Caixa l"cstal, 211 - BLUMENAO

-

-

lO

Desde., ABC você está
lempre aprendendo

-

====_={::
-

transfusilo de sangue e plasma. -

_ A. pedido MICROFOTOGRAFIA quando fõr necessário.

= ELLTI:l(!ER .&
'

CIJi._
.

RUa 15 de Nov. -- n. 588

_ Fone' 1201 -- BLUMENAU -- Sta, Catarina:. ��llrmlllllllHllllmHIUllllllllllllmnlllllllllllnllmllJmmlllmmllmmlh

Boje iii... " iam mnlt& tempo pllrril

lIillUiUlelllf livro., tievo!'ar bibUoiée:llllll.

Mal, para .. leitura diária de um bom

lerltaJ, bá lIempt'6 um tempinho, Tome
ama &ílliiDatul'a do "DiàrIo de S. Pa'l11o"
e eill.lOüti'ilfâ p6i."WlmentCiweüte em ililiõ.

i>'�lnll!íl um mundij de eonheclmentas

úieI.. e de lilfiH'ma�iieíl Gíitirtililliii.

i"i'Gtrüre .ÚU'hi hoje «) ióienta dSó

"Diária de S. l'aulo" nesta cfdjltl�,

ASSINATURAS. NA ADMINIf5'l'RAÇAO DESTE

JOl�NAL COIU O AGENTE SR. lL''IiToNIO l\1ARLOS

cns IHOtOO AJ.'I1l'..tU.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- A srta. Gisela Reiner.
- As srtas. Aida e Elfi Jens"n

morosa.
"

Ontrns mulheres' quiseram re..;

r,onquistá-lo. Já h,wia, porém;
enterrado no monstruoso abi�mQ
do alcool. longe, bem longe dá
bel e amavel dandy de outrora

espécie de l' }US adole3cente que
uma paixão infeliz desvirtuar:!.
Reine, o maravilhoó"o po�,t l ;l"

l€'-mfio. r -'''''ou r.on1 uma C03'tU"f:::'

f r!nh" f'·"n('(;sa' na vesller" de

11Il11 dueto ('ombinado em g;':h'e;:

'1 r·ondi<,;ões.
A 'm'lllher do pCleb, Il-

'lha ,um p9pngi:\;0 e' um gato (j'Jc,

I
('(Im o poeta. formavam a trin:'
[hd�, de smt amo'r. Ela n1"";;J1'.2

rJiz)n entre brejeira e seria: -
.-

'na 2 pgina,' ,(A)

«En1: nieado� elo mês de novembro desse ano de 18!J8,
assisti na capital pauusta o espetaeulo sonerao : a chega-
da àquela cidade, do dr. Prudente de Morais, que aC�b�
va de deixar a pl'esidencia da Hepública. Apes�r da Clsao

pohtlCa provocada pelO general Jj'ral1ClSCO ,GllCeno, que

chefia�a a oposição ao venerando ex-presldente-, a jJ<J

púlaçã5 de São Paulo fez deli��mte e estrOl:i�o"a /e��lJ� "

cão ao seu digno, austero e nonrado patnclO. v l-O :,iJ':J
íarg'o do Palácio, no meio ,do povo imenso que n gelOi';.!'

va de pé sobre o carro, de barba e cabelos a?-ase br�,r�cos
comovidissimo, mUlto pálldo, com duas lagrnnas CU! !,l'll-

do-lhe pelas faces macilentas. A seu lado se achuvalIl;

José do Patrocínio, o dr. J. J, Seabra, o marechal Cêm�
tú.aria, à paisana, com uma rosa verm,elha na lapela do

"puque. O povo, no, auge do delírio, desatrelou os cava

los e foi puxando á mão o carro, apesar dos protestos �o
dr. Prudente, que tentou várias vezes descer. No melO

da mulUdão em delírio, o acadêmico Flores da, Cu�ha
(José Antonio), cometeu a imprudencia ele dar um VIva ao

general Glicerio».
.

QOAl�l'A PaU.I.NA
..--------------�----------��-.--����----------..........--..--���.. -. -=

���.t o Genio dos Poetas ê como

f. um grande resplendor que atrn]

�� a, apaixonada admiração remi ..

��: nina, e no entanto, quase todos
.Ót; .....

--: os 'poetas têm sido infelizes com

d-'
"',e

. no> mulheres. Das mng'uê.s, dos'
, O'I�'. dt:seng:iJ:no::; do amaI' naseerum I

"

�"

"

os mais, belos po�mas, nquetes i
.'

C I
[que elevatom il. gtorí a, it írnor-

d
•

"

tulida.' =, OH poetas de todos os,
lias

,

rrcncos ao tlar 'jtempos.,A damn ideal, a mulhrr I A poesia mode_rn.l pos.suí
, '.

"
. _"., ..

'
.'. .

. .... ,
ímpossívet, foi a musa (10:, sonc- I bem as suas musas Insprrutorus. !

des sublime". irreais.

C!lIl,INt �le }IOJ8 nae 1;/"'11;<1 (,A Ioda! âo UlSe((IJIf?lt,O- chm" .. , ti" 't 1 Petrarca' c' dos poemas afgumus das quais ma is Itsra- I Aurorn Du i _ G <r, S d
mn,l ( bom dUI m/llh,fI. ,.<enhOl'lU, de lrertintia; brtncruieira« que e1l-'

os (e
.

I

d
. .

f
'

•

�

! .
p n eor"e • an

oneram rle alfJg7'i<� pura. e üespreoeuquuta (IS ·C-)'Úln{'a.<: ae onre-m ,

de Dante, profundos e haz:nonlO- I as a ,VIC a, que o p:ro�l'lo

�O-I�'
a grané19 ro_mancista rranceea

Nessa época, <i1/3 /lN grandc,� t rvmutormações iacem. pa,'ecer tão sos corno O mar .A gtort a e o ! nho. crtaturas tang+veís, sen- 101 a musa tragica de Chopin e

longínqu(l" (fiada não hal:ia gibi,'l', nlJmbll-atômico nem rruiio-nooe- tormento destes dois postas chn- I aualmento proximas, humanas. de Alfred Mllsset. Deixava-se Ie

Ia» 1)1II'J� tuquirtrrr n,J.'<8f1 iIIW!T;n�ç"tJ. A i.ll!fe�1lid::de '[l1'ol?nga'l'a_-se mru'am-se Laura e Belltriz - m;
.
embora, iH; vezes, adornadas pe- var pelos impulsos momentaneos.

l/Or mai" tempo. ,>:uper-hamcIIN liorremios 1!no t.ilh,a,m {UJI,,{<t suto
c-ruulo» jiam' Po!'oú'r ,I(J,\WO .SOIlO de péwu'Ielo.'l. e 8B (1.9 cl"Íátiças de

,'!]fJ1'(l. afluem n.� n-'�jlCnti8 de domingo para. (t.<:.'·v n1' films d.': TaI'
,<'-'LI:, n6s 8<) f,t:i{tm08 j,"SQ (/ILal1110 a figl!-f'll de 'um t'a!};r,bllndo t rts
t nnh» f:"1'í/. (f_.f!d'l'Ulff. nn oo rt.t»: "H'o i«: - "O circo"") OO'UL Ca:rlito ·no·

py[nc-ipal 1)cvpel", Q'lwi'i�los tempos! E8pe"'Il'l1HnO" "20ito de lu>! CO'"

',1,0 I) vabocl<J. 'lo, 'I!')/'(;csle esper« eh 111..·!I. Em. >1o'ite de luo»: ninf}'!wm
1·'"1 dorm-u: ror '(:l. A 1'lJd'(l i 1Tl e l'J.Wl !Jira1�({, 11.ft. N't.2cntlnt .<;,�e·}'nfZlll(tnte f1:

11,1Ii (J(Ij'I'08SeT f1'{!.;w!i!Jw·ad-o. E O cnnio ,'5-11!J-!a; alto. 11llí880nio:"cheio
(�e en.·anl"'Nnento .•. D'�lOj_�, MU"'y(l,.�d(l €'1'(1 ap1'i' i.o1Ulda no castelo,
l-vn aas 1'OifA;O,� ernnJ ,ter-'lllos. "t,; I) yrito jiautl: "Sangue de I1Im'ga?'i
tla.!" .�.c:lJlli(lo

â

e rn1'V.c>1"" e art+:» da p.1ianr(1l'h,. Mrü» bom. dia 7I1-i ....

utui .?enlwriú, .. , CustcíVil'l1l.0S tanto para escolhe?' o "ojü:-i-o"!.,. A
'lniie 1'i�,''1 ....H'llUItS l'P :'-pg (�JL(IqO'l(_ C. â.esonl-mar: fiepolJ: de II"rJ?]'�l' e..'{

f/o'aclo indo o "'CT'I'7'/'ÚI';O d(l.� pi·ofiRsôe8. Oaeamonto dl.iliê,� ei'(l,

o1'lnquI';,io sn)ml" ":t j/1:'IlCPWI (/17.-'1 oeresa» de ollYO deseja ('(L"111'-se
com o p1'[nc-ipc âa» 7Hontanl1rr.s de (:1·j..«uüt» A 'P,,'incesu fad,rz T'f'I:R

'j't;,nr�f-a di..n'nf,.-. dr; ....·upn.(,·tn elp;tn r ','e,qre8Rflrtt fle:::a.le·nlncl.IJ. V01" hfl
'1,F.I'�,'I� engannrlo... Noite", d.e 1/.<11', pC"d'idas na tl,;gttinei-a .. , Gc.,�
108. 1'0,:08. ra11J>õe8 !llIfll'da(h�s intucta,� n(1. ,·eco1'rluçc1o... 8e' as'
r:i":a.nça,'1 de 710je gO'lI!,O..,Ncm ('om'1 " (l.Z;' 'tjllfl.l1tp ,.e�p-mhl'a,' tnrlcr,'
r','Y�"� co:� l-ts lU1,PFi'Í,111I 7Jr;'i' ('('rio, dR ',"'léf,I' I"i, tlldo ;.�'W, d' ,{ncln>u'
41 .t;.'"l,lp"'l�'O ((".� 'i'1f.r-'" ('(Õ�'1 .<;,:'U>;t 7·iç;()F; e esta1�i!t'm aC1unul.7,nd.o lJl1'i'a o
i111i(MI!;.([, .wn·enali j·eminiscOlcira,s.

cp. [ .f.; TI:': �

ANIVERSARIOS'
Fa.zem anos hoje:

- O sr, Reinaldo Kri€p!:!r,
Eh:-er.te em' Timhó.

- A firta. Anania3 Silva.
- O sr. João Lana.

[c-

m. d(1)ois aplique a seguinte pO:c
mada:
Aeido !'alicilico. 2 grs.
O':ydo de zinco: 25 grs.
Vaselina, .18 grs.
Pequena p01'cfw de benjoim.

A :lcn,\ moléstia dn pcl" cau

Rada pela exce3siva oleosida(f'e,
i deve merecer cuidados Internos e

nxt"rno!".

INTERNOS: r,vihr (I,; alimen
tos gOl'dUt'osos (chOCOlate, no-

Nariz avermelhado, com es- zes) peixes gordos, pimenta. (,';1'
pinhas, ti um lUal que pode S�I' 1 f'ne (t; porco, ca e, de.).co:nbr.tído por mcio d� maS';:l- .�� _

g�ns ou_ produ! O.l flue _ativem a \feTIda �) Vl1 fsn na
ClrCU]aC;:tO loca l. C'l)m(�et! por 1:1-

" •

"ar o 1'0,;10 com "UbZLO sulful'O- I En�raxatana l",firo"

Clllselbos e

Utilidade;

Hoje .- á�, 20,30 horas e Am:mhã ás 1-1 horas
Amacie" Nazz;'ll'i

.

",Iracema Dilli,!n . - Vittol'Ío r:-a':'llan em

"a filha do capitão"
,

Gra.nde filme italiano que conquêstal'á o público, s..
'

m rase!'-:
vas! Amor e aventuras ... Sangue e fogo." Ur'l'l vi11!'ante ...nr-:!

,

rativ:t romântica do marco bravio da egtepe russa nos teÍn- ';
po�; de Ca.tnr·ina, :l Grande. Cenas de ,�t aIHV� ':'I(·iio e ênl0cion(�n-:
tes aJtel'n�Jtivas põem em 1'ele\'o [/ h'abalho de Amuclf'o Naz-=
z:,l'i e Il':w:,ma. Dillian, como 'pl'incipais illtm'pret=s! ' Acomp.:'
Comp}em''l1lo Nacional e "hort. -- Fox .Ton'al. -., Pla"';'! fi no:
e 4,00 - Bah:iio 4,00 e 3,00 - Dom, ás 2: Menores e est. 3,0'0'::-

DomiuP'() ás 4,30 e 20 30 '
'

::
A Metro, apl'Cs,mta a maior produr:5.o fl'anccJ 1. l3. todüs os:
tEmpos:

'
, !

..Jlhjo das ruas" �
-.101

It'lrrf�s do fl 'fa.l-t&n LlF: ·P:lt'is. foi n�1 r·(.!l;g<fLo (tflP eUr01}i"'"l""'lH =
']. Pu.z, u ]'(.-"den(�fill f To,!o� _. ('()ndentlV[lrll, m;l�: o ar;hH' divino::
�·ol1be peT"rloá-la. Cd �rn �dl\ jO'Oll-:1- ífH.'''· dn ft',t <.:; <, 1"" 'f1'1�=

_

.

d�:1V[}m! Uni.;-� jOi:l do r-inen1:'. f'n�.,(:J·:: f 'itn f'or'l " eolahol':l--;
�:ao de unIr!. gI'n_nd;� artí:;;;to d 1 "COTI1(1,.{,it I;'l'ançuise" Ar:onlp.;'
Cornlll. N:lcional. "hol't (' \\'n tnPI' P·'tJH' N ..v:s ,p,.;'-,-., fi (lO e:"

_
4.00 - Balciío 4,00 e ::! I}O. ;-\' noite: PI. Numeral:a, ('ci; eHI, .::

,1111 ii ii Illllllllllli il fi I ii III! 11111 ii II I! i i III j 111111 j ii í;; fi li II i 1111111 III! 1111111111 �
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o comparlimento das recorda- os conselhos interessados
tões ti um 10cul al'l'UmULLO por vendedores d � moveis. sã-o
nós mesmas, guiadas pelas su- �olutalJlente superfluos.
gestões d.l. nossa sensibilidade Esse comp:lrtimento, seja
mais Ílltima e de, nossa fantasia uma �aleta ou um quarto de

dos

ab-

BOht1'!I�,----

vid: 118<5 de H II wooa

ArquivD de

Sugestão para o arranjo ·_a peça
onde colocar objélos de es mação

recordações

dcrmir, t: um pouco a antologia
lf-l noss:.l vida, Ulas, sobretudo1 a

• l'evelação' dá nos�n. cpersón::llida
de, tanto' os . ÍiVl'OS '

,os' quadrOS
, .

e os objetos reunidos, indicam

nossos gostos e a nossa. nostal-

mais (!stouvada. Por isso o ilu
minado pal'ccel' do arciuiteto e

gia�
E' faci! e pouco, dispendioso

�1"2'fllil�81111IJaueirÕIIIIIIIÜO'llllpasia��IIIII'1
::'111111111111111111 .UIIIIIIIIIII'�

arrumá-lo, pois as peças princi
pais se resumem a simples e:;

tantf,s de madeira clara para
os livros prefe,ridos e os obje
tos queridos, dispostos com um

gosto pessoal, criando deliciosos

conjuntos (('e côres, entre as di
versas encadernações dos volu

mes e jlequenos qUadros, bichi-

mais largo o rosto compri:'
do é necessário aplicar {)

rouge distante da base do
,----�--------------���---

ASTRONOMOS NO HEMISFERIO SUL Astronomog

da Holan ia, dos Estados Unidos e da Sue�

da foram convidados a estabelecer (lbser�
vatórios no Monte Stromlo, na Australla,
para observar e estudar as estrelas do

Hemisferio Sul. 'Trata-se ele uma idéia

feliz�le muito virá contribuir para o co- \:G, \"pí'
nhecimento dessa zona, aue é riquissim.:!' "�'.,

eH! eol'pos celesteB, mas até hoje po'uco estudada.

Andnl N-ilo Tadn8co

A DAT,L DE IlO,JE R-EGORDA.-NOf3 QUE:

nhos de madeira à beira-mar,

. -. em 1613-1, Vi(l:!.l de Negr.eiros tomou o reduto Emili:l, nas pro
nrurl!adeH C',L Fortalu:t das Cinco Pontas e que E:ra cGnUlndudo
pelo Capitão Brinck;

�, '-'lll 18lY!, hle"el1 no FOJ'te cI,' Nova Coinlbra e'" l\{ato GI'O:OSO,
o Corone.l l(� Engenharia Ricardo Franco de Almeida Serra, seu
comandante e é'e,en"oI' gloriOSO 0111 18Ú1;

- ém 1817, as tropas de General Chagas Santo:, incendiaram Ja-
l}�jú, na:>; ].:1i::�fj�·�.; üC Alenl-Urpg-ua.i \�jI1�a,ldo (1 ':-:;1111 u qi.l� fi:�eranl
�IL1 nos:·:o Ü'l'J'itÓl�io as tronas de Artigns. na in ·n�;!.!1 de 1816;

- - eUl 18!2x, eln Lishôa. f.11eceu o l'vIarques (te Ah�r�rete ..Luiz Te�
lf'� d,· S Iy" ("'n'inl!," c ]\,1 II' ","C· I. Ali f'I:lscern em 20 de abril de'
]775. Foi C:tpitiio-gêrJ.ct·_tl do llio (:;l��nde do Sul.

(:nl l��;_;:J. CUl llecifc. deu-::e U1l1a I cvolta �('ontra o G·ovurnador
<11 P)'{wipI'in II,. Pel"lldmhucn, !v[anuel de Carva,!ho Pais d" Andrade,
Bendo sufocauü;
-_ I:n' 1-":-l'�, n ... !·�:volll\'i{)1--'::"·�n<..; (!e Perr�'-'n)hll(,o. dn1)oi.:;,; rie rc;nhj ..

0.0 cOlHh�t", foram dGl'l'otndos pela..'l tropas do Tenente-coronel
F['and�c{) Antonio tIc B:t!TOS Sí]':a;

,

�-- em 181<2, cumet;OH fl g-OVCl'IJ:ll' o Gahinete
JI<[,,,·tinh() C nnllos;

enfim,. essas coisinhas que são
tolus p�ra os outros, mas que tpara nos contam pedaços de
'lassa vida. pedaços que a sau

d:Hle embeleza e quanto mais

'ouge �stão, mais helos parecem
ter sido .. ,

Se se trata de uma ;;aleta f'ca
�'á hem mú divan recober'to d�

,mod-ernissinlo chint;r., com uma

(lratelçir'l. onde ficarão os lem

,brete,E; de nos"os ari10re:3. nos,Jus

'lventuras, nossos su('essos e,

t..<tmb9m, par�Cas mais fortes, de
nos..'los fracassos .. :'
..

' Nesse compartimento anima
do das sensações' de �eu halli-'
·tante, são cónsentidas' t,ú1 'ls ai'

originalidades; pOl' exemplo" se

:(Conci(u na 2a. pga. LeD'a C) ,

Hum momento
sentimental de seu p,.6,,'illlo fil
me com Em/'lia GUÍn.

go melhor, mas isso não é ver

dade. Apenas as cartas ,são me

lhores para mim do que para I
ele".

I

Máquinas para ondulação, a óleo, a eletricidade" a vapor, a
fz-jo e a química. Secadorés capacetes e m:uluais: Baeias para
lava.!· cabelo. InstaJa�ões p:1ra Salões e Institutos' de Beleza..
l\!'}\-cis cromados. Vendas á vista e n. prazo. ESCOLA--DE
APEHFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS GRA-
TIS. - A RECORD - Rua Emiliano Perneta., 210

'
.

---CURITIBA - PARANA.--
Stueber

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO, AMfANTO S. A.
SÃO PAULO e'

Encarreg-am-se de':.
ESCRITAS AVULSAS (m."smo ?"tt'azat!a��)
ABERT1]RAS E }'jNCERRAilUI.:N'.rOS DF� ESCR-l-
TAS

,

REGISTROS DE FIR1fIAS
CONTRATOS. AI"TERAÇõES DE CONTRATOS
e DI�Tn�TOS DF: SOCIEDADES COIlIERCIAIS

DECLARACõJ]S DE RI�NDA
IJEGAI,IZAÇ.iO D;f!3 LIVROS COMERCIAIS FlS·
CAIS E DE EMP}{EGADOS

•

Gan�e tempo e dinheiro confiando os seus
serVIços por nOS80 intermédio

Cia�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AURELIO ues.JulpenllO de suas

equi-I
alguma, a de Gastão foi linho, por sua vez, não ím- des tem apresentado os eu- certo llU�� o primeíro e o Itoupava Norte. seios da numerosa torcida

Ainda muito longe está o peso Palmeiras e Olimpíeo, bastante notada, isto por- pressionou fa'v'oraveh11éut;e, ..aios coletivos. Além dns .í:ft�mo vestirão a jaqueta Além dos três gremios tricolor. Nós aqui de {{Â

eampeonato do corrente seglÍndo se observa, estão que cOlL�eguin dcstac�r�se atuando mesmo traeamen conquistas de Alvarenga e ;tl\'i-(';m�el'aldln�, rerorcan citados. o Vasto Vert;«, se Nação» tambem trrhmiQs
ano e já. nossos clubes a,- <'('modelando seus quadros. de modo acentuado, eonflr- te. Deverá Ilr(H!uzÍl' màís. Iuea, já comentadas. eons- lo couskleravelmente ( uruto f.;(' JU'01laJa, ser.á guln .oerta satísfação, pois mai�.

prestam-se para a grande O alví-rubro fez estreíar mando seus predicados, pre- no entanto. tatamos a presença tle quadro de Teb::('iril1M. Fa- dado à. divísâo superior de uma vez fizemos sentír

temporada 'que se avizinha," (lOlningo últim� o .médío díeados estes que o ereden-
\ Nós setores palmeirense, Sehadeek e do ve- a-51' também na conquista Seria, esta, uma decisão os benerícíos quo resulta-

Tmn sido constantes as a- Gastão e o nosso conhecido eíam a formar 110 seleeíõna- I muitas e muita-s E' quasl lo centro atacante do Tu- rastarrte e1o�iivel Jo;,; diri riam da passagem do co-

1ividades nos nossos .doís Bõdínho, que em tempera ·do eatarlnense. Mostrou-se I )Í, que ainda quarta-felra gentes elebedeanos, que a nhecído clube para a, dhi�

principais quadros, empe- 'as llàssadas já vestiu a um tantó «esquentado», in- • ft última teve ótimu desempe- tenderiam assím aos an são principal.

:�a:::�:�s::l:fe l�����en:� �:��: ;;a::�n::ta�;:'� ::;v�:d�n�:cl;�C:Sq�:�t::� ,tOa iti' t ;�;a�:d�:in::rá,sa:�l�;:I�
�'---'-_'-- _. --

...

- ---- - - --- --- ---

for�.i.)s. visando um melhor apresenta�ões. sem dúvida proporotonon o co:tejo. Bó- '.

a nente a volta ih� Sehram 1·h'

, OFERlúm PAR'À FIM DE ANO OS ME- 'o renomado zagueiro 1)3.1-

D 4"" cJ'
'

'J'
.

� I t LHORES ARTIGOS ;PEI,OS MENORES PRE- t meírense, ainda um dos

ecresamO· 'e, errecec .2ç:..ao.': ,. ",·0.-·,.511
CO�El\I ,U Q U UI' - melhores (lo Estado. Exis- VIAJANDO em oníbus

I
comentário sobre o jogo en-

i tem boatos, tambem, quan especial. a delegação do tre as seleções de S_ Cata-

I
.

>;, -, cJ
1:1 E DAS � to à transf('tt�ncia de .Bolo 3elecionar1o Catarinense rina e Paraná.

}·ogO$ r'la iZâ(J:OS' em nossa CIOS elt CAS,EIUIRAS � 'ini.lUastdonã{)passatle chegou quinta-feira, em

te II' A P E' U S , boato. "urttiba. � n BanUel·ranlesto Guarani, da mesm« x x x l,
Escnvcn PROCOPIO FILIIO. Q esta pergunta, e nu.:l mais .:�o de sessenta. a. setenta cruzen os,

,
SOM B R I N H A IS "orma sezundo -onseaui • ".Ii.. .

,J
"

i «, ""-,., rnu C ) •.. , to> VENI treinando no PaI • l"
O que muita gente já deve te!' que uma: B' o preço C'l.:vaúo ,l·' importância esta que percebem I> R I N C! 'f .

t.

d' t
U � .:;) !l10S apurar, '(lrm!lr�L ('S, neiras, com aeral ", arado.

notado, e o que nós mcsmc.s po- moda ingresso. I,.lu�rntlas elevi- por semana e 1;€1'\'1::;0. 1....... �. CL�

del'emos verificar, pd:1 ostaüstí- das que são cobrrda s das vos- Ninguem se admira com os t \fUO uma !;r'�nd(' equipe, !'E" . centro avante do Tupí,
cu dos últimcs jO�i(H rea.i:.:�do,' I soas qi':! desejam lj,�;:,;Ul' Q UI!!2 preços conrados, níngucm g'dLll. , (LINHOS ESTRANGEIROS)

t
perando LZI�r frNltl' ;lO �chadeck Ao que nudemo-:

1 f t h I S'
.

, p ""0 1 d' r� MAIS UMA INFINIDADE DI� AIGTIGOS I I r, I V'em nossa etdacx, é o c novme (1::- !partida (e ti e. O. ',J.;1, e I�S'l c o rec (e cu :l. mgresEú /lU, A ' ,. "

'i g.rau( {''l.( O 11OS�, Jli�UO. �. l.purar junto aos dirigente'
CI'éscimo de :lnv,d�"çií('� ·'todo;; podem .lfj!'m:,�. Rosa e fi rnent3. dia ::t <lh. E' o Ca3{) LI;' DO SEl) VARTADISSIJUO SOn:TIl\fEN'l'O t OS nlo � ...." r·t fi l'a" COfrl,

I t
1'1 •

_,
... jt ••� 'fi .a.", ,':. , !->

-

1'l11'..1('1' l·Cll ....P,�, /, (!Ue �cha·
). ú J"I vünbdeira c:I,usa do pouco inre- nos l'i,,,pOnt (rem: Ge os prcçüs _

-
, ,,- � .,

jüj';c.s rea 17.3 OB Eil; • UllHn:lll,
\ tac:ol's '(lO al\'l-llc-f':!'O d·-

ÁS l,ilhetel'ia:1, unbora reeI' resse LI JS fnn') ÜP..'ó.oc esp(l!·te, o
I
Ú'L carne. café, 'cinem,l, etc., au·

, .. lr:clf devel·i ser contratado
bum qU,ilHin:l "�:1l:; t,ll meno,) q!Hl fjz com (tIH' ::':l nos.Co; êbtiÍ.· 'mentam, pOl"fJ.u� tum.bem os j')-

-.-.---.--,-- ,�-... ------- -

ljnda esta Rem:llla pelo !'lU

Elevad::l.s �ülmb(1n, l'['lü ]1!'<";') ,<li03 apl'BSfmt.em-'i0 110S dias ;le I gOl; niio JlOlÜ,m aUlnentar?

A I I d per-campeão.
que se Está eohr:ultlo :tlu:,lmea' 'tj�ng�:. '��.:,Jll):�:�:��e alguma:; c(n'll.n,���" :on::;;��I'II:�:�S�s��n�:�mo;: I ta ,lia ':n'.a a u-n' o

x x X
te por UI1l;L partida d" Üll�,holl. ,L ",7 ",

P.

N t 1 i lrr'ln rO"'�J 1')0' ESTÃO s"11(10 ort:':aniz:l-
não igual:lm t,g reu,bid:h 11", • :1 lira mp.n .e, fi "L S "".,e" '., -

I
"

'

'"
--

-

•
.

P,�.L,"l'" ti "Z_, Vl·'.'IJ,e e trinta cril· t:luúntos P"lmf'il':1s e Olil1l,'li'
'

" I (lar:: l'csta cl·c'l'''l'', va' l,]'a<: ca·doi� ou tt_"p.s �in(JS ;íU·a7. . .t .. s�a!_:- '1-. "
J - "'" '"-J .l Ú.L V .......

��:::o d���1m��1;';:a�:��jl�lSu:�1��; �f�il��'\�;:'� t���n il;!��:�o'e::lor:-���. ��iS, ,��si����n��'�lzei���� Q��:�:::,BalaD�os "de pOfstbllidades fi} Jo-ar I'avanas de torcedores, que --

l' 1
' • lmlhar oito hOI'a;; dHl,l'1iC.'> pu:! partIdas re·'Lllzadas com clutJe" I 3' " hoje mmal'ão par.a. a ca\Ji. \'"ISSID'ENCIIuma pa!'IE do', C[; :ü w" e ISS':) !'

S P
"" t 1 i 1 'ti 11&l1li

bom fjlP, SB di.g\ Ert1, qu,,_se to- peJ'cebereúl fi. importância ('e dc·z de outro:J Estadbs e que a::si'3·· eDl �ulo e UDJ bODl ne-ollPlo [1 paranae!U;e, n, 1m ('e, 111-
� (Conr'lm,"o ,Ia 6a. P,íg-ína)

d03 os úlümDs jozos tEa1iz:lLL,\ OH vinte eU1ZEirof:_' fi d:P(Ji:,.pa- t�7m:,s _��l' quantia �qlliva12ntt,� I'
. '

I) R.l 8'" centivar os Cl'flqU,"S cu.tJ.ri-, fl.tivid:lfh'�� LI I f:1r:t":tO;'
.

em no:,�:1, ,cidaFJe. g·arcm, :J mó'snJa qlt:J.nt ,:;. p '" (',- E dCVtI:I!J lartlent.wet e at.: t1elU;C��.

I'
Se�lIn<lf) -- SW�J"n.q;;o rlas

POd"I'l"'nlo.�, ;',t·l'I·'·J.. U,··.· ,".,-"_'110 cetn· jlf:nnS TIOíli'l1b minutos de �o·' !'Í'(i;cUI9, o f:ltO de hojr; ti'I'Ille.:,
R l� l'l"'lte- 1 1 I

•

I"
.

' rf'uniõe- do "8('�un(lo I.-·"�tro"- - �, � - ,

�oma, - 'Dl' seu '- .�'uma UZ ,","u' Jl'C a quest:::(), "�l'r'l'll 1,'''ll':'''Inente no ÜO l: x X X ; � •. ,..; __ d

E'a. o desintel'e�sc, pür THJltf' do·; go. 1\'iio seria llwsma na<l"1 inte, qUi! png8I' de:z' VfZ,3S mais ou .J" U. � L - '-"

')
• -

d
'

t 'd l'-ôsse e l)or sua iml)Ortancia ,LInda [11"1'," l,'ue esta VlaE'em eln SilO IJa'IIo... S"ra' cm
I

A NAC,ÃO ESIKH.tiva a· e""lol•.i,.rodll,)._lc(;u'ltOI·!' �,eSS�I"lenUtSos 1�nntfe·t,rind03·s-deEporti;5t:ls loeais, :cu CS)l::'l't� rei l'e,:sante. umfl pesso:1 g:'IS :11' pm eOllsa parem '1. "" 1 �
«c ....

.. � 'L '

de nossa 7�')nl1, .:pe é ,<,,1)1 dúvÍ- novenb minlllo� o 'que; l·PC·J,ru Se formos 1111 marcha de ngo- à lJOpa Jú lV!Ull(!O de l'·u1,u .;lJu.JGzint uS argentinos, I:;ao l'liUlo qu'; se de'T(:,l'ã I presen�a:a terça-fcll'a em do partido em r{,uniões em 011'

(la alguma o flltdlOJ? \.ão, pois r'om o RUf'r li., um dia inteiro, m, quanto iJ'�mos pagar por' (P) ; boI -ultI'apassará este a110 tambenl, possivelmente, êJ. desellrolal' a lJa!·t da c1inli- ,sua odll�ao, um completa I cm:>, organiz'IC;ô<'s.
o nosso povo :;:081.:1 e aprecia cs" Isto, é neces!'ário que s(' note, minutos de jogo. daqui há mnis I t d ' "... : t�, '_ lll!?.-latel'ra. E' I)Clla (1\1" llu,.() llato'rl'a Clll qllc !l. It,'llia "s'·1 'I - -- -- -- -- -- - '-- ---- 11

(.'U�, Ildo não vão acompanhados alg-tms anos? Certamente eh"'" o O::l us eampeO,la ,JS, pr.o, � .... u - �

�e belo CSDJOJ't�. � a [l_tcn�:§o pc- .�... ...,

d t 1 • ,

f d l' t N-
,

r'lh' -, ce en es escreve o Jol'na IS _;e 1)0;';8:1 contal', com cer� c· tu a rente a IS 3..... ao ,c.
Ilo m�smO sen1m·,3 foi :<centu:ul't. ,'e suas e�pos'ls e : ,os. ums garemos na C'lsa uos cem <,['n- " "

.

�.,-,--:::::===::::::::::::::=�::::::::::::>..!===�

Uma I'csposh l'odc�'emos dar f1.ssim sendo, teriam que dispor
-

zeiros. ou qun.ntia mais ou me- ta italiano Leone Boccati, za, com uma visita dos <1:'. preciso dizer que a eSCOlha /- D-r--.--W--- 'I'-Ison d"e F(el·t-a�sM''elro- - - - - - - -- - - - - - - - - n03 aproxim:ida. ·em um artigo publicado pe ;�'-!l1tino:-; iI. Itilia, je São Paul\) podcrá no;:;

::..'m;m!·"'::-·III!"'I!I!I"!II!IW ...."' .. I, ..�.llw ..w,.···'''·-···�tillllllll''� Que diminuam o prEço dos in- 'O cotidiano «Corrleea delI O jornalista italiilDo se favoI'cc"'!' ten<'l.n em cnl'lt1.

��_ Guarauv Futebol Clube -ª_ gresso'l, e vercmos se TLuva)tICl:LC E':sporb e consagrado l)(';'g;unJ_;t finalmcn:_e qua: )3 lae,'�� (;", �:;,n0,'!le, oe tl';]'- Advogado
-= _-_

não teremos' os 'estádios compla- 1rU'Xl'1110 tOl'-l-le'j',O m"llldl'al, ''''r'' C 11 1" ] t I b II d
. �t' .

L ,:;.'.O.:t ,),_,':� c.-nL ano (O '01'· a lO e", ;';dlpa la. que W'I:::� =::'
tamenle locupletados t.o,-; lpllr".e"'. I q.ue sera' l'C"'lj·z'.aclo 1'10 DI'a. . - Rua]:> d(� uove,mbl'o 642 - Td. IH7.

_ I t o '1 ,I) a vaN o r t e de J'ozos! Sim, balxlm c.s ao
-.

:kiü_ b eVIdente - escreve
I
mos com ,L J,Jopula\;ao des'c')

,-
-- Edifício I N C O - Sala 3--:: :: ços e v-eremos novamente l1'JS .:a1. a respeito - que se j�(}g,'�rá cid8ilF.',.

- P I t fiC:lTI'l convhl��-dos (1S �óci<?s tl�sta·:Joci�da--! � ....
-

--::: ......:.�!:-..� --:::-� "'::.'3_=-:,::::::::;,::::;:;::::=:::::::::=:::::::;:,! :: e o presen e
=

�estaL"'O;;'
muitas pesso:ls que ja Após haver relembrado

::: de paI'a �e reunirfm, em Asst:mbléi3 GeroL Ordinária, a ::: po' mUl·t telIlpo del'xaranl .I' I
I J'

,

d::: -

= l' o �t:

I "ue II ta la foi a vence ora

_�=::::_-
re::\Jizar-se dia 26 d::: .r<?_neil'o e!ll cursNoO'I.Ct'eo,ma':;I:��:e �c����:� ,==�=- �:en;�:,��·J:s !�I;tasm�:�:s r.n�:� da Copa do Mundo de 193-1
raso no har Gual"0.1J.y, er!l Itoupava ...

d 1938 L B l'mo; não Jlor falta de dinheiro, e e . , eone -. occa 1

_
i'em sôhre ;i··s[gúinié

_ mas 1'3volto,Sos contra,.esses Ue" concorda .. cn1 que essas

ê=�=
onDEM DO'ElIA

�==_
bu�o�. -Q�:mtas' pesso:.ts "dão (le I �uas «edicões» da Copa do

_

1.0)· EX:lJne � :ljl1'ovução das cont:J:; a !'ir'1'(;1',1 ,;pr':senta' costa:;" e voltam; �ara s.U:lS ('a- \ rvIundo não tiveram a cn-
d"" .pela Din;toria, relntiwlS [lO cxercÍcio findo; S:lS, quando nas bIlheterws lhes I '

..,

2,0)' EJeic;[w <',1 Dí1'etoda pal'l. o novo p-Cl'íorlo adnlinís- anundüm que o preço é de dp.z,

I
verganura da Copa de 1950

vinte e trinta cruzeiros? Is�o" iustal11el�te pOrQUe estiyc-
- trativo, bcm <,omo do Conselho Fiscal;

,"o'"I'aI. ::: c�uca que �e pode constahr no" 1'an1 6ntao ausentes as (lu"'"-

3,0)' Assuntos diversos L1G interesse , v

.i.. , -- , , ' �
'. i.c

� dias de jogos. I prin�ipajs e�trelas do fu1e-

_ 1�1\lm{'n:lll, 14 ue .Janl':il'o de 1950 ª Que haixem 0;1 preç:os, porque I bol 1nternael(�n�1: A Ingla-
(Ass.) ArnoldoHaertel:: senão d){[ui há mais alguns v..

I
brr::t e a Amenca do Sul.

Presidente ª nos, assistir'ão as purtitl'l.S de fu· ('No que cO:i.1cerne fi esta
= i tebol, os diretores e reservas dos última escreve Boccali o

::
I 1IH'lIlIumn:: I Club(s I B '1' b

'SiLO Paulo CE) -- O "XV de ".Illhes lc<,ais afim de qu� o XV deverão cnfr'entul' o gremio Pi'l atun.nJJ na capital e tambem-:- iHlUUlUiUlU!III1lIflIllIl1l11U1I1IIIlImIllIIIHIIIUIHIUl tlll "

• . -

rasI, ?l11, ora prese�te I �cvembro" .. depo.is. d9 suas fé-
I
de Novembl � p'U(;'�sse f::zel' U�l1il [ ..aeÍeaiJ:mo. nas cidades de Joinvíle. Blume.

aos torneIOS de 1934 e 19ú8, nas Yoltou ns atIVIdades fut<ln· i tl'mpol'ada em gomados }):11':1' .LH.)1::; JOGOS E1\'1 nau e Bmsque. Assinl totalizará
lião estava representado líHicüs. o tecnico .H:ll'oltlo Fel'- nuenses. r,a .;em:Jlln entrante. Cu la'l'I.R\ ti jóg'OS ,:,;endo dois em' Curitiba,
pelo que tinha de mais qua-

l'cil'a que tiio hem vem desem· Hn!'oldo Feneira. novamentn irá begunllo pudemo;; sabet·, o � quatro no E"t:1l10 t1' Santa

lificado, uma vez aue lhe penhando suaB funções na (qui- . fi Curitiba Vll"a concretizar es, ,"'OlhUWC da, teJllpumda l!:J Quin, Cat lI·ill:1.

l-Pi!
,óquhl.zi:-;ta" cs�e\'f� TYtsSanuo

.

sa. temporad!l, aceltnl1.do €rn de· .. : üe NOVelllJHu tau Carl1lJu::::; I.a J)f�·'tõ1 f{ rI11' e") tcnlpCl'�d'rara "u ....eriore·' ti. Ar"'enti "
,�. J ", ,',�: � , ':'la

- ._ .J'
..

� _, �.
-

sua,s �érifis 10m Curitiba e (n- finitiyo as hns�s fin ',nc-eil':Js. l'una,:n:oes seni {) Agua \f6. ú" 1". �lo XV de NovclIllJro de\'N:í_ du.-':....
na, e o UruguaI ... HOJe, o h'ou êm ne<0ein.,:õe:� COl"l ()� bem como os atlvm',sál'lús qllf' ,:., cluiJ" du:;' m::tis fJ(J�ltoi'o;;ú'; Ú:" ,.,". no minimo 15 l!ins. e CIP selB

Brasil está colocado' num x� x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -" luele Estado e que atravLS .. 'l Ilú ['[lj}nz( � se encontmm bem pre,

plano de igualdade com a ,'W1JielltO órim:" tor'nn. par:1 10.-; e dispo�to:; :1 colh?" !'li,

Argentina e talvez a domi-
II F, "", O R R O ... DAS I Segundo ficou comhin:Hlo an �1I1tados dos 11'. .:1;5 cor.vineen:e".VARIZES E ULCERAS DAS PEI�NAS: cura!! SAtll ope-' tCl'io!'lnente. o clube de Gat"o e-

ne mesmo, ligeiramente. ração

J
c·etuát·a. <luas partidas �m gt:llI1:J.-

-- ---- ---- ---

Mas não é possiveI nos re- DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES, AMF.r '.:1S pal'm'1el1ses. nüo estand0 Of,·c,lSalmenle'ferirmos a qualquer coisa BIANA, F'IS�TJRA� C()CF,IRA� NO ANTTR ilÍn<la df'signado3 quais "er�(1
li'

rle preciso para estábelecer

I
CORAÇÃ\'), PUL�tôES, RI NS, BEXIGA. FICADO .

l'l!:'; �dvel'�:íl'ios. I)

,

I 'f'
-

t & I ESTRElARA' DL\ 12 m:::
lima c aSSl ,Icaça0 e es 'a

r".. borda FEVEREIRO

questão não poderá ser re-. II e De ucol'do com os' entcndi-

solvida senão pela própria I M11lDICO ESPECIALISTA -- r!',entos iniciai!', o XV de No,

Copa do Mundo. O inicio da A E R O S O L \-'em1Jl'O deVErá Estrear em CUl':·

«tornéc» pela Europa de
A 111tima' palavra no trata mento das BRONQUITES, SI· Uha no próximo dia 12 de ft'VC-

NUSITES. RINITES 1'(;<11'0, l'encJo muito j)l'ovavd que
tr0s equipes argentinas, en- OII I G I d fi ;] FEU primeiro adversário cCJ'a on ca �era. e 'omen!!, Mulheres 6 Criançastre as quais a do campeão ITOUPAVA SE('A: S ás II e 15 ás 17 h!!. _ BLUl\fE'NAU

Agua Vcr'de, cJul]� lJue irá. pro,

«Racing», poderá lançar a1-
_

_ ��, ,_,� .. __ _____: mCJ\'CI' Jl U·nlpOl·t!L"l. Quanto no

segunda prelio, ou seja, o ulti

mo, uma vez que serão efetua·

do!'; dois jogos, ainda nào se S:l·

hc qual será o adversário, de

vendo �'er esccl1d.uo ainda. L!�t ...

�
�'

MOLHOU.SE comoumpin
to ? Tome um calice do 'Co"

'

<;-nse, de Alcatrão Xâvier t:'
b >_. • _."' -_ ./11. ._. ,"

não tema as consequenCll:!-�.
O Cogna.c de Alcatrão Xa

vier age rapidament.e� �cé1�
rando a circu1ação elevando-

.

aOs pulmões os preventivos
seguros contra a doença.
Mas, antes de molhar·se,
tome :tàmbem o Cognac de '

AlcatrãoXàviér para evitar
as gripes, as' bronquites,
os resfriados, O Cognacde
Alcatrão Xavier previne .'

as doenças pulmonares.

Blumenau, 21-1-1950

Convocação
Devido à impossibilidade

le ser realizada a �Assem-
bIéia Geral ]�xtraol�dinária
convocada para dias atl'is.
convocamos os senhores a.c:;�

-õociados llam a l'ealiza(,iio
da mesIria: em 26 do mps
concute, na séde social.

" A Dirt>I:orift

o
Joi

r,�
'-;'
"

t

I
d

II

J
,

ii I lis
II

rin u,
o «CAÇULA}) DO CERTAl\U<; PAULISTA EFETUAR A' UMA TE1\'lPOI�ADA EM G 1-:' A l\J ADOS PARA
NAENSI�S E ElVI SAN'!'A CA'l':i\1UNA - POSSIVELMENTE ESTI{I�AI�A' NO HIll 12 DO PRO'XIl\tO
àfÉS - O AGUA VERDE sm�A' O PROMOTOR D A TEMPOftADA NA TEURA DOS PINHEIRAIS _

o CLUBE QUINZIS'I'A VI SITARA' AS CIDADES TI E JOINVILE, BLUlUEN AU :E fi R U S Q lJ E

1...·_\'l'_UU::\ENS.E 'J:\L;"� lO·

\, .... :.�;i..' UE ,,:K, TJ((J-:Ul-lJlO
xxx

O Selcciolla�lo Catarinen-
::iC que uummg'o jogará em

CUrItiba, contra a Seleção
I.Jaranaellse, já está oficial
mentú escalaclo, c jogará
com a seguinte constit.ui

ção:
Adolfinho, Valdir ,c Anto

ninlio; l'vlurícÍ, Jalmo e

Ivan; Dem, Nic::llau, Zabot,
Teixeirinha e Benteví.

Con1o vemos, Jalmo é o

':ituhl.r do centro da inter
:ndiáría,

s e definitivo os primeiros
Selecionado Brasileiro

I�ssenta .

logos 18

Sell1ana.

BS'i'CNDERA' A EXCLn
SÃO ATE' FPO·LIS

, �

Depois de cumprir cc; dois

prelios em campos curitib:!llo� o

XV de Novemhro estend2l'3.
,U,l excursão até Florianopolis,

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

IUO 20 (M'Cl'id.). ,- ii.. ú�ti: I �arc�l ,e, havendo poss;bilida. t ,) I·'!t:r,·üillel1f;e e seu técnico_

Irra 110Ueia fi l'c<;pelto de Z!ZL (>:; 1n'�lar·rJn neg'ociaí;õcs (;()ll'. l rao, 20 1 11:erid.1 - Pode� "'"I1HllltlllllllllllllllllllltllllllIIlIlIiIllIllUlllíiiiIllIlIllUlllllUllmmnU'
nlw é ii de qUe o Brmgú ,li"sib. :lirlhmtos de Belo Hul'izontL' l' Imos adinntar com absoluta se.

i 'H';(oi 's� 'p'"e' 'd" "e"'iiIi"s'
-

e'
..,:�

n-'0-':-5 I"', ,':.'"
tia 'do COllcrm'so do l'('nornadc Juiz de Fula citand0_:::e entre gunll(;:! qU2 dos (']{.mentos "

111('11, [lnte :t t'(·CUSfl do Flalnell• pl'ctendid,,;,; () ponteim g-rnld1os eonvocados para ()

C'O C111 ueciLal' ,40'0 mil CI'uz'!i, Aloido, Fala��e LmnJ)cE1 em �cl'at(:h blusi]c'Íl'v, apenas ()

�o:, pdo 'pa�\2e, de;õ,k 'lu? tinh;) iJ1:;is dois ataeantl's, sendo um za';;:'ueil'O Nena f:e1"L mantido
lU11a oferta. de GOO mil ,do Pulo mcia_eSí[llel'da. nesta capit·JI,· l;odendo o: cle� J·neil·a<;· Ao tempo ::w:','scpnt:t. l1lai.�. o goleil'o Sé:'g:1I e o Z:1_

H OT' E C· I,se que fig1.ll'as (le, prEstigio den. - .RIO. 20 pIPI·id.) - o,; pr'_. ,�'llei o Chucl, 1'cb""<.:s:c::u· p;ln�
Lt'o (10 FlaD1l'ngo ['"tão traba- !ll('-i!'()S jogus int.p naeioua,Í:-; do 1"01'10 A:2g1'(' afim de podd'em

IIlumdo lln s'·ntiiln de nsspgtl1:ar scrlltch b, asileiro já "",t.ão ,1,,_ pr·"star serviç'J lIO selel'innado

:1, pen11a:neneia cl,� Zizinho lia l'ell!ith'anwIlt,· llSsdlt;Ldo,,_ Os e'�:tadu'1.1.

IW O· G," E_ ,'8,',Gáv('u, lTIelllOl':JlI<lo r'ell conir.'.!. el!UenllS ll(-(·itru·;un t'm jn;(ar Rio, 20 (Mt·titl.) -- Fonte", bem
10 e obtpndp_ljle um emprê-g0 nC8t>i {'upit�I li· l:� (, 15 de f,'. iJlfo'l1l:;r1a� 'idi:lnt3m que <I

C:01'1 que gnl'l'llltil·. o futtn·o. \'{\I'I-'iro t' 'tltmlwlll os uI'll!�lIai(ls con.iunto �le jognclOl'e;; para fi

lUO, 20 (Metid.1 - Notici:l. oticial'am á CRD. ratifica.ndo Camveonato <.lo Mllndo está

FC quI' as' didgentcs vascainos (I 8(!fll'!lO l}ur;l u disputa da Co. I}!'atienmentp ('f'eolhidG, fal� A ,
e gaúchOs ma.nt"CIl1 adiantfldas pu Rio I�I'Íill{'(/ :to 7 c' H di) tnndo Ui" f:ilfIll'nte a indic:,ção " PROPRIETARIO: HERMANN Ml�NKE �
n�r>'ncia('(ít's' pal'a qUi' o cam. nll�io. de dois I'C"81'\',I" pm'u G g·uh'llcL & •
peão c:u'ióelÍ l'p:qlize enl fpv(·_ "(1 Al'"1I,''''' "',, eOll1andante I' Prel'-O� i.l_JdiCOS �--- Atende-se a qua.lqu

..

er bon ,t'l'ejl':l nova exclll'sã.o �IOS pa!J1. nIO. 20 CMc-)'id.·1 -, - Segllmlo Adl'mir. N�stas f'ondições, Os ,

'

Ir.
,s. N.:ibi�dO�C:'ll in�lu<;:�rf>. em inf{)J'ma�:,'e o Coríntians mOR_ plc:'lJ('l1jp," já et:colhido<; são:

t ,n.J::!l.lJJ1aS Cidades do lnt.·_lol do ü·u.!:-ü vivampntt' int.cressado ·f:(J[,'il'I).;: B,u'bm:,1 I' Castilho ,-- ,- Higiene absoluta --
Est�1do. no coneul'!;o do técnif'o Otto Za·g'ucü·os: Allf�,lSto, .Tllv';nal (' t ��. ,.- ,'F

RIO 20 (,Metid,) - Divul_ Vie;jl'a.. r"roi· dos tre� cam_ M:"l1r·o· '" JVIfil]jOs: EIL B!Ull'l',
..

CosinIla de primeira ordem �
"·'J_�e 'que o viçc�')]'('sid('nte elo Tl'eonat()s .im·�ni<: g-:lnhos pelo Danilo. lati.' NOJ'onr"1 C' Bi;:ród"> t '
Flllln"ngo ,,1'. Fr'ancirco de, Fh1min"1li"". Adi,'lnt"_se qltp, fl·- Al"N'nt('�: T"!1om·inha. "'O '

'. .•
I}, hreu c. o técnico Gentil C!1l''; cIn� bánd�ll'unte e�vjal'ú l�m ! FI'h.ç� ..

Zi2inho. ]\fal1ez'9: ..� (lcw

I t
l-". UPAVA SECA - BLpMENAU, ,

nt}so fora!n sigilo:;ntT}nnt(':i, f,mH!lRá,j'10 a
�est::,_capital. afim t m1l' :Tall', Orlando, Sunao e l RUA SÃO PAtn...O, 278=80 IMinllS Gerais, afim de obser- de entender-'�ê dnetameme com Rodngues. lfmmilmmjimllmmmmiiímmiiü.Ui.HUJlm�mi.i!!Wi'5im.i.mHl
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Iam

ii
rrtudo, tr-ó Ee o e�tá sendo

Salgado
elo ensementa o sr.

',' ',-_--

�-: DISSIDENCIJI ctu
NO p,. (�;' j�()FilI,lt�r:tTF:8

:OSLO, ,2ii I i.TPí - (Y chama

'�;) 'fSe:gundo (!t�nt rolO, füI'n1a

'.lo por Ulll grupo .1::> mr-m]Jroc;

'<1::1. Comissào" l:tI):ecntiva. do

:P!lrUclo: Comllni�t:1. n::L Not'ne

g:t, decidiu hoje 1l01ll(óm' uma

comis'são para ner-:ciar com o

'grupo dirigido por Emil Lo

,,';�·j�rt: líd�r do Partido, ,num es

farço pura soll1donár divergen-
':(Úris entre 08 ,lois grupos. O

6rgão comunista "Friheten"

,revélóu qUe a Çomi3s&.�concor

uoít com-o Congre;:;so' Nacionai
'Extracll'Ilinârio do Panido, que
'foi :convocüdo pol' Lowien DElra

2l�22 de fevereirõ.
:&Iàs Lo;:wlcn e,;t8beIH'i'u :1:1

seguintes- condições pa)'!) a vol

ta. dos dis�identes:
Primeiro - Confissão <les

erros políticos e ees3aç1io {!:li<

(Conclüi n"- 5a. pg:1.l

Quatro advogailos
PARIS - A +ran:,ferencia {I'l

tSilva Ramos para Bayonne
quebrou a rotil"a, policial f,'an- ,l
cesa. O jovem bl"J,,:iJeiro En

frentou os fotografos parisien
ses com serenidade, a.pBsar da

Salgado Filho

iro era tf.�i·�t?ira ciasse� com doL-::

gf:nrt;dTilf:;] n�ornpanhando o

jndifd�ido 110 ca�,o Silva TIa-
,

ItlOS é:ol'rcu alteração. Inflpeto
l'CS ,'} policia, chefiado;; p2lo

bcraclo, pela hancad:J. Quanto iL

que�tãu do cünselho de economLt
e1':1 11111:1 idéia pesso::ii do :3C·11:.1..

dGt' Getulio V3rga�,
triste situação "m que se eu

coutr::;;ça pela pI:imeira vez na

Cantinuando a filiar, G ::::1". ::::s.l yidu; forçando f"�lguns sorri30�.
A n'TI1oçilo dos presos, entrE- Paris e que tccó�dâ. em sétÍ es

Ii];; bravio e agitàdo,' o not,i;o
grande Stelio Gáryão BU-éno-;
e Michar'd' Pelissier. ,De BÍ:1r

ritz; Guy Petit, deputado peloS
Baixos Pirineus':l. Ali!lcmlJleia

I
Nacional, prefeito de BiarriW;. -

E ainda, o dr. ,Lax,,-gue.
'

O COMISSARIO, FEROZ

,

Lembrando o tipo clnssico do

121 c-ti7..J.r, � exp:::ri211ci:-t dr, enlf;n

.._!inh:uto ;:31?CJ. ,cd11'.1 �úlii -.:�.? (:ün-

nIO. 20 <UE:IUD) - O sr. Sal-

gado Filho, l'ccentcmente chegg_- comissário Court8l1t, o mesma

do ,lo Rio Grande do Sul. aeakl. que dirigiu todo o inquerito,
de convoc:n' iodos os deputados, I levaram ,Joiio Ca"los de Paris

----------,-------'

I,adir m e d pre ar m um templ em

"_ Fr ci co do ui e a e çara outro.
'Tomadas providencias necessár ias pela policia�,...

�.�

dn Assembléia de Deus, dep"c
dando-:!. e ameaçando fazer o

mesmo á igreja Pentecost:ll In'

Podfirão ser aJJall�ados os autores do
espetaeufar assalto à Casa Forte Brinks

ODRE MeCO RReK (N3ve�aç30)1 S.8.
CargasPassageiros e para:

1 Baltimore
ew York
Philadelphia

Reserva ue pl'ac.�, passagens e demais informações com os

AGENTES:
_ CIA. co�rnRCIO E INDUSTRIA MALBURG

I TA JA Í - Telegrs. «lUO{\REfi'LJ\CK)} - I T A J A Í

10
restabrelecido
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ilho fará uma ex osição IDelegação P3!3 se ente ..d�rl Denunciado na Camara Federal;o
_

. �!_�.!�!�torldade!.J!d.!�!!_t .

.

.

.

G. Vargas B. Horizonte. 20 (Merid � - Embora esteja sendo contrabando de
. restabelecido ao� poucos o trafego na Central do Brasil,

PSD IrPIB marcam reuniües para a elaboração de um programa af�rma-.se que: a maioria dos ferroviários n� Capital �i-I nerra ainda permanecem, em greve. Ira ao RIO de Janeiro
RIO, 20 LlIIERIDl - Inter- 'la PTE vt i ser clabotado pel.i

-

ve reado res e chéfes menos gra-I uma delegação dos grevistas e dirigentes sindicais, afim
pelado sobre se o programa de .ancadn. A questão do Conselho dundo s elo PTB do Distrito F'e- de se entender com as' autoridades federais.
g-overno a sei' elaborado pelo' -, ideia pessoal do sr, Getulio Va r- dera l, para a grande reunião a Belo Horizonte, 20 (Meridional) _ Esteve com o ?"O,-PTB e PSD const.irá do Conse-' ga.s ",

-

lho de Economia suzarido pelo
realizar-se segunda-feir'::!, quan- vernador do Estado uma comissão de operários da Cen-

.0 Revelou por enquan to que os do lhes porá ao corrente do ver- 1 d il'
_

sr. Getulio Vargas, respondeu o ent.en.dirne rrtos serão só entre o tra O Bras ,solicitando sua Intercessão junto ao gover-dadeiro pensamento do sr. Getu-
sr. Salgai":) Filho; PTB e o PSD. lia Vargas em faee dos proble- no federal no seritido de serem atendidas as reínvindíca-
"O programa que diz respeito

'
"

'

mas políticus da atualidade. ções dos grevistas. O SI'; Milton Campos prometeu desen-,
F-:.IO, 20 n,1:E"ÜDJ --- O sena-

C
lO"

dOlt volver esforços nesse sentido, adiantando que iria comu-
_ -�Sft IilIJe I 0- (iol' Salgado Filho decla rou que RIO, 20 (MERID) - O depu-ii UI UI t I' t d ti nicar-se com as autoridades federais, dando posteríormen-

S I d
--

os en enc irrien os o seu par 1- tucro Amaral Peixoto ultimo

a vo a'- morte elo se restringem atualmente ao cmíssárto do PSD cm' São Bar- te aos trabalhadores conhecimento sobre as deliberações
� PSD, e adiantou que na próxi- j i, informou aos jomalistas que adotadas. A comissão entregou ao governador uma serie

pelo pro'prl·o ·u·
ma segund:l-feil'u reunirá os par- conversou ontem com o sr. Sal- de revindicacões para serem encaminhadas ao diretor

, J ri �'l,Il,l,en,ta!'es, <,� ..

o .PTE, r..J�r-a ,cxal.',li- g".do Filho e hoje de".'e,ría =-:'1 "OI] I � , , t da Central, inclusíve ° pagamento do abono..!, L � r L c .. ,1 qUL� ao tia IhO-I mitir "O deputado Cu-llo Juníor �

d
� ']"11',)', c coru is 'io Explicou de Belô Horiznte, 20 (Meridional) - Informam de La-

que 'O con enara I'p"o:s 'que (] l}r��,2,�r:�ma- no tlll·� I
Q que tr,.1.to,u conl_,o presiden.te '

. . �

. , d t faiete que a situação da {.!T8ve continua inalterada. Os
diz 1 esperto "O l_"'I'B \';\Í ser C]:l-

em e,'.81''''81O do PIB . Acre 1 :1- ,�

BELGAST, 20 (DP) - Um pin- va que até a próxima terça-feira trabalhadores da Central só pretendem retornar ao 8er-
tor chamado Robert 'I'aylor, com a comissão diretora do PSD se viço depois do pagamento do abono. Os funcionários U-
i!! anos de idade, condenado à '90 raun iria prra tratar da Comissão tulados de Lafaiete aderiram ao movimento dos mensa-
morte pelo assassinato duma 1T!fl- que deveria se reunir para :1

lher. foi libertado hoje, porque ehLlJOI':lr;:io do programa comum. listas.
o .Jud, que o considerou culpa- - -,-------- -------------------

do; dispersou-se durante o ju l-

������n�o�L �����:en:::a�]:l':os ��� CO' ; ,lIIssa', r,·,o' , ,'e'rrados se dirigiu para um Imr. O

pedid(J de 'faylor de que a con

rlÊ-naç5.o fosse anul:lda. foi aceite!
p':'lo Tribunai de Apeisção.

zeu

• encarregados

O nssunto invadiu as pági
na::; dos jorn:lis franceses, a

través 3S tl3clal'ações ext:msas

do Inügi�trado, sobre veneno,
toxicclogia e autopsia. Desvi
ou-se ri atenção do povo, \'01,-
tada [coles par:l () parlamento
frances, ondé! :;e: discutia (.3

ii

I
!

pouco P,QUCOa

carros ele luxo
DISCRlí\UNADOS os NAVIOS QUE FAZEM o TRANS PORTE E AS PESSOAS EN
VOLVIDAS NO CASO - VÊll'I COM PLACAS DO BRASlli- Outros" EscândalQ�

�
-.

Detidos os bandido� que
assaltaram .a g a K a h n

RIO, 20 (Meridional)

VOiic"�1 fl':.tncés, ue�;=r; que per-,
�egueJll a verdad'e ,a todo ,cus

to,
.

o cóinissarlo, Courtant ii

de uma mediocriclade espanto
sa e parece dedical> au jovem
br'asileil'o 'uma ,:antipatia pes
soâi. 'A' forhina, a vIda facil e

iuimosa de' Jóâo, iIi\i.ra pie, mo
desto 'e ,trabalhador, erg. um

insulto 'permànent�., Ele tr:1TIs

·for�ou
-

o c�so S_Úva Ramos

num, caso sim, Quanto ao juiz
de Instrução, ,> lÍtil JOVEm de
30 anos e qu" ,enfrellta o sei!

primeiro gJ'ande caso_ Por uma
(,5tranh:'1 coíncieleneia, o juiz
Pech reaIi�ou, no ano fin(�o,
um estagio muito rapido com

uIn grupo de colegas' france
-ses em Paris, Aos magistr::!d03,
em sua maioria rec-enteménte
pro-movidos, foram dados ai

guns ensinu,mento:;; nos labora·
tórios toxicologicos sobr.:> elitu
ds -:'l'iminologicos - ri é nos3i
vel que o jovem doutor Pe8h
tivesse a cabeça ulterada por
es:;;'J estagio no momento <'li:

que lhe c:lÍu :is miios o caso

de Monique. i'álou-se ele ven'j

no e consigo mesmo o juiz
Pech deve ter dito: "Chegúll
a minha v:.;". Era a "ua clai3-
se,

; JOINVILE (Do COl:n�sponll'}[l- clepcn:' éntc, Inf:;I'IT1:Jmo�, �,1 m -

-

deleg-ado de Polícia SIc São Fr'un' 11Jleia de Deu�, que 'lJl,.mll'! d�- i
te) _ Nuticiamos, ante-onte:1'1 1:"i:1, que havi:::m "icl,) jleC1ld;;s! ci:ico, razão pcl,,- qual nflo havb

1 sis_tir da �uei:::a aprcs�ntr:,d;', De, I
Dcc'ntecinwntos (l\le se desenro: jire virlenci.:ls á D21cgach de pc;- 1 rrrziio pai'::! que sc _temesse qual � :::eJ:va, ta�"son2ente, .ijU� to'-,,�m

Iluram na locali,lmie tlenominacc" líci.l l!e Sào Francisco, ! qaer nova alteraçao d� ordem. ,pa"os os e"trabos felto,"_

,Enseada, em São Francisco.:lo Ontem. pcla manhã, recebem'},' 'i.' tarde, fomo;; procuradc:J pelJ !
Sul () durante os quais \lm g:rllpJ a visita cio Sl', Virgil FrJllk Smití- T, Agcnor de OJiveir,l Cereal, Segundo nos inforn:ou o H.

,1e homen� invadiu uma kl'e:a pa:,;tu!' da i;;reja' Ass'éml,lC·ia d,-, vangelistn üa Pentecostal In- Cereal, não mais há r',:z:w pura

D[,u,; nest'l ci,lade, qu:: no� co- k,p�ndente, CJue COnfil'D1UU aquc- que se tema qu.llquel' incidenle
lp.unicou tcrern :.:it..lo tomadas ;!s tl notíC'ia. düsagl'udnvcl. 110-VOS lnlpGstos para o ano 11.le

prcddencias ncc('s,',uias, pela Cunlou-nos o sr. Cereal que o
• ,começa. Todo o H.undo se ln-

lelcgado de Polícia de Sbo Fran'

J
Reina a paz, pois, lU 8n-';jacla, lél'es�a peio ca,;o do jóvem bru·

.-.- - - -- -- - - - - -- - - - - - �-

-isco, sr. },1urio du Costa Terei· graças á ação pronta t;� Béfplr-=t sileiro e abanuonu a discUSEão

Conh eclllld'a a nu eraI"�a-o l':l Filho, acompanh1do de um do sr, Mario da Costcl Pereira Fi- (' a votaçÍLo das Convençõl�s Co-

'i: largl,nto e praças, fôra :i El'lsea- lho, delegado cf a Políeia d! São letivo ';, da qual dep�ndem os

y ,1 t, ali, l'eali:z.il',J, uma l'c,união F'r;ulCisco do SuL • salários mais alias de doze mi-

d'as c e d u I a s roubadas :�i��:��c���:,���;��:el!U�:::t���:J
n -----------

, 'ons, inelu:-:ive nlgumas das que rr:-=;-;'_;-:·_=-=:,=======;;:==============;;;:::
estiveram envolvidas dÜ'eramen-

�eJa' ice (JS suas I ,

L� no:; acontecimenios já relatu- •

-:10::;. Dirigindo, t�ntiio, a !,:::d::lvra
ues presentl'<',' o ;;1'. -rvrprio d:1. 1ft •• _

'

Coda P'"l'eira Filho 3:J1i,'nlou que I'eje/çoes com' os
BOSTON, '10 (UPI _

A p01í-1 ailltJi'i',' ,ksse maiot' gr.lp,. rIa no Brasil exbte plena liberdade
.. de!u)iosOS sabôl'es dos

da acha que lU,elhoraram muito hi",túl:ja do criüF nnt'l,c-ameri- religiosa, ga1'3ntida pelas leis

(':J)udt-ns m7:e',J�i"flOSas per,;;p{'('.tjyU tle apllnh�r os (';,1111 I":lú sendo d1t'igida p� :'., do país, nã.o Co: admitindo ata- �4 tlltl. Ut:I-,-bandido.", autorE'::- [lo "s.,fll-p, 5031"lf'l[t(' pelo c!t"ú" do Eureau que3 como os que foram )e\'ue,as
c'.ontra, ", forte Brlnl;:';. I",,;() F.'iI: ,-, d,- Inv[",tig[IÇÔt'S, Ed .. a efeito, pai li os seus autores es'

�
\
'\ I

//porqu;;e, já é conlleeida a l1Ullle g'illll Hl'(Jwer, lllll,l \'ez que (11_ tariam, nesse ealiO, sUj9itcs li"
J'ação de vinte e quatro mil e tc' I] nüllúo t: mel" .-i2. Ll"lan:c: p�n"�'l 'lll� a Ipj estabd"c".

cinquenta nota!:" c:1rregacla;; P1'- f',:';I';",-'P-" li! ';JTll b�; P';I't':nco::m- J<:lll :i";;uitln, hlnll () �", Pb.u!8

los ,',j;::;albntcs. A :)r�cu!"(J aO'; ITC; �I(i g(j\'�rnfl. I Lemos, pastor da igreja A>:EHl1- "'" /'

juiz vaidoso c/eram
,

caso Silva Ra

Na sessão de hoje "''I. Cârna-
1'3. a Mesa recebeu u'a men

sag'em presidencial, pedindo
um crédito de dezenove mi-

Íncendiou-se
x x x

A CASA' MATANDO QUATRO
'OCUPANTES -

WOODSTOCK, Illinois, 20 (U.
P_} -- Um homem, SU:L espôsa
e três filhos pequenos morreram

hoje ao incendiar-se sua, casa,
em consequencía «urna explosão
dum fogaretro. "A casa" 61'a um

caminhão de leite convertido. A-
credita-se que a família cstáva
dormindo quando C0111e(;OU o Jn-'

cêndío,

da defêsa do
il10O:3 de trabalhadoL·es. '1 acta
a illlprenSa'!larisiense despacha
os 5eus enviado.3 especiais p'-t
ra Bayonne, e Bia.rritz .- u Ü

episódio Silva Ramos é o :18-

liunto de todas a5 conversa

ções, A região que tem uma

estação de 7el'Sneío, conheceu
uma segunda. est",ção no

verno. ,

'

INC'OMUNICAVEL
Era BayqnneJ na fanlosa pri-

silo '·'-'lUa Chagrini't :l. mesnla

que [lhrigou Stavisky, Joiio
Carlos permanech em aosolu

ta e fe l'l'ea '

incomunicabilida

de, sem o direito de falar aos

seus advoga{'os e sem, ao me

nos, podel- receber a alimenta

ção de fóra, Devia contentar
se com os Fratos feitos na ca

deia"e distl"air-se com ali livros
da bibliotec:l da "Villa Cha

grin". 1JlesnlO assim, conser

vou a serena paz de espírito
dos injustamsnte ar.usados_
Se o juiz Per:h é '_eimoso, os

advogados de defesa não são
menos persistentes que "ua ex

celencla. Porque Mr, Pech hou

vesse avançado em Sll'lli con

clusões, ali ,patronos da João

Ca,loli der;Lm ordern para que
este não r<:l3ponde�,se ::t qual
quer das perguntas formulad'ls,
E inicia.l'am uma tremenda
ofensiva pal'3 conseguir a li

berdade proviso,,'ia_ Depois d9

dramaticn. e heroica batalha,
João Carlos pôder falar aOli jor
nalilitas nelite tom;

-- "Protesto com tod'l3

minhas forças contra a acusa

ção, Eu mero eh} :Siarrit;� na

"Villa Fazenda� e se a liber
flade provisóri.l me for IJ>lda,
compromcto.:me a apl'e�entar h
justiçJ. todas as vezes que pu
ra isso me chamarem"_

QUANTO A FAMILIA �,,;
'MONIQUE'

OS Champin, depois de atira"
rem as acusações a esmo, nun

ca m::tteriaJ,zaranl as suas sus

peitas [wontanclo c1aramepte
João Carlos ('amo, r-a <JrlnF,o
da família, l) matador de' Mo

nique. O m::tir< interessante de

tudo é que mal a.s hostilidades
iniciaram os e�j)OSOS divorcia,
----------!"""---

r
MARSELHA, 20 (UP) - Fon

tes policiais anunciaram a pri
�â<l dc l�'''s ,dos bandidos que, em
agosto uo ano passado, assaita
ram o arquivo ,r'v milionário Ag2
Kahn e sua esposa. Foram 1,10-
queadas. ur; rodúyía.;. ao lonr-o {�>3.
C'ort D'A2ur pura faciiltêU' -�l de
tfmção de ·Un'1 qnul'10 hnndído.

lhõcs e oitocentos mil cru

zeiros para a compra de doi"

prédios destinâdos à embai-

mentou a: - 'sessão, fazerido

uma denúncia sobre a Impor
ração de :ititomóveis J:3 Iuxo,
apesar da, extstcncía do I"",'

glme de Ilceriça prévia. " �
f"'!!

xada do Brasil, em Londres.
O sr. Coelho Ro(lrigues tra

tou da questão da,majoração
do ensino, criticando a tole
rancia das autoridades. Fés,

Deela:t _ a, dísct-tmtnando
navio por' navio, que desem
barcaram no Rio no per-íodo
de 16 de dezembro. último' a
11 de janeiro do corrente, '

nada menos (f'� 349" automo-

uma descr-icâo da dramática

situação dos professores, en

quanto os Industr
í

a.ls do en-,sino enriquecem cada V(.'!:.'
mais, fazendo doensino roer- veis de luxo, depois vendi

_dos no "cambio negro", O

"
.orador leuro nome de todos
os Impcrtadores, _alguns pa
I-ceando ser pessoas de des-
tu que. Assinalou o deputado

O deputado Alves Palma
projetou o auxílio de um mi-
lhão de cruzeiros para socor

ro a cidade paulista de São
Jcão da Bóa Vista, flagela
.da, recentemente por uma

tromba dágua.

Rui Almeura que enquanto
ocór-re t.al fluxo de' automo

veis, a própria Câmar-a (los , ,

Deputados, quando, pretén-\'
deu adquiri( quatro" automo-

,

veis pnra seu uso, não obte
ve as cambiais necessárias._

O SI'_ Rui Almelda movi-

Os automoveis <ie luxo iro:

portados no 'período

in-

�
\ -"
/,-

s

jovem , brasileiro'
d03, Chulapia (l Bury, uniram·
se no mesmo front. porém,
surpreeml eram os jornais com

estas dcc13.rac;ões:
-' Queremos ver provada 'u

inocencin. de João Carloli.' Nos
so interesse fi apenas civil, pe
la posse de Pamela_ E' f:al:;a

qualquer alegação de que 'lu
tamos contra a liberdade pro
visóri;3. do nós50 genro�

Exonerou-se o 'direto,
cio La;ele ' Brasileiro

INDICIlDO SEU SUBSTITUTO
RIO, 20 (Jl.leridional) - o p1'e- .;<J.rgo de êdrc,tor do DepartamG.n·

sidente da República aceit'}u o· to de Diques das oficinas daq{re
pedido de exoneração do COm311- 'Ia autarquia. Pa,ra a direção '::ia
dante Augus_to Amaral Peixoto 'Lóide Brasileiro o Ministro, da

do cargo de diretor do Lóide Bra- Viação indicou ao presidente Du-
ileiro e preliidente da Comissão tra o nome do vice-Almirante

dJ. Marinila Mercante_ Manteve Raul Santiago Dantas, que aea

ainda o Chéf,' do Governo a de· ba de ser exonerado do cargo i!:e
mis3ão do comandante Eurico I comandante-chefe da e_squadra.,
Viveiros Calitro para ocupar I) I

'

--� -- ,__ o - • - _ ....

Resolvido veUio problemaI Lampeão inquebravel para as, ruas
as Lonchc:s - O problema da

destrl1;ção provo�itada, dos

l[lJlupeões da rua que tp�iJtas

preocupa��ões têm' causado ás

autoridades ele determinados
núcleos, ae3:ba de ser resolvido
por uma firnÚl,92 engenhari;'L

as minas

Um municipio do norte da

Inglaterra. onde eram qu�bra_
dei' S c is lrunpeõN por noite,
cxpuimcntoli o novo modelQ
sem que desde Então tenha
ocol"!'ido 111113 "ó qllChra,
A Hhnpadm5 VictOr que é seu

Oscar Quer.
20 lVllL DE LUVA� t:: DOIS,
MIL cru ZEffiOS POR l\{�S ,

TESTThliA RENOVOU SEU
-! CONTRATO!

.

",xx

Testinha, o jovem ponb�i�
ro do Ol:itnpico renovou o

seu contrato com -o alvi-r1J,
bro, por mais
rada.

x x ."

O guardião Oscar. consi
derado Com{) um dos melho�
res do,Estado, pediu a ('l�
'tl�,d�· .i:r-;'·�·ú=nff;.nri:1 ,n.,:�· t �;�$ .. �,'"

20.000,00 de luvas �'Cr$. _.
2.000,00 mensais, pa�a

-

x..xx

PARIS, 20 (UP)
'''-ús da :-5egurançu. Nai.:ioll(_lJ
firmou ao prisao de alguns
b:mdirJos que assaltaram o

Kahn ro�blI1do joias no valor de

trés
tos.

milhões e meio de
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