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Reuniu o, ministro Dal!i!:'l dI.;

Carvalho os jornaJi8ta� !la
' Ü,t1

gabinete e e.xpoz-Ihes em ternos

gerais o plano da- batalha .

.L\. cortadeira, dá 80 Brasdl a�!u
atmcntc prejuíkos que não p(JderLt
:;íqucr ser ca lculado.s. ,

E" indubita.veltnente o lnah__,':_'

ínhntgo que tem o agricultor, por
que não só destroí 8S suas colhet

ta!' como contribue para a HO:;:l0

e o consequente empobrecimento
do solo. Nunca lutámos contra.
ela, de maneira sistemática. por
meio da colaboração de tonos (IS

tnteressados, em virtude de, uma
lei. E' a tentativa que será feiüt,

! agDr�.
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�asia contra� emprelado em troca do al.'l'endameatol "CONFLITO ENTRE POLICIAIS E� :::,��:���t��:·:!,�n:'7.���:�\::
= _ �GREVISTAS EM BUENOS AIRES� sempre que se lhe pergunta, por

�o com,U11"sn1 ft= I
Continuam Os [�nlc!ldimun- apresentados peta aludida cru delcITtlinadü5 clausulas NOVA PROPOSTA - ':: que não planta no "eu sítio,

� ,

,!UII UE tos entre a Companhia Te- Companhia parecessem r-a; das Guneessões que fazia cm Ao que �;purou a 1 cporta- ==.11l11l1ll1lJ1lI1I1II1I1I1I1I1 IIIIIHIIlIIIIIIUlll!lIHllh; O brasileiro do interior foi vcn-

f.mmllillll 1!!I1I1I1lI1II� Jefônica Cutarinonsc c o ZOavei::;. uma vez; que as outras. gcm de A NAÇÃO, foi ('nC3_ trinta la dois manifestantes feridos cido pela formígn.
Governo Municipal para u condições atuais de vida mínhado ao POdCI' Exacut.i; O si-. Daniel de Carvalho j4, vi-

OR.GANIZADA PELAS reforma do contrúti, ulhaJ_ obrigam as ernprêsax a cons- E:"Ludada a nOVa Prol)osta YO e (bU à Câmara Munici- BUENOS AIRES, :,0 (UP) --o mcnt.e f'críuus e trinta outros re- trn-íoso noutros empreendimentos
POTENCIAS OCIDEN� mente em vigor entre as tuntcsreajustamentos de sa- na Cümara. esta aprovou o P<11. .nova minuta da Cum- As atividades portuárias nesta

I
cebcrar» Icrhnentos leyes num como por exemplo a' campanba

_ TAIS _
duas parles. Como os leito- lárifls e os l1l3.teriais. nota. parecer da Comissão cncar- ,'I pnnhla T"le.fôniea. a tercei- Capital estão para llcadas ern con- cunflito com a polícia (:esta ci- .:'-0 trigo, tem ct-edenciais J->ar�

CONFLITO Elvl HONG. rcs devem estar lembrados (lamente Os telefônicos, tc_, rcgnda de opinar sóbrc a I 1':1 no caso. juntamente com scqucncía da gréve de quarenta dudc. O incidente ocorreu em se Iancar agora, com pcrspecti-

ÜONG ,:1 Companhia Telefónica en- nhnm subido de custo, a Cá- matéria, parecer éste. que ,ii'" cru-ta em que essa fi!', {; oito horas decretada pelos do- Barlett .. , quando ma is de dez mil vas de cxito, h g'uerra contra �"

-- - cnmínhúra á munícipallda , mura Mumcipul estudou tlr;_ constttní., verdadcu o ulti, ma conecs;;ional'ia propô I' a quetros (a Socied:_ldc' de FlesL,- operários realizavam uma mani- sanva.

HONG KONG. 30 (UP) _ Se- ele. para estudo, a minuto do tidamcnte a minuta upresen- matum a Corupnnhta Telcfô- munlcipalidnde, no eHSO de tcncíu dc Los Obrctcs. filiatla 'I festu(�ão contra o fedwmer;(o Se triunfar, terá prestado ao

gundo os observadvres políticos novo contr.áto qUe pretendia, laela e elaborou uma, contra_ nica, no sentido de lIpl'ü\',U' , lIOVa l'ccll<,a. o Hl'l'cndameu- FeÔJ.'l'açã.o OlJrera Regional. O Brasil um servi<;o inesqu(Tive'L
locais, as j)o(enCÍaG ocidentais no qual previa U'a majora.: propost'l, ii seu ver mais ., ":U,ltHt pi opostfi qUI' for",' \0 (loJ f',ervir;'J telefónico (le movimento sc pr{)ef.'�5a dent.ro fi:_'

estão levantando poderosa bal'- çfw 1111:5 taxas vig-ortlntcs, cOllscnÚlnea com Os íntcrcf>- fdta ]JeJu' Municipalidade, Blllmr!nau, contra o pll;_;'a.
rcira contra a expan5ão do eo- ses d'l ccilctivicladc. Volton dentro de um certo pnlZo, 1l1Cnto dns jllro," de doze

l1lunisl11O no [;lH1c::;le t('Cl Asia" Es- afim de qUe I]mdesse fazer (I Companhia Te} ()fôl1.iea é em o fJl'C lhe seria, exigí.do; por C"ll(o ao ano súhrc o

1:,,1 ])nrr?irll córrc ao longo das frentr não só Uo aum,ento, c<lm nova minutu (ff\ contrú. (, r:lI11lprimcnto do contl'áto ['apiLlIl E'm)u'l'gado ,na réde

fwntcira3 llQrteE (ia Birmània,' no salário de seu::, funcioná. t<J qUL'. fi primeira vis-tâ;- pa- ('!li vigol', pmecdcndo o Go· (' 1'I::,pcdiv�s alllOl'tizaçôcs,
Biiio e Indo-China fml1eê::;a; e�, 'l'ios, como também, aos !1le- I's(;ht mais lIceit'1vIJ]. mas verno Municipal li n('ecssa- 'E:'i\<l nOVa pl'opÓS!"a devc_
veste do Himalaia c a leste do lhoramcntos a serem íntro_ qUe na realidade_' em <juasi ria fiscalização para' fi' fiel ni >'el' 'estudada: na reunião
golfo de Tonkin. duzidos na, l'êde telefônica. nll(b alti'\rãra �'l' proposta Obs{)I�'[l1lcia de SUas clüusu. dc hoje da Cáma,I'H M\1niei-

\-VASHINGTON, 3U (UPJ Embóra. os arg-I.lmentos antr:rio'l', pois r{'s�:Jrcia·so ]ns. pi\!.
Í>1eios diplomáticos IOCB is mos· ,��, ' .. '__ ' . __ , __ " __ �" __ , " ,_L___ , , ., �_

traIn-sc inclinados 8 admitir que G -,' l 'I';�n��!:!�������t:�i:�:"lJ:;;�va���� - onsiaeram . o·s ,. círcu OS -pO ític,O,'S -,como"aos lídel'cs cOlnuni:.-itas chineses
que se encun[nllll atuaJn�ente em

h cJ;' b'l
.

, ,-,

j\-r('c'f�Oll. é,iio 'h naturez!) da afir-

S C· O
"

O ,'r'o __ em'·�. -,5--'u-,c'e's's'o�'r,·o·'.mativa feita a dias }lor Dean U
A{'h�58on. (( � que a Rússia pre-
t"llde nIJsorver uma g-I'ande pal'- ftdhelll�,r ."OSI'"�te em' p-am.-nh'llr cnln_ Getu.ll""otI' do territúrio norte·Chinês, é o II U iJ .., (I fA,1t

,

que afirma o "New York Timei;"
num dos seus artigos de hoje.
HONG KONG, 30 (UF) ,-- :Mais

�le' cinco mil pessoas travaram
viqlcnü. hatalha nas ruas desta
cidn.dc com!:, ·llolí(:iB lo�al_ VlnÚ,
e �cis munif\)stantes c policiais
sofreram ferimentos.
HONG KONG, 30 iUP) - In

forma-se quc as autoridades na

cionalistas' esmagaram uma, ,am

Jlh> rede de espionagem na ilha
(le lülÍml11. Foram., presas mais
.le ,::z pcssO'!.:';, inclusive trés
locutores de rádio. Estas últi
mas teríam utilizado um código
par;], em suas il'J'adiaçiíes, trans
mitir dados sobre as defe:;as da

DlGHLIM:. 80 (UP) -

polida da Alemanha ,orientaL
1.llltWóoU o flin da chama
{t'a "semana de ortentação
'doe; documentos". Isso sig
nifica que foi encerrado o

pequeno bloqueio de Berlim.·
Já durante- a noite, os camí
nhõe.s voltaram a correr à

razão de otto a dez por hora,
esperando-se que durante o

dia essa cifra. suba a quinze
ou vinte.

Goerra ao maior ioi
:_\ I-�EGB . .l\ entre flLI;:í é dclxnr coe dlQ �:nnistel'iu da Agri·.,;u!tu-

o �,,'-.cndal pelo sccundarío. cui-! ra .para Iívrar o _e!'u�ll U:.; W(1.j.:;

dar das coisas que não tem Í1n- nociva das suas pragas. 11cfi!'0-

port.aric ia ou sáo adla.ve is, aban- me ao projeto de lei qUG id, !'<�

danando as que .:.)ãn fundarncnt.ais I{ulnr o combate à fOl'rni,-_! cuu-

___
o

para a nossa vida.

TELEFONE 1092
End. TeJ. A NAÇÃO

Caixa Postal 38

.

Blumenau, (Stu,. Catarina)
.. .. Janeiro de

31' de f
I

Red. Ad. e Oficinas
Rua São Paulo. 269
ITOUPAVA S11lCA

Se não fosse ussim. o ojnniao
pública esturía acompanhando
com u a:u�iIno interesse os esrcr-
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Encaminhou ao Governo

do [Ito', aqui.
BUF';NOS AIHES, ;;q <Up\ -

Espera a rança arDla__
vinte divisões até 1952
Receherá Inodernos enuenhosdo sEE!!IlUs

mui", complel.a órd·n11. " pc�ar da

opOi;ir;ào do Sindiento dos 1'01'

t uúrios. fili'Hlo ü Con[cdf>racion
C;el1cral Del Trajo. A ;,;rúvc ú

�onséqllcnte (111JJl pedido ,I. me

lhoria dc sulát'ios llfw atcndi-

___ -..._.__ � _...,. _oi _ --- --- --- --- --- --- �-�

Doi::; mal1ifestantc� fienr:llH g-rflve 1-'A1:18, :lO (UI') -- FOllte� au· (J transporte do Ju�terial n�!'tr:-

dhj;JS rjgoro�:ft,,s contra (!ua1qu�r
grupo que int(!rf}ra, rw caso.

c_:riz;Jdas afirl1.1:l111 que a lj�rança
I'flc��bcnl dos Estat1o� ljnidos

a.rncrie3cllH. Ul<..!.5 (] g"_)Vt'!'flQ por
:saD. vez, indicou _flUO hJ!uarú nH>

ilha.

improvável um
-Ia li! A

,antes a� OIS meses
m: 'Problsltlática a uniãO de Minas '!it:>;'��,T�:��,�ê'6;��='I,,���::�P�:�:�:" ]!�i�

- ," --' -

,

- -, -- - -

j.".m'lllllmtIJS
da Amcl'Iea do 1'101'-

lUO, 30 (MEnID.) - Círculu:! de Barro" 'ao seu lado.'
,

"

;md:J. vez mais' tlisereto" pouco fj- IW'; eut!a rcprci;clll_<Lf�ão decWi'""
das paI' �1"!llcl1tt>:" 'las c1u:,r,ef' tI) pnviado[, [l Frunça. serão elH-

);cm informa,dos dizem IIUI) {} pro- l�IO, 30 (!i1�n:lD:) - As tcn- I Janti,o I�?r si:: depois ({t\e viu: a I p::,tigir ,.5SU<i P�lltos, mí!lin!Q�, conservadol:.'J�. SÔIUt'llle. :ls"im 1:�"��:�.dO" .. J1a�.�. m�d�rnit!:��I' (J
EFETUjI._DA A T'IUtlAO ,D1:J

blcnw.> suce.'ltiorío c consc(jw:mte ,tatlvllS cm Mmas, 1.l0' fll,lC pan)- vcrdadeu'fl. orJgem tic sua famosa nfl!TI 'o i,l- ��onrronta-lo[!. ' estas podcrfl o pre�t.a.r ILuxlllO a Oci ( ..U c 1\ o fI .1llC ed -- c!làVC da ,','-
VA'RIOS lGLEM1!iN'I'OS

H�'it"ção ,polítiCa está com 'seu ,eo, r:ií<! 'p'Ú'3��I�, de �9,1,:, epi�ódi.o _ fQPllUJ4,. O" anlbi,:,nte .pontL{:o ..

ii
_ �!í ..

" @�lnhii o r'I!? ,Yfi alil'e$'�ll� 1.l'.l\t:tidO". ,,_, ',_, _. ,f(':�" �a EIIl'OP�, <?ci�ental. fi

d.c.;[ccho pr-üÜe'a:m'crÍte adüLdu--1JOr clespHlo de 'mato!' �lglllflcad'o, 'pC1S apenns movuncntado em fac'" do I, tal" sua"l,artc,' , '·f',,', ,-' .

'" -,_ � pllJlleJHI l"llle.-(,<\ �ll' dl11n:,. nft,..,;;.,."
, --" " " '.

C21'ea de m,di; <lois meses. E' quc é, certo que 'a un�ã.o mineira é 'caso alagoano, por se agrá.VU-i' I'ORTO ALEGl1E,:lO (MJ�-'
-- -- - -

-:: -:::
- - .--

--;-'11'
r.:l.se dn aeõrdo frnnco-amcrica- �:PÀUL(i: ;;6 (Mêrid.) � .. 'ler-

as prineiprlis força;> não desejam muito di.fícil, quasll impossível, cm Maceió. HID.) _ O sr, Ahcl CarvHlho, ' 1l(). assinado em vVashington na minou I_l" grévc .!ln; ferroviário:'

definir-se já, nem descobrir" seu Enquanto cn! BéIO-HOl'i}:onté iJ.gi- presidcnte dá Feder'ação das A5- !;('mana pa3sadfl.. servirá p:Ol'!1 iniciada em BolueatfI. tendo o d>:,-

jogo. O sr. A(hcmar de Barros, tam-se certos meios e'o -própria 'RIO, 30 (MElaD.) - O sr :::ociaçõcs Comerciais do Hio n,,,rmm' nove divisões francês:ls legado fi'a Ordem Polít,ica. e t3�,-

que ensaiára abrir uma call1pa- governaLfor se coloca em posição Benedito Valadflres dcclarou à Grande do Sul. falando em San- ,agora existentes e que di:-põem cial efi'\tuado a prisão de vários

nha. rccuou, lnDS não a tempo, d� ativo arrcg-imcntadbr. o ,'1'. reportageJn nada saber sobre a ta M!lria, duranle o Congrc;,;e;o de armHtncntm; quasi COlllpleto". clementos, apoutadoG corno' eü·

Bcnedito Valadares' e seus 'atni- anunciada reunião em Belo Ho- das classes conservadoras, decla. l!�m 1 H52 os chefes militares frall- munistas.

gos ostcntam atitude que é vista f>ois. vaticinam sua posição com rou que estas participarão ati- "('5"" eEperalll te]' vinte dh'i;,;óes

como calculada ingenuida.dc e
rizonte entrc os presidentes do:; vament� "na luta física da !óu- modcrll'nuente armadas.

muito velada, 'ironia. túdo tcmpc- p�rtidos minei:os. Adiantou

que! cc-ssão' presideneiar' . I
O" comullbta:õ frnnce;,;es pro,

rado com velha malícia e muita nao receh.eu,ate 0.momcn.to qual- Na SU'l opinião os partk os ,lc- cnraram obter o pro�raDlu de

"ntira, No Rio Grande do Sul o quer co�vlte para a.qucle ��m, bem V<:lm deixm' algumas vagas na:; '.- rcm'mamcnlo, incitan{lo us por-

sr. Waíter, Jobim manife3ta-se

f
como ja fez o que devlU fazer chapas, afim dc serem preenchi- I tuárioti c f<':lToviários a recusar

para que Minas Gerais tomass<:>
--------.....-----�---------------------,------

,

, 'o, lugar (!'e proemincncia no caso

is O· tos O E lados oi o ;0�;;E�:�:�:::vi�:;l�;:,� Disp to o ministro aniel õe Carvaiho a
f ricar a upe r-h mb.a ��f:::�:;::�:==::at&-nder os moa elf:ror do oeste catarlllln'·e,·nse'Moviroenlo fa�oravel no seio do Congrésso �:�l:;ir':n;:n:r:�p��;�e:�hO, qu� �,

''VASHINGTON,30 fUP) -'.) lhadores em tD1efoncs. O

preSi-,
dustriql, anunciou Um importa,n-, tit-:-it:��: �O��';;,d;�:�:::eo co�: II Conveniencia do "overno ser o único comprador e distribuidor do trigo estrallneir.oCongré.5so parece di�posto a con- dente do sindicato dos trabalha- te comunicado para a tardo:! de � �

cedor ao presidente Truman os (!-ores em comunicações, filiado hoje. tor�o d,e idé�as sem outras. cogi- JOAÇABA, 2'0 (A.N,! - Re:t- có Pcssoto, António LuCÍo, Eu-
,
argentino, sendo a cOn\'eni-

I
mesmo preço t,,1:;,,1a<10 pal'a f)

meios necessários ii falJl�icação ao cong1'e::;;;o de organização in- taçoes que nao o engrandecImçn- llzou-se- no dia 6 do corrente, gênio T,�gliari. Atílio Pagnon- 110, sendo lembrada a C'onveni- similur brasileiro, O dr. Len-

da I.JOmba atómica de hidrogê-
'

'".If"� to de, Rio Gra,nde e da Rcpúbli- no 'salão co Clube'lO de Maio. ceHi. Sílvio Lunardi. Atílio ência de o govêrno brasileiro i berto Leal prometéu iodu u

niv, Com poucas excepções, 03
---- --'--- -- ",�.-.-_ • .,& �a. São intransigentes fI,nanto [10';

[I anunciada reunião dos mO:i- Fontana, Orestes Bonato. Ari ser o unico importador de t1'i- apóio junto ao 'Ministérío da

legislaÚiOres de ambos Olõ 'pa.rcy. Trombas d'a'gua em Sa"'-'0- Paulo
nrincípios, embóra tolerante:; c:

geiro5 do Oc;õte Catarinense. Meier, Germano P,tlado, Eitel go estrangeiro e fazer a distri- Agricultura, afim-de qUg (J2

dOH 5[tO de opinião que 5C deve êonciliantes para com as pes- convocada pela Associação Co- Brenner, Saul Brandálise, Ro- buição de quotas aos moinhos moageiros da região consigam
autorizar o Chefe do Govérllo ��

S- 1 30 'd )
soas. mercial c Industrial, c. prcsidi- mano Massígnan, Luiz Specht para .a sua intl'ustrialização aO ú seu desidel'aium.

lc\'ar' �,vante .,' f,'" IJrt'caça-o dcs'<a ao Pau o, (Men ,

. dez metros. A cidade, que "E' cérto q\ln I'el'na confl'an""

{
,

O AI'" S ... 1 ,>
U, _ � u _

� < �"da pelo dl .. Leoberto Lu:.]. S�- Filho, Francisco Lindner. An- sr. ulllO, gaÜj,cr a, L rc-

::mper-bomba.
- l\fais duas cidades pau- é alta, não, foi atingida, e tranquilidade nas conversações, cretárío da Agricultul'a do Es- Iónio Orez, Ernesto Rubem de sidente da A.C.I.O.C, l'(�CeUfjll

- - - listas sofreram os efeitos mas as laVouras ribeiri· que se estão procedendo em tor- tado, Estiveram presentcs ao Oliveira. Glauco Olinger, Do- o seguinte teleg;rama do :31'. Mí-

VV'ASHINGTON, :la (UP)_- Os de trombas dágua.. Em nhas muito sofreram, e u-
no {'O problema da sucessão prc- conclave os prefeitos municí- mingas Bonato. Antônio Hilz- i nistru d}l Agl"iculturn: "Aells'J

conciliadores fCllerais cstao se I Jo 'd' r
'

d
·""ncial. pois que a decisão fi-

pais de Joaçaba e Videira. rc,,- bach. Virgínio Cem, BOéLypntn- I e rccebllllcnto tclcgramu CH! qu!'.

preparando 'pnrà ll1üis urna gré- .1 lUapO IS, ,as agua� o
mas dez pontes foram ar..

nal competirá à convenção na- pectivàmente. Oscar Rodrigues 1'a Varclla c Er'nesto Ne>óello. ( r comunic;J. l'cun'iij,u moag'llj'oB
''c. desta vez de eem lllil h'aba: RIO Matadouro subIram

rancadas. Os preJ�uizos são
donal. quundo eritiio será" VP7.

da NO\',L e Angelo Ponzolle, o Fizeram uso da IlIJ.lavra os

i��'
e 'iUtoriza 1Jodc1'r,i> f:5l"�lTtárk,

'lo pcssedi31110 Riograndense fa-
51'S, Albino SgiJm:nla, Atilío

I' ,',
AgriculLun. E,,;1.;u'!) l'�ln� rqn'e-

=-- ----- - - - - --- - - - - - - - - --- calculados em 900 mil cru- zer sentir seus pontos de vista". chefe tiO Fomento Agrícola do
. Fontana. Orestes Bonato, An'- ,,'mtá-io. A;;u",'do YisHu wl'lcle

O d h t I d
- ,

A t' 'd�'-'I Estado" dr. Afonso da Veiga, -

a O ,a' CO"II ecer o ex o a
zelros. OU ra CI a.ue a-

IUO,30 (MERID.) - Com, vb- o sr. AlbinO Sganzcrla, Pre- �i�,�i�e��eCt���>��:t() Pozoni e u

I� ::�:�f:�7a{��iic�������!,jS��I:�1;;�tingida 'foi 'Votuporanga, oas a um programa comum, re- sidentc da A!;sociaç1í,o Comer
'

.

onde o Rio JoS() dos Fou. presenlanle" do PSD c P'l'B _já dai e Industrial do Oeste Ca- O principal telll;:; �lbQrthdo

1'A,i
rUlll menelolw(!as f'ClJ ttlc;;!'H-

car.ta' as-c'ri-Ia por, MOBlllea
rudos subiu igualmente dez ��or������:�: (��'l:a��c� [e���� �����:n::, eA��.t���,i�tc�o�:;�� ��IOt�'ig�;o�[��:��:Lff:liuefJcs(��f�"�� OBESIDIDE �Il�ii.::��il'�:�Il��:Il:�,�l�;;:��I::D A�)!�=

6 I,
luetros. J momento. sabe-;:;c que pelo nw- Furlan, Guerino Da!canuÍe, Ja- frendo a concorrência do trigo

ru--;s --si �? aér�V�rª ����
IODaS

de avião e pe(:Dt- para aviiio. I'n-'''
vuví:hnenle, a !nari1!ha franc:êfl::l

---�-------�-�-�--- .. """-'

receberá talubern =G
,- '='

ª - .... ... i
�
,reve em�

=8 t t·;tt-=� _ O '_ U Ca
-

u�

de guérra.

scgundo alguns observadores.
pois vaticinam "U<L lwsição como

muito comprometida. O, S1".

Adhemar in:;iste cm caminhar
com o sr. Getulio Vargas, mas

estc j'l1Ywis apoiaria seu nome,

embóra deseje ter o sr. Adhema.r

I Blmnenau.,. ,Joinvile ,

Viagens rápidas e asgm:as stJ I
I EXPRE13f;O I'I'AJAR..-<\·
I TelêÍollê 1455

------------�_.:...
...

BAYONNfi:,:;O (DP) - O juiz
PeseI!, <[U\) dirig_e ti }I!'OCCGe'J G'.In

tra João CarIo::: dD Silva TtalllO".

(1.ev a conhece'r, hoje, o texto da.
cart'l de Moniea, escl'il [1 doÍ[; dias
antes '{{'l suá misterióBu morte.

mnrido dr: ,;ua dêcisâo de divor
dar-se, Num trecho' da carta,

Trezent s os
l�m �:tU carta. dirigida il':l primo Monic;l refere-se aos {1'cSgostos
fIe .Joá.u Cal'J{m, lVfonicu, "';z que {lHO ela f\ Hermano Silva haviam
estáva di.sposta [l, l'enundar a tu- dndo a .João Carlos da Silva Ra
(1.0 11�_!lo Sf)U of.-n'andc· amor, isto é� tIHOS.
O propr\o Pl'irno' do marido, Hel'-

mnllO Silva, Acrescentava Moni
':'-1 'lU" nstúva disposta a abanda
lH'r a própria filha .. Pamela. Tum

bém declarava quc falára com o

mant em ii nova or
En) San Paulo o secretário do cardeal Milldzenty

na "a

p

eHA DE

HAMBURGO

(XAVIER
�

1,,1 !\.1�j.AL1E< ��n �!qp1'idiül:all
Partin Itf_JjO ('\ Tn"-hneirn H,1:ij;{) d,q_
P('ln:_lÍr p;J1"a Cucui. iflH.uguranun
ll1n:t nnvn .1inhtl ;lnl�f7,ÓlITr.1/. f.,:UC11!
0. lJt:d:3 ']f' lnH q'lílõl!l��lrf.)s ·-1'2'
]Vlt1niJll,". fica ;�\ lnflrg��nl du RIo
r\;����ro. lia fl'(Jn! t'irn (lo _f"!�·a.3i1
I�()tn H (:o101nbi�. � Vcnezu!_!le"

--------------��--_r-- Declarações
E'unlrtHnmníIHIí:IIlIllIIUIHIUUlIIIIIJIUlHlllIlilllllummnumnlllU'_::

�"A NAÇ-O"�
.. ,

SÃO PAULO, ::0 (M�ridiollaJ)

IIJm'a
a Catedral. onlie ia celebrar

,- A reportagem de plantão na mi"sa em ll.Gii_o de graças ]101
estação Rcoscvelt, constatou on- mais um aniversario da cidade,
tem moviml'nto desusado aguar- o padre dr. Nicolau Boel', seguin
dan<)o o Cruzeiro do Sul. Ali se pat'a a Univcr"itiqde Qaiólica_ em

ancontravam nUlllel'OSOS sacel'do- companhia. do padre Sebastião No aalão do palaeio. teve o jor·
tes, prcnuriCiando a chegada d'! Saba, do, Seminqrio do Ipiranga nalista opQrtunidadc de �ntrcvis
vultos prOêinirlentes da,

-

Igreja Na' reitoria daquel,? estabeleei- tar o padre Nicolau Buer. Mon·
Catô!ie3. O trem chegou no ho- mento de ensino superior, era o senhor Emilio .José Salim, como

rario e desembarcaram llntão S. }ladre Boer recebido p910 vicc· 'prea:mbulo da conversa que iria
Eminencia (j cui'dial d. Carmelo, reitor monsenhor Emílio Salim mos manter adiantoU aue a Uni
acompanhád"o do seu secr-eta.rio, que lhe dispcnsou as maiores versÍci'ade Católica de -São Paulo

conego Enzo Gusso, e o padre Ni- atençôes, seguindo depois ambo!l contratara o padre Boer 'para re

colau Boer, que o jornalistal sou- para o palacio da rua Leão XII, gel' a eadeira de Teologia,
be ter sido, o secretario do car- onde iriam almoçaJI' em compa- - 'l'rata--se de um sacerdotú
dial l.1ímf.zenty, primaz da Hun- nhia do cardi::tI <lJ. Carmelo, logo de' excepcional cultura, autor de
gria, submetido ao' famoso pro- que terminasse a missa na Ca- yarios livros muito apreciado3, e

cesso que levantou um clamor de tedraL

I
que recentemente escreveu uma

nrobsto em tod", 11 qrístandade. Monsenhor Emílio Jos� Salim óbra sobre o cardeal Minc"l�enty.
Enquanto S. EminencIa se dil'igir., prestou ao jornalista informa- vieta e aprovada ,por S. S. o Pa-

çõm; sobre o pa,rlre Nieolall Buer

I
pa, Picará hospedado IH] Ullh-':r

que foI contratado pela Universi, "idadc, E' U,1ll üos primeir!)s pro
dade Católica de Sá!) Paulo, fessore� dáQuêles que fomos au-

OOM O PADRE BOER
'

torizados li, contratar no e:;tnm'

geiro pal'a lecionar ü'lui.
O padre Nicolau Boel', rjlw

ainda muito moço, falou, em ti'>

guida com o j(}rnali!!UL ('xpn:�
fift ndo-l5e ctn italifl,no. Clllhorrl jf
saiba montar frases em porlu
guês,
- Já eónlB,�ei a ntll'enuer :-1 lin

guu - di�sc. qom toda a corrc·

ção em nosso idioma - mas fal
ta-me aillda a necessariH prática
pal'a poder encontxar as .pala
vras precisas nun111 cOllversacão.
E monsenhor Emílio Jos� -Suo ..

(Conelue na ultima página) J

Lelx.elfivo 9 dlurim
fico de �çt10 ;;1111'/9,

5f!gura�ívt;Z.

_
COlnuriii::arnos aos nO!lSOS }}!'ezados assinantes e leitores

que 05,81'5, OUo ,ViIle, para Blumenau e Antonio Marlos para
_ o interior, estão devidamentc eredenciados por esta Emprêsa,

:::: para o trabalho de renoyação e angariação de assin,atul'aS,- -
senõ'o os segUintes os preços para 1950:

ASSINATURA ANUAL Cr$100,OO, -

ASSINATURA SEMESTRAL , Cr$ 60,00
Blumenau, Dezembro de 1949,

-A GERENCIA- -

.� ...... :
-.IIIIIJIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIII!IIlil,IIIII!lilllilllll111111111111111111111111111111111111.:1

00= ....,.,.". _ ._.. ==" "'=--

Ihlva eleiçãono�irI
Inuud de Justiça de

Mato Grosso
CTTIABA', ;:;0 fIlíe!:'íd,) '� Es
tá nlal'cad.r!. i'3ru l1nje a !1lYV'a,

€'-lei�;iio nQ �r1�.ibu1H-tI rl0 "11�,::UÇa. !
de Mato G!'OSSO, para :onl'lci'J- I

llar a dualidade que provoeoú I
a intervenção judiciária II') 1

I Estado, de acôl'do com '" .,,�- ;

II
cis[to do Supremo Tribunal,Fe- (

l,dera!.
,--------------------�

LABORATÓR!O '-'COR
DE CACAU XAVIER S. A.

9
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SEGUNDA

SI A"}\ }oNa�ão';
...·ilI'.':..ft :- .,'::" , : . :.- .. ' .,';-;"'! I-"'�:'Ii"� __

-

.,. , _..!. • 'lU

Redação. Adn'_.nlst'Cs.çll.a •

Oficina.'

Rua Silo Fs.r.ila, D. 20�

IFone: 10\.12 - Cx"(i,,,postait 38
.

Diretor do }lo "'10:
.T. SIM�,.f� -'A,NT-'J3

SecretáriQ: f
:MAURIC10 XAVI.ER �EÀP1WIENTEl, -

'i
Asslrul.turas:

Anual ... ,...... Cr$ 100,O(!
SemcSltro '.,. . ... , c-s 80,00
N. ,Avulso •••••• br� 0,50

Movimento do cartório

I
Rescisão de Contrato:

do Cível o Comercio, a Autor: o mesmo - Réu
cargo do escrivão João Luiz Manoel Kocheli - I-
Gomes da Nobrega: demo

E�tão em. andamento os I Na ação de desquite em

seguintes feitos:
.

} que é autora E. Z. foi pro-
- Ação executiva cam- I ferida a seguinte sentença:

biâria:
I Vistos estes autos de a ..

E.xq t�s. José Ramos c çã.o ordinária do desquiteJase Fl_:>chel'; Exe�xla. A1:-1_ E. Z., brasileira, casa-

IllOldO Krause, FOl ex�edl- da, domestica, residente
do ma!lclado de pe�hOI a. nesta cidade, 'propôs con
AÇAO ORDINA RIA de tra seu marido P.Z., de

rescisão de contrato: nacionalidade alemã, mar-
Autor Inst. de Aposen- ceneiro e residente tam-

tadoria e Pensões dos In-

dustríários - Réu: Anta"
nio José Bento. Foi expedi- II

do o competente mandado
de citação.
RESCISÃO DE CON

TRATO: Autor, o mesmo
- Réu: Elnesk Kanak

bem nesta cidade, a, pro
sente ação de desquite, a

legando, na inicial de fls.
2, ser vítima de frequen
tes maus tratos da parte
de seu esposo, bem como
alvo de injurias por parte
do mesmo. I réu foi devi
damente citado. Contes»§ü4;11i"l>als:

roo ,\
"

tando, nega o réu os maus

tratos aludidos e, por seu

turno, adianta que ela, ré,
é quem o maltrata e inju
ria. A fls. 12 foi proferido
o competente despacho sa-

c
, I,'

Fr;oça GGtul�o Varga# -
Edifício Odeon 3, 808 ,

S. PA\'JLO """"'---..-"

:Rua 7 de AbrU, 2M � 1.1

Montaurt, 15 A
Alem disso, jogou o Vaato
desfalcado de seus dois ex-

devagar se \ assim constituído: Wali:lii.·
Carlos e Schramm; Altino,
Tiúrra e Piske; Teíxeirà,'
(Alex) Afonso, Pie, Abreu
e Horst.
A pugna foi realísada

dentro de uma atmcsféra
de sã eaportividade.
As duas equipes forma-l'

ram sob as ordens do Sr,
Lothar Segieflel', que teve
uma bóa atuação.

And.

rentes, mas ...

vai ao longe.
Belo Horizonte; R: GOlt!s,"1i4
Porto Alegre: Rua. JoS4\ --.._..,_ - ---......--����------

Joinvile: Rua S. Pedro, �2

Projetos e Con);ltmlJõ�
Rua Piauí BLUMENAU

Idem.
RESCISÃO DE CON

TRATO: Autor, o mesmo
- Réu: Feliciano Fran
cisco de Oliveira - Idem.
RESCISÃO DE CON-

, .' ..

'���.._::����..�

FranciscoIreska
Junior

ENGENHEIRO ARQUITETO TRATO: Autor, o mesmo.

Réu Hermínio Manoel Pe-
reira - Idem.
RESCISÃO DE CONTRA
TO:

-�-----------------

f""E"I!"'a'Hürar""D"lIra�1õ1ll1l1alb'üulj"""'1- -
- -

::; 'A' QUEM P(JDEMOS CONFIAR o CONCERTIA � ::
� NATURALlIIENTE 80' A' OFICINA 4I:KMno FUNli \1. ª
§ El,sPECIALlZADA EM CONCERTOS DE APARELH.... \� ª
= E= EUROPEUS E ;AMERICANOS =
:; Est�b()Iooldo8 desde 1952 peRta p� ::
� Rna 7 de Se�llmbro, D'. 13 - BLUMEN A 11 ª
-,of,m!!!!Il1111IUlJUllIUlllllllllUlllllnIIIUlIIUJIIIIIIIIIIIIIIII1I11111111111111111ii

DR. AI'RES GONÇALl/ElS
Advogado

ReYldêncla e :Escrlt6rlo
BLUMENAU

Rua Brusnue S/N.

�'tnlllllllnUllllmlllll;lilmmlumlllllllllfillllJnmlllmllllUllllmlhlUI
: ' ª.

-

� E. HIIRMaMN ª
� CIRURGIÃO DENTISTA :§�

-�
-

� � Raios X ª
. §Especialidade em Radiografia dentária para qualquer �- -

= exame médico S
= Rua Brusque Telefone, 1203 §!
�·(JIIIIII J I" I III 1111111 J J111'" 111111111 11111' II J II J J III IIII III lU III III J J 1111111111111 III;;Dr". Telmo Duarte Pereira

o QUE EU ...

- - - - - - _". --=- - - - - -- -- - --...

"lt!lll)!i_"'-.............""..-......__...
'

"""'__"'-_,_ ....__·�o ...__"" ...._.....__-"!-�:'--- _,

',-' - _.--.�

.:._ Clínica: Médicru -

(Conclusão da 6.a página)
segue, porem, reunir a Co
missão de Constituição e

Justiça do Circo Tíraden
tes, apesar de todos os

seus esforços e suplicas.
:- DOENÇAS DE SENHORAS _

OPERAÇOES E CLINICA INTERNA
-V�RJZES-

ESPECIALISTA Ei.\I DOENÇAS DE CRIANÇAS

Dr. R. CâMARA

G'ol!SlLltário e Residência;

Esq. das Ruas F'Íor ianu Peixoto e Sete de Setilmuro
. Átendo chamados pulo Fone 1197

Con.: Trav. 4 de F'evere íro. 3 - FONE 1433

(Operações no Hosp , Santa Catarina)
-BLUMENAU-

x-x-X- X - X - X -X-X-X-X-X-X'

E,mpr�Sã Lima & Moreira
LINHA DE ONIBUS DIARIA A' PRAIA DE

------ CAl'tmORlú ---
Partida da Agência Blá-Blú às 7 horas da manhã

o "nUa. {!a, Praia às 13 horas. ,

Aos domingos e feriados, da PRAIA, as partidas serão
.

da tardá
Cr$ 30,00 IDA e VOLTA ....... TELEFONE N. 1269

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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no Dia OH bDnYOCa�ao· Bxcelencia dos soluados do Paraná e Santa Catarina
Tene o segm"te teô,' o oóletim Ele repr-esent.a o

COl'oarnenlol
SClTe tambern Pala revelar ',I do povo brasileiro.

do ga l. Tristão de Alencar AI'U- de atiViC.lades. :al'inhOsamente vll.H�so e paciente trabalho dos Ele l'etnlta ainda a de licadesa
ripe, comandante da Qnint:Cl (lesenvolvldas, 1111. longo tempo, mechco;; nllhtares, pouco nn-.]" serviço prestado pelas J'un"
Reglã" l\Iilital',. pronuncíndo no com perseVerança, mteüguncí., e m,,1'IISOS, porém extrenmnlent," tas de Distribuiçãu de, convoca-·
Dia da Incol'pé?ação (25 de ja plenitude de COlaboração: dedicados e eficientes, logrando dns, preocupadas, no melhor a·
neil'o\:. l<::nvolve desci" O meticuloso inspecionar dezoito rn i l c(]nvoea- pi-oveí.turnanto indicado para ca-

<:E' pOI' demat\'f sig'nlf'ioutivo o planejamento: cl'l convncacão, dos e o mínucjo-,o e objetivo ta , da indivíduo, em atender
.

com
dia de hoje -� Dia da Incnrpe- da inspeção' de saúde. da sele- boj- dos rioventa seiecíonadores J pquidad(' às n.ecessidades das
l'ação .-_ c deve, por isso, sel.'

t ,ão,
da 'apresentação, da r.-u, que. jt;ntamelüe com Os médL I Umdac:.es RegIOnaIs c, assober

sc1encmente comemorado:
'

nlão, d:1 attmentacâo do trans- coso pesquízaram a fundo, o va-l bados por solicitações Inúmeras,
i'illllf�� w'.,.... Z 4&!iuil

POl te até ii, cOl1'P'letcl e;"ecução J01' do nosso potencilil humano. principalmente, dos amargura,
I de todos e3se� planos culniínnn., O premio, para tão proveitos"! dos arrimos de familia.

.�P!"''''''-''''''''''--''''' '''' I do, com a cerrmnrna da mcorpn, atividade.' será ti entrega desses Por outro ladu, aP!'eselits:

I ração dos novos soldados da 5
..
a valiosos dados, depois de inter. louváveis exemplos de ericion

R, M" .

lt. ; pret!)clos. que este Comando fa_'l cía e iniciativa, dentre os quais
Ao mesmo tempo hjl'l1'l pu,

l'á às autoJ'idildes Federais. Es_ v'll" citar o da Quinta Cia. de

t.aduajs e Municipais, a quem I Intendel1cia, realizando, com re.,
tente a. éxcel(,nte colabol'ação
das autoridades estaduais e

cabera pl·01110Ve1' a valorização l duzidos l'ecm'S()s, o trnnspcrte

municipais principalmente do:, tisica, intelectual e profissional, no litoral catarinensl'. ele. 800

prefeitos e Junta cl(' Alistamen_ ._.�----- --------.....,-------------_,.---------'--'------ -�---------

t,,· Militlll'; o inestünà\'el' con

r;\U,so d'i Imp]'en�a l' do Rádio.
Cerreios e TelegTafos e Rede

Rádio Regional. na (jífusão das
ordens. informações e editais
leJacionados- com o Serviço l\Ii
l:tal'; fi coopel'al;ão expontãnea
" dign'a ele elogios dos óI'gàos

I. encalTegados do transporte., en_

I ;;!;�e ?S quais sal��nt�rnos. COl�,!ustJça fi Rede '\' laça0 rarana
:3anta Catal'Ína.

convocados. 'em apenas 10 dias, caela um c!cssC"s opei'-{)sos brasí- pelo EXUlO. Sr. Gen, l>tinístro da
em exata obedíencín ao plane, Iel ros, para transmitil'�thcs seus Guerra, foi aqui expurirnentnda
j-amento regional. ngradccim.cntos !pelo excelente em 1949;
Nele se manifesta o trabalho trabalho que rcaüzaram. - na designaçã.o, para as Uni.

metódico das Unidades regro; De fato, por tudo isso, a õ.a dades de fronteira de elernen

fiais" principalmente daqu<;:l.J,; R. M. continuará vag'uardc'ira tos portadores de bons índices

en.1..· q.ue _fu.nCionaran� as .Juntas

I n.
os. t.raba.lhos relativos á co

..

nvo- de seleção;
de. Seleçao, as Juntas de Distri_ cação e à seleção Para o Ser-ví ; _ na -ine!;timãvel colaboração
buíção, os Pontos de Reunião e ÇO" Militar,

.

da FAB. no transporte aér,�o
'dé Embarque, V(', em 1950, adíoionadae aos. dos convocados destinados ;,"

POl: fim ele revela. acima, de -

seus exitos anterio�'es - que jã. fronteira, abolindo, assim, I)

tudo, a solicitude e a prest.esa repercutiram llo··seio do Exér�' precário transporte, antes I'(:lI
"com que a classe convocada a- cito - novas conquistas que. lízndo via Presidente Prudente
tendeu aos editais de convoca, pars só cítnr as prmcípajx po , e rio Paraná;
ção. dem s('l' sintetizadas: - na anipliação da área de trí-

O Comando da õ.a R. M. m.i- .- na adoção. '!lélo r\f:ínistério dá butnçâo, qUe tende a abranger
nifesta sua enorme satisfaçã.o Guerra. do ststema de íneorpo- n totalidade elo telTitório rcgia-
pelo corrct., desempeno de tão ração em dois turnos que, por nal. corno imposição das cres.,

complexa tal'{'fa e se dír-ígc fi iniciativa regional. apt'ovad9 eentes nceessidadcs dos efetivos

�Iencar iraripe

Ao entrar em contacto
com KolynoB� 05 ácidos
(le hoca, causadores da�
caries,. são imediatamente
neutralizados,

a
a quiDta coluoa

E. UU"Reu ir-se-ão
bro.sileiros,

R·OS

a:rgentinos
ficas dos I<:::stados Unidos.•
As sessões daquela íns-·

t:ituição deverão se prolO'.-

cerca de 10.000 especialis
tas, representantes dos di
versos setores do conheci
mento humano.
Entre os cientistas que

fa.larão .durante as soleni
dades, alguns dos quais a

presentarão relatórios den
.

tíficos, estão os seguintes:

Nova York, 30 (USIS)
- Cientistas brasileiros,
argentinos e mexicanos

participarão das próximas
sessões da American As
sociaton for the Advan
cement of Science, uma

das mais antigas e concei.., 1

tuadas instituições cienti- I

gar por uma semana, sen
do que a primeira está pro
gramada para ser inaugu,:,
rada no dia 26 de dezem
bro e, segundo se prevê,
espera-se a participação de

_'-_----------

IJESTIIUlIlIlO as alCIElUAS
Kolynos destroi cerca de
92% das bacterias da boca.
Este eleito dura horas!

I Vai á. Joinvilc? : II Reserve sna passagem pelo I
EXPRESSO ITAJARA �

.Rua 15de Nov. 366 - Te]. 1-155 I
Panorama mundialA delicios!! espuma de

KolynoB �emove "8 partí.
cuIas de alimentos, deixa
o:;; dentes polidos e Tetar·
da e. fonnação de mudna. Ir

EE.
d rrota do govero do

50-vi étic a
a

••••$.,----

cdtolicos elo,' mundoApelo
Melhores re... Ifodos são obtid".
escovando .. se 05 dantes com

!(ofynos, depois de <ada ref"íçã�, Papado aos

Venda aVUlSa na

HEngraxataria Miro"
.

Washington, 30 (DP) -I
Estando o Programa de

Recuperação Europeia
quasi a meio caminho, au

toridades de 14 países par
ticipantes do Plano Mari
shal e do território livre de

Triestre, apresentaram re

latório relativo a uma al-
ta pTodução na industria e

na agricultura, durante o

ano de 1949 e acentuaranl

Sob a dire,:ão dos IRàIA'OS !}IARISTAS --- _. ,,---- .JARA(}UA' DO SUL �- Santa
INTERNATO �-SM:(· INTERNATO ---- EXTERNATO

Catarina

=

,

e

teClen'l' ta
e

«I

lCanOSm
Professor A. B. da Cu-, for t.ho:) Advancement of

nha, da Universidade de l Sciencc foi fundada em ..

São Paulo, que falará so- 1948 com o fim de promo
brc os Drasófilos (Gênero ver o progresso das cien
de plantas carnívoras); ÓH:'\ nat.urais e sociais. Es
Dr. B. Lutz, do Museu Na'- sa instituição está dividida.
cionaI, do Rio de Janeiro, c:m duas divisões e 15 seC-j

que alJl'CSentará um estu- ções e 297 instituições es
do sobre os S(1,POS; Dr. E. tão filiadas á ela. Publica,
p, Ducharmc. do Labora- ainda. dois jornais cientifi
torio Tristeza. de Coucor- cos, distribui volumes téc
dí8., Argentina, que falará nicas, patrocina bolsas de
st1bre a lepra; Dr. J. S. cstudol:l; apoia pesquisas
Níederha.user, da Funda- cientificas e coopera com
ção Brockfeller da Cidade outras instituições em próI
do México, que discorrerá do progresso das ciencias.
sobre um no:vo inséto, o

Baldulus Elimatus.
A American ,Associaton

l'cgioJ1[tis; 9 .'

- no aprimoramento dos tra
,balhos de convocação c

, uelc(;ii'J.
qUe já constituíam c, ma is am,

da, representam, ag-or a. ru»

justo motivo de orguíno. pala "a /

Quinta Região l\[iJitará
- na rápidn e pcrf'eí ta :\{lav_
tação elos Planui'; negionai� iÍ..,'
rna.is, reeentcs In!ltl'U(;ÕCS tlu
Estado Maior- do Exército .

Meus novos cornnndaclos l OU�
tros horizontes ec nbi em à \'0"-'

sa frente! Sois. hoje. integ;r'l,_
dos na família m iltí nr. 011(1<' (')1

"

contral'eis um ]}O\·O Iar, de'iejo
so de vos prestar a mnts C\lÍ(]:J'
cIosa assistencia material e ,,'

pil'itual. qUe mereceis, eonlO· '·.0'_
dados do Brasi1.
Ides inieial' o aprendiz;!'!!)

elas (trrnas.

Encontrarei!'. no Exército, ,.1>

mo em .qualquer das I<'õrça:-. 1\.1:_
madas. uma EscolH. una. e,. im1i.
visivel. onde não penetram "

desânimo c o iucUfcl'entismo, :1
tibieza. e a (',, __anliH. pOI'qllG 71j
l'ncontl'al11 éeu. nos Quartei,:;. ,.,

entusIasl1JO, o ai'dor pwfifo'sÍoD.'Jl.
�, tlj«ciplina CXpOI1l[lll�'l; n br,i�
1tUra. a c�llnarJjdage'ln � virh, �

dcs que o militar (:ullü". a. Yid�
i!1teir��.. COnl Cl1(�r6·ia. fê c {lrg�J·.
lho.

'

Esfon;Hj-yo:< .pI ,r eDrl'(�sP(lJ1-

tlenles às CSpCl'3Jlç.a1' que lIS vos·

sos Instruton:'s (' COl1lant1<tllt�,:

depositam em "ós.
.

Estou certo ele que confirma

reis o cxcelente conceito CD1l.

quistad() 110 Exéreito pel08 U1]
dados do Paraná e (h: Santa C�-

tal'in;l.
Vosso GeneraL nesta, meus].

gem, vos dc�eja boa l"orte llD

Exército e que se.iaHl' proveito�
sos P'l.l·a VÓs e para o Bl'afit, G!õ

ensinamentos quc i(1l's ealhc�'·.

Considerada bôa a situaçio
economica dos Estados Unidos
., WaHhingtoll - Os prin�
cipaís chefes trabalhistas
dos Est.ados Unidos e o

Secretário do Trabalho di
zem que as condições eco

nômicas dos Estados Uni.\
dos são bôas e assim per-)
manecerão .. em 1950,

:: -'��

: C a. s a �
Berlim (UP) - Embo. o" desenvolvimento do novo tamellte debatida pelo�' CG� fic�das na ONU. De sua

l'a o alto tomando aliado r «bloqueio parcial» de Ber-I mandàntes aliados. .'.. l)al�te, fontes autorizadas
-

Vcn,ic-c·c Uni'l Cflsa, é'il
.

t d b
.' .' "

1
-

f' .

.

- constl'u(;ão re'Cents,. facHita- ::
seJa apresen a o como o - lim, imposto em conse- Pelo que disse o meslú.o. a emaes a umam que se :: [ie o 'Pa1�"-mento. o motiyo::
servando cuidadosamente quencia das novas restri- porta-vós, os bÍ'itâi1icós tI;ata de mais uma tentati· I:: dn. venda. será.. e_Xplic.ado ao ê

ções soviéticas ao tráfego são de opinião que o atual va .das autoridades r.uss.a� I � b��e�c:l���\')J�:::r: p���ra� ê
Execução do Piano Marshall inter-zonal, a situação con «bloqueio. parcial» está para «lallçaI'» em foco a l:: fone 1197. ª

tinu'a a ser de molde a não possivelmente relacionaolo, repÚbl.ica democrática' a-

'I
ª

' .

- �,
perturbar os comandantes com a posição diplomáti- lemã � governo da zona

aPRESENTAM MElHORllS OS aliados. Uni. porta-vós bri- ca da Rússia, como se pode oriental sob controle co-

OVO
PRI'SES·· 01:1,.EfICH'DOS tánico declarou ainda hoje ver pelo impasse surgido munista.
H 1:.11 nl ao correspondente da U-

J
em torno do tratado de C i d a d e do Vaticano

nited que a questão de�te � paz com a Austria e as ne· (Up\ - O Papa Pio XII

19��1 fato foi revelado por bloqueio não seria imedia� r gociações soviéticas falsi· advertiu que as forças an

ocasião de uma reunião da ti-católicas empregam mé
todos modernos e auda

Administração da Coope-'
=-'li�lillllllllllllll!lIIillllllll!lIIlIImllllllllll!IlIl\lllllllllllilllllllllllllllllll_; 'ciosos para incitar as mas

:cação Econômica, quando

::�r�";,Oi�:�:!OS d:��C�: I::::_leatro' "Carlos Gome.s' '�_:=. E�i,:t�:��o:�;���
ano, executados por auto- �

ridades dos países pa1'- _
católicos, em geral, para

_ ..' .' ;. que. se unam em torno dos
ticipamtes do Plano lvlar- Estreia __ dia 1. __ Qua,rta-fell'll - as 20,45 "- Qarta-feu'a = •

. ., . . .

shalL Falaram eles sobre
-

Dia 1. - Estreia da COn-1PANHIA DE COJYIEDIAS . = prll�clpl0S de crIstlanIsmo
=

a...fim-de devolver ao mun-
pesquisas sobre inflação, �::Marl"o �,' Sallaberry III Lucy Lamour-:ª do moderno o Cristo. Essa

esperar um maior progres- liberação das restrições de
.

::'0 na cooperaçãO eCOltômi- comércio e melhoramentos § 'c'um Isa Rodralgues � ��e�����:a �:m�iOc;�; ��
ea intcrnacional no ano de na estabilidade financeira. I::

.

. ::
_________________________ , = = ep�scopado italiano.

'�. I::: com a maravilhosa comedia em 3 atas de Julius Rosen:
-

Nova Iorque, (UP)

1·"iIUIÕ;:IIII"p�:I;I"'IIIM:';;'lIllf:';;;;[I!III&'II--'��;
..

';���;�ntoui ;:,P�i����:J::�'��
... = (Não desejar a mulher do próximo) roe't""'" de Moscou, está tra-

_ �DVOGA!I� _ u.;

_ i :: Um espetáculo de fino humor. marn.\'ilho,,;amcnle monta-:: mando a derrota do go·
CAUSAS crmIS, COMERCIAIS 'm CRIMINAIS Iió, = il'O e soberbamente des€rnnenhado por arti�tao; de escol. taís:: verllO dos Estados Uni-
Escritório: Rua 15 de Novembro, 389 _ 1.0 Andar � =

como Is'! Rodrigues, Augusto Anihal. Alzira Rodrigu;�s _ .. :; dos. Essa declaração foi
i Carlos Mello - Benito Rodrigues C outros. " =_-ResidencÍ&, !:'tua 15 de Novembro, 1393 - :Apart. 1 r!"._ feita hoje pelo general

� ! Platéa numerada Ci'$ 12,00 - Baleão 8,00 -. Assinatura para:: \-Valter Bedell Smith, ex-
-:;:: );<�ONE: 1447 - Caixa F'c-stal, 211 _ BLUMENAQ t'l

I;;:;
,1 diferentes espetáculos Cl'$ ·10,00 - A' vcnda no Cinc Busch:: embaixador norte-amerÍ-

..�!mm'IIlJilmllll!lII!lIlIlIII.lillllllllllmmIlHlmummmlmuuuuu.� � jjll!lllllillllllll�l!illlll!lilllllllillllllllllllllll1111111111111111111111l:illllill� I cano em Moscou.
�__._____________________ Por out.ro lado. o ex·em·

�
i I: I li! li 1m IHlIlIIIHI !IIli lU!�lllm I 1111 iii IIIIi IIHlm I li! ! mil! !!I!lI!!! II li I! i! i I !!I I ! II! I!!!I! Im!!lIll !lll! 1!l1!!! I !li 11111111 111111111 1111111 IIIII1I1JII! IIIIIIIIIII!!m� I ::;xadOl' Bedell, Smith dis-

="� • -

L_'=
.,._..

� I n a I a . U I Z i ��iam��::;,::t;��:��
- chave da liberdade ainda
.-

brilhará para () povo rus-

SO, opriluido pela. can1ali
lha comunista.

aliei""
Seleciona suas vítimas· deixando vivos

insetos benéficosos
Londres, (BNS) - Uma

.

firma britânica de produ.,
tos químicos produziu um

novo insetecida que exer

cerá grande influência so

bre a. produção·mundial de
alimentos.

insetecida é a de entra
nhar-se na seiva da planta
de modo a causar a morte
a qualquer inseto, que a

absolva.
A firma produtora já re

cebeu numerosos pedidos
dos Estados Unidos c de
outros países.

Denominado . Peston-3,
tem a qualidade .. especial
de selecionar suas vítimas,
deixandó vivos os insetos
benéficos como as abelhas,
e matando os nocivos, co

nio os llfídios fitófagas.
O novo inseticida é tão

eficaz flue, em vez de exi

gir seis pttlverízações a

nuais do campo em tra.ta�

menta, . produz os mCsm�
efeitos com apenas duas.

Outra vantagem dQ.novo

Esta opmao foi. expres
sa em mensagens 'de pas�
sagem de ano, por Mauri�
ce J. Tobin, Secretário dó
'rrabalho, Willian Green,
Presidente da Federação
Ame:dcana de Trabalho, e

,Philip Murray, Presidente
do Congrésso de Organi·
za�ões Indlliltriaís.
LouVando o grande po

permitiu á nação se reer�

der de recuperação, que
guer em 1949, disseram ê.:
les que muito desse pl'Ó�
gresso, bem como a atual
tendência a melhorar as

condições de indústrias e

comércio, se deve aos es

forços das' autoridades
trabalhistas e do governo
em manter niveis de salá
rio condi7..elltes com o tra�

balho. (USIS)

Novo
re'cebe

avião britanico
certificado

o avião «Prince», pro
jetado c construido pela
«Percival Aicrafb, de Lu

teu, Inglaterra, recebeu
o' certific3Jdo britânico ele

aptidão, que o habilita a

ser empregado em todo o

mundo no transporte de
passageiros, mercadorias e

carga postal.
Assim que experimentar

aJguma.3 ligeiras modifi
ca:;0!''3, o «Prince» será. o

primeiro avião de sua clas-

." se a satisfazer 11S novas

'� cxigeucias da Organização
i Internacional de Aviação'
Civil.

CrCÚIC Nívca ê o unico cre

lHe no mundo fabl;icaú:o com

Euccdt� substâucia da mais

íntimá. afinidade celular com

ti. epiderme" hu ana. Creme

Nívca conserva be:l-ez;a.� a

elasticitlade e a ;iez da

pele deréndrmdp.a do 'res!:leca
,mento .ú';'" manchas e ihs ru

gas prematuras, Excelente

como base para rouge e 1lÓ
BANCO SUL DO de arroz como para ti. limpe·
BRASIL SIA. za da pele . �·mmmm!llmlll!llmmmm!mllmfUlmlmll!lmllllmlllmlllullmm�

.29 anos, a servlPo da Especialmente in'1iicado
-

naS =-
.

::
'" queimaduras do sol.· -

A '
::

_'"On��:�l:e��.� ==:::-::===.

-

_ viso ao púb,ico;::'·lIlmllllllllllmlllmlllllllllllmllllmllliummmlllmnllJmmmlmm� A Empreza Auto Viação Catarinensu S. A, leva ao conhecim:en�=

�=::-::Gin·ás.. io em um ano ==�:_: to do público em geral. o horário de suas linhas de ónibus en-S
tre Blumenau e Praia de Camboriú e BhlllHmu\\ e Juraguá do ªConclua as quatl'O séries ginasíais em um só ano, estu-
S I. _

u;' como segue: E
:: dando pclo nosso método moderno de ensino ;por cOl'respon-:: LINHA BLUMENAU _ PItAIA DE CAMBORIT,JT' '.

__
��_:: dência. :: "';::- = Dia!3 úteis: - Partid!a de BIumenau às 9,30 119.

�_ é\_l't. 91- Antilo Madureza :_� - Partida Praia Camboriú, 14,00 hs.

= CURSO KOLBER =
- Domingos: - Partida de Blumenau, as 6.00 hs. ::

_=_- O lU',.:rS EFICIENmE DO ESTADO DO PARANA' =_-_ :: p tid P
, ::

!fJU'.LI. .A. _ ="
ar a faia Camboriú, 16,30 hs.

-

:: OUTROS CURSOS: -;; LINHA BLUMENAU - JARAGUA' DO SUL
:::

- "ESCOLA _TE'CNICA DE AVIAÇÃO
=
_ Dià:riamente: -_ Partida. de Blumenau, às 1aOO DS.

ACEI'f'AIHOS ALFNOS rXTERSOS PARA O CURSO PRUIARIO e l.a e Z,a SERIES GL"iASIAIS - CURSO PRE- _
ESCOL..4. ESPECIALISTA DA AERONA'UTICA : .

Partida dB Jaraguá às 19,30 hs.
_

PARATORIO PARA EXAA1E DE AD:.\IISSAO A L""-ICIAR -SE NOS PRIMEIROS DIAS DE FEVEREIRO PRO'XIMO. -

f: ESCOLA PREPARATORIO (CADETES). = ª {Depois da chegada do trem} =

:::::

.

A PEDIDO FORNECEMOS INFORMAçõES f'EM COMPROlvrrSso = Av, Vise. de Guarapuu.va _ CURiTIBA - Paz'anâ :::: :: 2
�í! Ii li!! Ii li!1i Ii Ii I! 111111111 !IIImil li Ii i I! 111111111 llllllU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! IIII lU 1111111,1111111111 i 111111 0111111 til I í IIIIIIIIIIII!J11111111111111111111111111111111111111 t li,� �,Il" 11111111111111111' IIII illllt 11111111111111 i IUlImmlllllUlUtl1 ii II iii 11111,11UI� !i f.,tlIJIi I tí 1111111111111uni ii iUtI í íiillll i ífi iUHlIImm í IIIUlil1i1l1t1lHilllIlll.�
,

1

A EPIDERME E' n.EJi']'�·
SA DO COR,PO. C.REl'tnl
NIVl'.;j\ 1�' OI'JF:E;SA DA

EPIDERME

Trata-50 de um f�l')are-
Das 10 àg 12 hor!t!!!.

11
1: Das 14 às 18 hQ!'3.B�

11.1 ,de mia solta, COl?l ca...
CONSULTORIO: _ :nua 115

pamdadc para um numero

11.'A No b "'A,O I·A·.1 ·t·'
.

J
LI" vem ro, .""" - , o·

, (e OI o a doze passageiros, I-d da i ar )
,

, = o <t5U a.rma>.-
sendo dotado de dois mo�

tores radiais «Alvis de
Leonides» de 520 hp. cada
um.

�Iinica de lol�os
Ot:TVIbOS, NABI8 II

OAnGAN1'â.
DO

Dh, 'VILSON SANTRUG;O
Assistente ela. ]j'acw(!ad9 _da.
Medicina. da. UnivGrsit:Th.de
-- do BrasU

CONSULTAS:
HORARIO:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'id
Além do
° ·rm]lOssivCl u-tnli os ambicio805 e os ,!ão nmbicio,ws, os fraco:,

� os fortes, rico!:J e pôIJrcs todos. com c.�GeçflO âos céticos, dos que

jrí aC'urnularam experiências 11",1l.� uh'ú" fieIS putn;!S, !i.t·,{}ulo, llO1'

fim, sob elas soterradon em negros t.",eis. 08 out ras totlos . }wlJifat/

tcs âa. ,jIlP'" rficie, recebentlc .�ól_, chuva, cento e 1II3I'e. [IÍl'a1n pl"lr
ifêamcnte. [ta redor do illlpOS8i1)cl como ((s abelhas giram (tO 1'€(/""

de 'nIna fl(jr e ns f'f'ianf,,'olj cm. torno de 'Um(_(, JO!JH..ciol de JUHho. V'Í

'I'en� do 8",t. ealôr dispC1'80, têm tnnt(( confi{mça nele, que 1I1e cOIl{áll,!
o 1nonopdlio de SU(lR lna.is Iu·eciós(l..<; c.spCTílnçrr8 - e: �}C1YH2Ç(lS que
Sf-O o 1Jróprio seni'iclQ de S['I(, ttio rIe Vt'l'C1� -- 1111 cc.rlesm in((b(lUi.u�·�
do mar({/l:ilhos(ls cnlnpC'lp:({(�õe.<,·. A. �8 ee::es. 08 arsatro. (f. d·úvirla· .. csta,

l!,-Il,m perv(nsfl., feia. âotas!« tte nm- "scnee o] /l.1(IJIOU1"": Teltlm,mt<,
llrr;briltC'0. in(YI,,,4--: dr rli't'f.',·tir mt.alaucr ra ro /lo .']'01)0 .. Flnt'tl0. rlcsfci'()
O cbietivn. (/m\tJrovidos tie b-ússota: rÔC7n-sc tlt{l}J, nHO' revolto f)r,.

con i u rbo.dos j)B'i1·:;t>n(';utn."i. sofrendo 1.011.((.. (iC8:iJ'f/1"(Ulf{t'cL scn.'':wçilo rl�

T/�_qro. de h"ftiç(J_O. ouann» a dúri.""la se icanor« n im,po.<,!oslcrl � 1'l":in-
f ..... f1"1·",'n nn .• .."'u "n�f", (> I·/í fir'" 1l1'11bllndn JJ()J·ro·I;f'H1 .... nfJl.<l(�.-q){lo� .... r:

dilzindo. pro F11 efe11Cfo v=nt.urn» ctn lf/Trrt.. c8c�1(f_ B.�'c (/]Jr:_qo no

hn-I!',ossi-1)C1 'n(fn proeern (l,: nro nositní» arroan ncío.«, l'ClH ]1or1c 3C')" (;011-

:"tde"r'ar];v COU1 UUl[(., uherranie [tirmrr de despre;�n ptc;.J,rrs ('ni,�((.., J.1nj·
rri?n�l8) �JOS8llJei�s. conr;retos ..

,

rIP-- l·P�/.7�.,,:·ru:r7() sulJo1·dil1t,,-Vr n R."iforrn�

I'nH>t>ma�. O a'('erl? ao Hllp08S11'cl O1"rl'IW-SC da, necessidade que o 11-'1-,
.J}Hcnt tent ele ihuiir-se, de confiar '}lns seu,'-\ sonh.o«. elH .,;:-P.7(S l1rrfr'n ....,-l:<:-

1l;;YG_ito8 n telicutade. Por rnce nã() buscti-Ia 7UU� coiso» ta" rr' " ..... i8 /'

,Oh, se tndo toese t ão �hH7)1r.8 (n�s;m, [(1ft? (Jnm, 1:1r7n sl",�irr! Hri 11m

'pl'overt;io chiJu!JoI qu « d t=: "Se 10rTn\' 0.\' d('.�f-':in8 fn,�,""eHl r.]Il'-,,,.,....<) 'lU'''''

ha.veria pri.ç1o"1I�·iros". l\'frlS, ri r5rtlidarlr, ({jud." ",r,O cctca n co-u c .....-rrr

1'e>rfeição. O 'único t-er-tr rwo (� rsnC"nr 'll/r'.n iPJ )108.r.::jpr,] N,...n .. fr'''�H. p. ..�,

�Hdni acontece1l 1t1n inlpOtJslt'el... 1Jlf1.� 11(/(1 é pnl· ,�rmrl1JFJl1fr.� 1HfV-',"_

}J�la.des.df'l imJln8.�'f1),....j� r71rry a. gcJife [ice e!·fpcr(!1u19. FeH�me�!te. 0:
ç '!(OnOl aelos que o diga ln � ..

C li R r S T 1 ::7 :�

t\_)\JTV·-P�P.SAR IC:-;

Fazem Rnr3 hoje:
- .i\. sra, !lt",,"!,i a d� T_.ourrles

filha (ln ar. Hrmor-ato Tomelin.
- .4.. sra, E:�n1eraldq.. €spnS::1 nl'

""- lViozqrt MEllo. da soc;edah
riosulense:

- .A �rq. C-:;tin'R �sno-sa rlfJ r-;r

Arn::-,lrlo ]\:T!ldin<:: X!lYj ....r. �r1.�n,.:.a··
do CO'''!l p�(''f"itórí() nf'·;ta ri.dade.

- O jovem C'!rlo5 Pns�onL
,Tr .. filho ,lo sr. Carlos Passoni,
funcionárin c1�, 8'n<:.rer. c nossr

prezarlo f'olahol'f,,:tnr.
- A' n-o;"J1Hni n mPTlÍ'l1. '1ITridn""''1:

,r-j"ta fill". ,l" ,,�qal Am"nda
Hel'm1Ull ��len)c. da SQC;ed3de 10-
c'!].

rlenrJ(' ('''"' h t-�P("l8 T"I':lr� r""! l'Htn�

le.vBntand0-e.c U"l{f"(l

-

� T'lOllr-r) n�
-. ......... t-. nn- p�e:;::' �'1ra"""'" .01"\'fn"" ?':"

n.:.q_"tq.e. I:(lT'u;t:; do e:-oJ. ri") !:I!, n1T

co, rln Yento. DJ:!rõ.e-remns o -vice
I.) frescor, a saude,

-AQUEÇA "t.; a prirrieirn fer"u
�''l llnl r,OJ1n ÕCO ;::t""""1Q p. 50 g'r;:
,r� ap;11C9l'.. T\\nt� 10 !;!"-;. rl .... nl�i
....f'l'.. n. nnl tl-'!rf"l) flp .... (\TtO ,,('0 �P.llf1

P. fpl"v::l:. nlexcnon. rlllr�nt(\ 1!) 'mi I11Utt?S. �Jllntf'! o �:llro rl(l lIn-1n 1!=)
i�::\nl:::l: � unlB �e-nl'. Aqllt"'r"R .-ln
rantr fi minutn,<;,. nlr"X:'-'nnn f:O ..... l

pre. P.h·':n roh('!l·to {'om lIrn, ,--.}::\

,'q, batirl� enl neve CDUl 5 J;ralna'
de açucaro

ASTRAL DO DIA
(Por Haga S\\'amO

Tet·ça-feir'1 .. 31-1-1950
Snt.l1rno rarlia hons et�mcn- 1

I tos principalmente à iard�,
para terra�. culturas, minas,

f imóveiR, eonstruQões, compra
e vendR. <'5cultunt_ antig'uida
des. e tudo o (lue se destina !

! :l Jongon durar�ãn. como histo-
r

1·!�. O'''''n''''''r:1f!�., h"'1"� l .... rritiTY,O,. r

r (';f1rttÍl'k:,�. Os nrlf:'rj{lo<=> "hoio.
0nf.rgicfJ�, mn � irnnrevldr-n·

J teso P:O'?;3 rito long-a yid::t e po
tfnriio s(' tr..,.t·n',r llr11111�re� &l I

nH'\�mo ef\1f\:1,y'f'<::', PotlÍ'n'l I-r'1_ 1

halhnr CDl corl'C!OS e telegra-
! fo�.

Conselbos f!

UnUdades
PAE�SJ� llf\'l:1_ honl diárii1 nn

ar livre. o (]Uf'I I. p::-::pp.eirllm�nJ.f'
rccon1t:'ndavr-l �I'" pro�-'O:1S nllp. fi
can1 nnlHo tempo enf'crr�da'; noc

escritórios e qUf' não TlC:;SUf'P�
meios ou tempo para p:H';':'1t'

rawpo nq ,...;":í.f) (hn·111'.... p.rn qnart0;:;:
mal v"'r.ti1:'1.dor. OH COnl:11' 1m·

-prpe:n:H1n rlp 'P,",""",)'-l'� ...,.trno�f·'lr":'l.
e passe nunlÇ! T}l'R i� n flrn rlP �e

Tr1<')na. Não 11ç;� ,,"'rfllTtH"-; fnr+-"'�
em s("u quarto. S, gosta de fln
r8� no qllarto _- o íl'lP prova n

�c.u bOTI) Q'oc:to - ".('>'" "I" � ..... -. r �

ra de il2itar_ Ao 'c','n nta_r-se fi
flue diantp rl:l j?�p:l;_:) :1spil'e n :1 l'

fresco cadcnci,dnm�nte. extrn-

._,.LlVROS E
.

lurORES,_,�----_

Daqui e de
BRIS ILEIRO DE caSIELN

,

1
A uva eneficia

- s·a·ú·de e 91JJ8

O - professor Marcel Lab- metade será consumida em lo, abusar de uvas e deixa;-"

bé, membro da Academia jejum, a outra será dividi- de lado alimentos ricos em

'Francesa de Medicina, a- da em duas porções: uma gorduras. Enfim, os que
firma qlle a uva age sobre para antes do almoço, a I desejam engordar não de
° organismo com a mesma segunda para antes do vem fazer nenhuma modí

efíciencia do sôro. O regi- jantar. ficação nas refeições dia

me de uva fresca deve ser As uvas precisam ser rias, apenas juntar aos 011-

considerado como um ali- bem lavadas em agua

cor-,
tros alimentos porções ·re<�.

mento de primeira ordem. rente, devido ao sulfato de guiares de uva.

O suco de uva, depois de cobre que as defende, muí- As criancas é preferiveI
experiencias realizadas re- to nocivo á saude. dar apenas� o suco da fru-
centemente, é considerado As �essoas que sofrem ta. Coloca-se porções i

em casa
como uma espécie de leite de obs1dade, devem consu- O"uais de suco e ao-ua dei

veget�I, cuja C?�p.osíção o mir, durante _um certo pe- �a-se repousar "'vinte e

k (aprOXIma mUlhsSlmo do qualquer ahmento. Para quatro horas e faz-«e a
New Yor, i N.P.A.)� �

I
exnlicando que esta <,re� I .

-

O sr. R. N. W. Harris, Pre- VJlução:,> teve início com o leit; materno. Entre todas, nodo, ma!s UVas que outro criança tomar ás 10 horas

siclente da 'l'olli-Company, I lançamento
da :Qermanen-

as rutas frescas, a uva de- OSf?�SO� e peso normal',é I
da manhã e ás 4 da tarde:

lideres da indústria (l. 3 te feita em casa «TONh
ve ocupar o primeiro lugar su IClen e, para conserva- (Conc!l'-:} na �,2. pág. letr3, E'}

Ih 1 4
"em nossa mesa. Mas, a-

permanentes em casa, de-I em ju o de 94. Naque tenção! Para que a uva
darou recenteinente que, la época sóm,ente uma mu-

d U'd d IlheI' em cem ondulava os produza reações benéficas,
nos Esta os 111 os, uas atue como elemento desin-l
de cada três on�lulaçoes :;:cus cabelos em casa.

I
toxicador, é preciso consu-

permanentes são feitas no , mi-las bem maduras, pois
próprio lar. O ti' você deve come-la com a IBaseado em investiga- con ro e

11
.

pe e. Chupar uvas verdes
ções realizadas por uma

d _
é facilitar o aparecimento

prganização especializada, d
o sr. Harris teve oportu- as m a o s � dis�)lirbÍ:os no aparelho

-jlsgestIvo, que, sobretudo
nidade de afirmar que cer- Use suas mãos sempre

I
nas crianças, pode apre

ca de 70�� de todas as on- que necessario, mas, fora sentar um certo grau de

dulações permanentes são daí, conserve-as quietas e gravidade.
feitas em casa. «Estas ci- relaxadas. Muitas pessoas, O regime de uvas é 1'e

fras indicam que se ope- têm o desafortunado habi- comendado parti�ularmen
rou uma verdadeira revo-

to de mexer com as mãos te aos que habitam os

luqão dos costumes da mu-
continuamente. As mãos grandes centros, vítimas

lher _americana, em virtude
sao realmente destinadas durante todo o ano de u-

.de enorme popularidade a ajudar a mimica, para ma alimentação condensa-
dos estojos para perma- da. Estes, mais que quais-
nente em casa», disse o sr. expressar uma idéia sem

1 aI r f quer outros, tém necessi-
Harris, acrescentado: «As ) av as para re _orçar um

c1ade de fazer uma cura de
senhoras estão agora con- argumento importante, pa-

'1 t t' desintoxicaGão.
vencidas de que se pode 1'a 1 us rar um pon o Slg- -

obter uma excelente 011c1u- nificativo tacitamente. Apesar de todos os seus

benefícios, ° regime de u-

vas, será facil utilizá-las
com maior frequencia, em HORIéONTAIS:

.

t'd dA'
1 - R:eligiãe> do E8bdu ela Inglrttcr!'a; 2 - Alégrar-sé' - REZ1; 3

maIOr quan 1 a e. sSlm, - DespIdos - medida de exiem:âo ".; ,;3; - eentím�tros _ Nom'3

pela manhã, um 'Ou dois de homem; 4 - Nome dado pelo:; indigT!l'JS a toda qualidade de er

cachos maduros agirão es-
\'a6 - Passa no r�!ador; ;j -- unira - Veil ,. D'astrü d9 pl"('-� -

prepo5i�ã.o; 6 - Fortuna inesperada, (Fig.) - Nota musical - Cl'ia
plenc1idamente sobre a saú I}'a; 7 - Figura de retóri�a pela qual se inc'11C'H o contrário do que
de. Uma vez por semana, �f< palavras exprimem - Próprio para moer: 8 - Interjelcão -

é aconselhavel sobstituir O
Fazer ondas - ali; 9 - POFlm8 líri(:o --- Partit' -- Instntrr_-8nto,,:
10 - Fileira -- carta .do Baralho - Ent�; 11 -- Escarnecer; 12

almoço ou o jantar comum, - Pregador rl" ""isqii,o (PluralJ.

por três 'Ou mais cachos VERTICAIS

d
1- Aragem - 0550 do r'n!:�hra�o - PreipC'siç["tn; � -- �'Iulher a

e uvas, Aqueles que tém fmem fie f�z �"hnt�jnc' .-: - P,,J'!'!n-'l e t-:ulnd"",te -- T'o'cirlo FhlÍs

possibilidades de fazer u- simo - Garrinha da Videi]"'L (Plura]); 4 -- Lírico - macaco [:I:an
lna cura integral de uvas,

dt>; 5 - Caminl19r -,- sub:,tilncia olé)osa e inflam�':el. flue con:e de
alJ;'!'umas árvrr('<::; -_ l... f'!trrt ��ep;"l.; 6 -- SOFi::ep:n -- Pi'';p. Lnt, q112-

assim devem proceder: du- ocorre nos lat1nj"moE pHros: 7 - Propnm" -_ Anni ,,�Ul; ,,-- fir'ln

l'ante um mês, consumir de emban,,,o (Fig_) _- TomRI' 1lnimo BRtraqu'o: n -- n";Y8- - t,,,tr�

t d d· ·1 d
gr(\g�, - Título nA nnhre ingl��; 10·_ Cnr:1 �_. n'iJ�8 coi.o.:, _. I'�om8

O OS OS laS, um qU1 O e ind'genn: J1 -- r;nloc?r na mala; 12 - Prd. L:lt. Oj'il",rão -_ Cos-

-_- -- uvas frescas e maduras; a taras - ATtigo (p].)
-

( I N S II T U TO. DE
-

R n O i U M j !RE;ÓPOST�E J�IJ,p:;;�BLEM,�

Dr -
D.

.. Ode�recht .'f·I"'--��..--R��O6""�.R-"-�ES S -'��í I
Diplo.....ü. ..,,1. •. niversidade rIo Rio de Janeiro e Berlim • /I

�

Ex-ruleillt$l'lte do Hospital Heinl'ich· Braun e Sanatório
,h,�bowsee IBcrlin) i�.,peCl�lIstu e�n. Cancero Tumores "l Doenças da Péle t

RadIOterapia - FlslOterapia - ��tabOJ1IJmo - Fneumothorax t �;VoUrath & Stueber
. Consultório: • Encarregam-se de:

. �BLUl\'IENAU - Rua 7 de Setembro, 15 _ I�one.14.u A
ESCRITAS AVULSAS (mesmo ?trazu{lufi)

'\ ABERT1JRAS E I�CERRAl\'lENTOS DI<; E8eRI� �
-----------------...

TAS
-

-

I
- - - - -- _'-- - - - -- _.. - RJ�GISTROS DE Fffi1}IAS ,

___________
CONTRATOS, ALTERAÇÕES DE CONTRATOS

\._- ;iQ ----------- '"
e DISTRATOS DE SOCIEDADI<38 COl\II'�RCIMS

tFoto B a u m g a r t e n' DECf-,ÁRAÇõl'�S DE RENDA
A ., J.1<JGAT,IZAÇÃO DE I�IVROS COl\'IERCIAIS, FlS-
, tt:SPECIALISTA EM AM:PLLl-ÇõES' DE FOTOS VE� '. CAIS E Dl'] El)IPREGADOS

t 1...0:08 - FOTOGRAFIAS - REVELAÇõES _ FUi Ganhe tempo e dinheiro confiando os seus t
• MES MAQUINAS •. serviços 110r nosso intermédio '

,.
Rna 15. de Novembro. 4�6 _ �LmIENAU t

I{ua 15 <le N"""mbro, 1'-.42 -1.0 Anilar - Sala 11.0 5 �
, (Edifício do Banco «INCO») ;

Ao
0:-= ___ _ __ ... •

�_"'/....oO'"......�...c::r....,c-.P"���..o"''''''''""",_''.r''''''�A:<''""",,_'''-4''�_
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imensa, que maravilhava e C;1:ci

I'," II "ldlU,dâo_
A_ p"acissão can ti n-!l(l'L'(t n � 'l

rh_._, H' U(I( /' HO lJortlco (lu. 1!Jrej(!
c ({ ,<.;(:3 HloHgar nu �l'af:a_
Dia·ate tio rdtwr onde se achrt

-c(t tom h(ldt) l"!,{fO Ptozta'lci'io. o:tu
homt?IS, (JS prirl1c!}iatlo8. (f[!uar
da,'am o U/OIJlC1ll0 de ....·oc·"gel' (I

'�8f((t'{I! dF J':)UO G "(·(lh·o. r.'), '

)<iaLYUn-,")o;> eles Gio'lJunni Curo.
Uf,ltJIHUdo ?,fat!a{u. 1Tin::EH:lo
o r,fU1t1O. Ro('co lle Ci- � '0. BpHe ..

llClfo Galante. fll{({fio lle Olisei,
GiOP(lIPli SCJl::aj}alu'((' ZJ.írt 'Jl ti-
11}JIf,OI->;;t' de pé. ,vilenc;o:.;o ....... C1'}l')

rionr...l(; -j pclu r/'.rrnirlfulc (lc ."tU'--U',

funções .. com, [1;,8 idéias urn tallto

pupu'aridade
permanentes f�itos

drsaCresce

.-------------------------------------------------------------------------- -------

Retorno ao ponto de partida
Na �nfan&ia parece residir o

é um· proiongamentu
Ao redO!: da infaneia gira

e"istencia ela ludus nó�. Ela

"eu" das peSSoas e o resto
complementar da vida

auto-biografias dos grandes cs- 1"0., de couro frio e resvalrtdiço,

61 critorcs, artistas., hOl1lCns

PÚblí-l-
e das paredes cobertas de cartas

o movimento inicial, o irrl'puls:J cus e cientistas. as l'eminiscen- {l mapas de vários paises. Pr!}s

primeiro de cuja força e (!ri�nt::L- cias da infáncla. ganham conLor- sentimos que ali 150 S� ia p3xa

ção dependem cs pObteriores. 11.3 , nos particularmente 2uavcs, co- ccnversar coi::;a3 serias ou quan

e:�periencias sofridas t'urante es-
'

mo Ee ali re,pousasEe o "eu" em J do era necessário despedir' al
te periodo alcançam valor:;.vçãQ to_ti'J. a sua plenitude e o resto I gum peâo ou alg-uma empregada.
definirIa que mais ta rele irão nao passasse de um prolonga- i Da sua mesa de trabalho só me

lnUl'car a adolcsccnei '. a mecida- mento complementar cheio de lcrnbro do enorme globo que., ás

de e a velhiee_ CGntcm a in- e:-;tiustão. Como exemplo de�s::t vezes, meu paJ fazia girar pal'a

fancia circulos de lo:nbra ou c1, ncccs:õiuade ft'cqllcnte de retol'- que descobrissemos. imediata

n'l,r ao ponto de partida. trans- mente. Noruega e Irlanda. Nunl

"reveremos um tI'ccho do !ivt·o: armário amontoavam se flcxas.

que !) ela se rlfG[ln�nde e s!:tnp�'-' IfCadernos de Illfã-ncía", da €s- arcos. cachimbos e colares, que

o rneS!!l0: puro e sUi,y'.: cnnl0 1-.1.' cl'it'-'f'8 arp:;entinJ. 'i'Torah Lange: OS indio3 tinhanl lhe presentea
alvol'ada. Seja qUi!.l for fl.. r1Lslàn- tSTrcs janelas s� abrenl sobre do em diversas expedições e que

cia percorrida, D p::TISarllentrl ll11nha infancla, A prizueira cor- elo nos permitia olhar de vez em

Yolta-s� para ela ;-onstant�ment" I !-�?pOlldf) ElO escritório
-

tie meu quando. A' hora de deitar divis3.

en1 busca da. verdade Efj.s�nci11. pai. As lJf,uc::;s VBZ!ls eUl qUI! éll- va...1TIOS� de nossos quartos. UIna

üa calma doçln�8. (la olaravilh0- tn:tnH):-� n�("'ie quarto. s�ntimo-nDs faixa de IU:Z
.. pouco confort,ã.v(·l,

sa sensação de dr�cobe!'tD. N:13 I coihi {.1" <linde dos moveis scve-
_
pouco atraente no umbral d2

sua porta. Era a hora, em -que
meu pai escrevia. e sÓ marnãc.

� """j!"'d'e"""J'anelrõ"""'no""'pa'ssado'"""'; �����Ej;:i��{����
;;:-lll!!!t!mIHill!l!!m!1\ .. flU!l!II!I!ll!IHIIIIll,,,:; a tristeza desses começoe de car-

I
L André Nilo Tallu.5cO

I
tas. intelTonlpidas não se "nlJ� I

A DATA DE HO,JE RECORDA-NOS QuE: por que motivo, e que a gente
I encontra, muito tcmpo depois,

I no fundo de uma .gaveta. A ja-

! nela de minha mãe era mais a·

,
colhedora. Pertencia a um quar-

to de costura. Nas ca3as onde

hã muitas crianças. Os quartos
(le costura sempre são os mais a

menos. 05 mais procurados. Dian
te dos costureir03 desbol'd1ante.;

ele fitas e r�ndas contemplava,
n10S, com frequencia. t'ouplnh3.s
que não eram. da nossa medida.

l';unca pensavamos
-

que ?.Iguem
pOderia chegar. de repente. ele

pois de nós. Mamãe passava lon

gas horas no quarto de costura,

I
·>11 bordando coisas mi·

nu�culas. Nesse quarto ela pa

recia mais acessivel. maIs dispas·
ta a escutar tudo o ,,"ue disse8"

semos_ Sua jan�\a manteve sem-

pre a luz que conveln às crian

ças e que as atrai. Jamais vi

luz igual. mais tarde. A terc�il'''

janela. era a, de Irene. De sua ja
nela.. sempre esperávamos as

maiores surpr·esas. Irene noS f'3-

lava �e raptos. de fugas, e tam-_
be-m de que certa manhã 1)al'ti
ria: com sua trouxinha de roupa.
c.omo Oliver Twist, porque em

casa ninguem a queria,.ou por

que alguem a esperava.- Qu'çá
por !sso sua janela sempre me

pareceu misteriosa".

luz, dores oU ah!grias, dc..;lurn

llramento ou ansied�-id�. o caio,'

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

_ ?ln 15Jl a f![_�(ttH�dl'ilhn pf)rtur:�ue�;a de I\Il.H't!nl AfoflGO fle Sql1'{��,
5=:-8i,',� clt' Li;:;\)ô'1 cnl 3 de rlezembro do ano anterior. avistou a co�ta
do Brasil na altura do Cabo chamado de "Pero Cavarim" ;

__ ',m 'nOJ, uma c3l'ta--regia díl'igl"a a.o;; senhores do Brasil d�

tennirmva que fosse dado nÓs escravo-s, como livres, o dia de sába

do. afim de procurarem alimentas;
_ em 175"1:. o Governo da Metropolc orü'll1ol1 ao Gov�rn'"Jor ela

erdãn Cap1t�nj� !l,f> Snntn C:::liurina que fizesse en1b:n'cnr todos Os

jesuítas aqui existentes;
_ em 1817, o G0ner�:11 Fr;,ncie:co da�j Chn(!"as Santns entrou em

�;to .In;;;I'. rlPT"";"" •. ;:.. �- f,�r'a (1 ('';:!l1cUlho 'Anch'{'s1to A.rtiga�;
duas canhnnpirns imperiais;
__ cnl 1��!f). os "farroupílht1s" tnnlnr<1_nl� no p33C:O do Cnnt.l':J.tn,

___ pn1 19l�'l �'l",,"·"'lv...q -ri � S ''õ''dn I �'!.""1� para siti<=lr a Praça de Jl,1cn

trvidéu, () Exercito ImpcriAI Br'asileiro;
__ enl 11;fl6. rlp.pni� r1� p;ls�.nr8n1 pela Pt'ovincia dp, COl'l'íent�s, nO

Pasf'o (l� Pfitri:l. 800 pnrar;Hp.io:; �l1rprcend(!ranl a vanr:!:u�rd���
�p..ntin� :
.-

_ �m 1Qr,.7 foi lT!:-lllr:'lH':it1n () Tplf':TI'Rfo (�ntr'1 p:.:ta C'1nit'"jl e Itajal;
__ Cn1 186R. fez-sp :t prlmeír:1 r-nr1Ilnicat_::ão t�I:r!Táfíca entre La

guna e Torres. no Rio �r:Jmdc do Sul;
-

_ em U\ti;l, no Rio t'-, .:r"n('iro. ni't5CeU Lmz Gastão d·Esgl':'lgno!o.
Dnri:t. el'ÍUco literàrio, hb'itorindor, p.oéta� hió;::-rafo e fUlgurante
éspírito flue TI1.uito honra a cultura de nossa pátdn. dest3.cando-:;�

na gnlct'ia dos escritores contemporâneos;
_ nnl 18�'2:. ('Qn', f-t êlno:-, de irhldü. fale'ce-u nA. antiga Dp..strrro� hoje

Florianópoli". o Capitiw Jo�-� Ponfirio Machado de Araujo. que fê1"a.
Juiz de -p,,� por vádo3 quatrienios:
- em 1949, fi extinto o 32. B-at.'llhiío de Cac;adores. qu'e tinh" s6-'

de em Blumen'!u. neste Estado. Fôra organiza'.!'!) em 23 i\" dc»-_;ombro
ds 19�9. com sód<3 nrovisnri::l enl \!'al�nc-a, Estado do Rio, tendo fl

rfÚ31'telado sua ,,"de definith-a, em Bll�menau. ás 11,30 do
11 de abl'i] de 19::l!l.

Ondulação' lermanente
Máquinas para ondulação, a õleo, a eletric1dad'e, a vapor:, a

frio e a químiea- Secadores capacetes e manuais. Bacias para.

lavar cabelo, Instnla\:ões para. Sa1ões e Institutos -de Beleza.

MóveÍs cromados. Vendas á vista e a prazo, ESCOLA DE

APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, GRA
TIS. - A RECORD - Rua Emílíano Perneta, 210

�������_�C�UR�I_T���:���.��P-.��R�AN.����������,\

laçào permanente sem sair Mas, a menos que um g05-
da casa, e fazend� .ao mes- ! to junte beleza e proposi-

I
mo �{'mpo apreclU.vel ec�- I to á conversação, deixe as

_110mm de tempo e de di- nuas mãos em paz. Se fica
nheiro». .

.
mwto nervosa, em certas

O sr. Barris prOSfj8gulU ,ocaSlOes, junte e aperte
______________

! suas mãos bem firmes, por
um momento, assim rela-I
xando a tensão. Conservar
rJua3 mãos quietas e á von-

tade, quando não precisar
delas, cria uma ilusão· de

pose, ainda que possa es

tar inteiramente perturba
da.

e

HITISE!HVE (lEU t.Uf;,',R

viaje Gom s€!'1Jr"nça de
Blume:nau a Joinvile

no

I EXPRESSO I T A J A R A [
I A � q n c i a: I
I Rua 15 de Nov., M6 - 'l'e1. 1455 I
ti _-- ------II
_________________________ <to �_.

gna.

ua

eleza

Palavras cruzadasJ

11

BANCO SUL DO
BRASIL S/A.

Contas de Pecu1io com

cofres gratuitos.

i��J"''''''J''..rJ''J''.....:rJ'''_''''J'''J'''.J"''�À(
J rmaze

,

I C�!.:!!.�a
HARl\iAZEM DAS

I�S DONAS DE C A S A

§ -:\go:a instalado á Rua 15

§nc Nov. 1 1 3 G - Telef. 1018·

J�"""'..4"i(}I'::Y"""�J'"""""_"'�,J"'",��·

����"'''��.i�����'
""-

Expr.esso . Blumenau Curitiba
VialeUI plárlal em Limousinel

.

• .' DOl\.fiOlLIO A DOMICILIO '"

Preço da passagem: Crlji 155,00

AGENCIA:
HOTEL HOLETZ

Rua 15 de Novembro N. 313 Fone,1065
iiQCIll"'IIII5l!lllllI!lli!lIlllIl!'III..15i.......qcwo!l!l!l!liIiI'i�.,!'II""�._...IM!ô..._��

���.�H. P
I Cirurgião Dentista
1- AO LADO DO CORREIO E TELEGR�I\.FO --

�. A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ERDE REOGU

EXIBIÇÃO IMPRESSIONANTE DO SELECIONADO PARANAE SE

ianoswki, tedata, Jackson e Mi/tinha es graneles figuras cio g((�m8c1o ende record
Nilton Russ:) rcvez sojrtüo dorníngu.. �.Ias .. ' fóra da área, co.n um potente

j
da sensacional, após p rsra.r v.Jr rosário. Aos J3 e 1·1 minutos, res

chute aumenta para três, Rea- Valdir e Chinês. aumenta para pectivamente Neno e Hoainha en

gera os calarinenses, maa- os nos- quatro o marõador.: Já nesta al- cerram a contagem.
ses atacantes erram nos ar-rema- tura os catarrnenses não jog+rn .1/n<l.('r[0 do" jogadol'cs
tes finais. 'M'�i'mo JJcI'Lí!Jndo I como vinham jogando.] Valdir, NO selecionado puranaense,
por 3xO, os catarinenses jogam i falhando lamentavelmente dá 0- todos atuanm magnificamente,
de igual para igual, -. Mas ... I portunidade

.

para que Neno au�', sobressaindo-se porem Pranows

'e�tava es:rito., que á goleada 'Vi-,
mente para cinco. E aos 38 mi- Jf ld, Fedato, Jackson e Miltinho,

rra, Na etapa complementar, aos nu tos, Valdir torna a falhar e como as grandes figuras da can-

17 minutos, Jackson numa joga- Jackson conÚnúa aumentando o I eha.

�Io3 catnrincnses, nâ o h ruve

elernent o de destaque. Todos a

tuaram pessimamente, sa.lvnndo

se apenas, Mi ne.la, Ivan e 'Tetxci

rinha; Ari Iraquissímo : Valdir e

CÍlhlP7., pésstrno-s. A Intcrmcdiá
ria teve em Mí n e la, o príncipal
elemento, seguido pai' Ivan. Ja r

atuou a contento. No ataque. <lo

penas Teixeirinha jogou futebol.

Nicolau, lr"slocado para pont
I

l'ar1!Eí: T'Ianowsld, Fcdnto e

direifu, pouc« apmeceu, Zuhot , 'J Valdontiro; f<el::;on, \.Vi11JO!l e

111ais frat:o da e(luj)l�. 13LJuHQ. I ::SanJor,{'; rtu:._;inha. Ml lt.irrho. Nc

OUÜ'O elemento .que apenas fez
l

no, .1a('];!::ol1 e Alt evf r.

número. Nizr tn, jogou apenas no S. C:ltal'!IEl: Ari, Valdir e' Chi

l,,'jllleiro tempo. decaindo no. pe- nê s ; Miucln , .Jn
í

r e Jvan ; Nico
riodo complementar. Juiz: Má- tau, K'c:cla. Za.bot , 'I'ctxotrinha e

no Gar·d�lli. da FPF, S, S, t�\ ..� Braulio.

uma boa atuação. RENJ:'lA - Cr$ 65.270,00 -

qUADHOS Rceo rd cm todo o }';5t'ldo.

... h1,. t .i de de ucruingo, !�O C3. não -á de str nada. Con t í

nuare-

t�u..lU \Ll. 1� CD, em F!UL'lanUpolls, fregueses"
l'€aüzóu -se o sEn;""aclüllal encun-

iI u ern.ro us reIll'�s�;ltaçõcs 'da O JOGO

11\c-dera�ão Catar mcnr.o. ue Dcs- J'.....s:.11 horas. deu entrada no

portos e a Ii'
..Pdra.llJ.ÚI1SC d.e .F'u- j g

rnrnacl» a ú\jlü.1Je .rel'r,ese?tativ3
tebot cm di�, ut . do Santa C'.,t.;u'ln". A torcíúa ca

J .�t_1 a uo camp_oUllt\. b umrbrasileiro dc Iutebo], patrocina
.armonse rcce. eu-a . com

do pr la Confederaf;,ão Bl<u;.leir� -huva de f'ógos. Digo chuva L<

,;
de Desp'Jrtos. O público, como 'ôgns. porque nunca aié eut.a da

j
, ta, presenuieí um espvtáculo tão1HiO poderiu. deixur (�e' ser com-

P:
' , be10 e tão emocionante. 'I'cda <J

r: areCeU 12111 111a�;::n. ao velho u.;:..ii.
i' d torcíüa barrlga-verde, muniüa( 10 a rua BOt:aiuva, para nre-

, ,- , de fOGuetões, sauuava us repr"EEnClar o s(';}sauónul espetacu-
1 sentantes de Santa Cntarlna. L,·ro. Diante da al1si�(L:de e l�J o.

timis!1.1.D de todo o púbtlco catarí
nenss espera'\"u·se.a reuliz3cão dE'
um encontro SCl1sacioiJal

...

come,
de fáto foi, 8,penas paL'a os pa,' ração Paulista de Futé'bol, trilouranaen;;;cs. }'Jor B 3., 0, ('ail aln (J' E I

) apito, dando inicio a pugna. Ebarriga,-ven!eG, frente ;10 forte
cí:njunto (lo seleciOl1i.ldu da t-:;l'
ra dos pinhEirais. lTnj_J.. yitóri;�
n1aiúscu]a para os r�::all�,e!1S�5
(lU!! jot:.�andu cOlltrl Ui11U [;T":lnde
torci'.<'2. e contl'a o fator e:1ll1po,
golearanl inlpic.do:;:an1entc os re

p_;_'''sent3,ntes de 'S3nta Catarina.
Já na pl'ím':ira f:1�c, vcncLml
cs parana�n:-}I)_tj por i.:x.Oj �cn(lo
lJll'ê na :_;e;,: llnda etapa o <'decio
nado ar;JU{.'3.rLlno agigJntf)u-se
110 gramado, "umcn1.ando o mar
cador por 8. Enquanto que ú';

nOf�::JCs. j{)1�aYan1 pessi1naluC'nte,
;;('n"1 qua.Jquer entusias��..,. s"m

\'ontade, A nã.o ser um 011 doio
elementos, que lutaram até 'J

fÍln.

;0 em seguida, deu entrada, nr

,Ii�alllado 'a represent'rçào do Pa

raná. Após as homenagens d

.naxe. lIfarlo GardeJli, da Fcd�-

'Si algo me devem os desporlistas blumenauenses, peço que paguem essa dívida
elévandü a tiga a uma posição de máximo destaque no cenário Esporlivo do Pais"

C0111 sjn�'Crhlarle. Rmígos lc:t ....
_

r('-;-, nG:-l c::\tarjn,,,:,>n;.5CS fjc�mos en

vcr;:onha(1()�3 conl. o ac: chapan7.':.

FORAM ESTAS AS PALA VRAS DO MAJOR N.&;.W TON MACHADO,:NO JAN'IAHTE §",\B�DO· COMO TRANSCORRERAM: A,8 Solenidades - Os Discursos

(n<:portag'�m de J, 13. Gunçalves) i cais. incJusiye o vrcfeib lJu_ch
I

Faltt o �1' Francisco Ll�X , do Itajaí, vem, mercê do

tl'a'l
ço que pa;:;UElTI e�sa dh'U'.J., cle- rnsnageauo, qúe residenl em Ni-

Lonforrne est.Lva 11larcadrJ, .JU!'., lJ!'e�iúentes e n:p:.�5el1LHl 1\.' ... L)';iClne�a, lEvantou-se o b3.1ho lH.:� Q.,L)HL:_., .....�dJu .....L>..JjJu!tisL:!.5 vando a Liga a urna 1)o,si4;§.O u�.: Iteroi. le111bl'ando U l1[)llle hOllra-

c'ealizaram .. se SiÍ)JiUO último lla i cL" '-'_ii lulJES flHa!.los, itl,pl'CnGa. Jl'. lil'�!!uSlU ,-,ux. q..!!) l:Iere- que a tiirigÍl'2.J11 ate ]�Li, cun- miLximo destaque 110 cenário es- úo c digno !.lo sr. professer Ma·
séde da LBD e no Hestaurant" ele.. Amuo u j,lHc3r. vroduzlU u eh,-- quidando a ;;Júria LI'.! "er u 11m OL' porLi\'o do pais". :üado '\ ieira.

'I\iodel'no", respectivamente <i ,i üulcndwlc 11:1 s�'tlc ,«eüLe Ul�'-lü�O que p:\s:>umos a I cer::Lt'o l!e�poltlvo do EstadQ, I C,U:Ui últimas !J3hvras foram I E. assim. nU!n 31nbiente 1'2-

EOleniuade da inauguração d, s da L.H,D. ..elll'oJuzir na IllL6,e;I'a: I ES,ces loúro� no enbnto não abafadas pelas puJlllas dos 1'.(;- passado de amizade e eordi3Uda-
retratos dos r.loís últimos ex- A's 1!J,30 hor.!8. como cstav� '''Nao pod�'l'ia' a Liga Blumt-

tOS
teríamos, não f{)s�e a pcr�l"- s�nte,". de, prosseguiu o jantnr. nté au

presidentes daquela cnU f' ld'". lHJ.rCiLlo. realiz'.ll ue a inuugu' ilaUOlc,e ue Dcsportos 1uILr �0 teneia, a ab11EG'ação e o d':l:pren- Em seg-uida. falou, em ligeiro fim. (1'2b:anelo urna imp1'c5'5.0 a.

elo rasaria. Mais albrrllns minuto�. T" N'l F" P' t "I t
,.

d" ('
' ,

't' t 181'S, cC. _ 10 ,0rJano eiXO 'J :;JÇÜO do!; retral08 cus citaJo', �,' CIl;JL'"O 'Iue ,.e ,'pres_ntava .. lilllenLo, a1.J'wu os projJrJus _e 11l1]l!'OVlf'lJ. o SI'. _<11'1015 de Cam- mal� �llllpn IC;I a O( O�,

Valdir em último recurso conee- IJ nr'II d'
'

.

"I t n I I I H
'

,

L r.l 1e ,�crnlann vy 1 cr ;ng. e o Jan- �;;-pre:;iàcnU s, F'res:dinclo a sole- }Iara presta,!' lllna hOll1ena;:;em ao

\lDUO:;
atluc .C8 quc :;�mpre es ao pos namos. paru Cill )1"11' ao 10- ,\�cr�e['. �'1Ul, IIlll VO o e 'JU-

(Ie escanteio. Altcvir cobra nlui- tal' íntinlo que a entidade. loca', ,Jidadc. o t:l', Fr8nei:,co Lux, cl.g-. 111"L<I) llllbt'lr e tleqwl'llsta que ]l1011i1Jô aliar tUl10 j!el:Js causa,; I mcnugeado o 110111" do grande \'01' o di;:'l1o prc,d<]put", da enti-
to' 1,lem', Miltinho salta e sem 1 f'l' , d I 1 ' 'r ,·t'com o npoio {OS clubes 1

UH,03'1
noí presídcnL," ,Ia LED. iniciou a aealJa de volver ao nos.;o c'Jn- que \'I�elll o intcre;,,," () uma lllc:,tl'e, Padre Bct1'ano, que foi

I
('a, ", ]' ranCIGeo AIX, eEpll'l O JO-

r',n�lIldad() assina'a O tento nú j I I tofereceu ao sr. l'vIajor Newton nesma, produrinrlo brilhante (1_ ,'l\'io, após lonr;u periodo r.le au- coletividade. ('O major N�wLnn professor de ambos. Por ('t;tP. ;.:-es- \ f·m. d�';jlOl'tisla "inecro e ]'I "--

mero dois, Um vercllit�eiro "fran- M h d V'" f" 1
.. ' 'I f

.

1 I i 11 ' 'l' I• ac a o }�lra, ,"!:ue OI o ]( ca- "'<;;<0. que, cml,oI'H eu' t', !'ons- ,icllcia: lWllwnagcrn que repl'c- l'.1acll'1uo \' ICIEl quc-. 11('8.0 Jan -

I
to. o oeador OI Ja� aI! e "pbu' I

lf![,Or Ijll(" mnl I�H IJ por �eus

-;'0" de Arí. I\zador da fund8.<:;ao daquela en- tituiu-sc numa integn11 hOlnena. sentasse um trilJuto de gratidão tal', nos diÍ. a honr:J d,� sua pro- ,r'ido, Se':undando·o. neste gc"to, I {( mpanhpirns de diretoria, �oub(l
Com 2 n. O no marcador .. a se- ·"de. hoje uma dias 'mais bel'- gelll ::ias méri1.os administla:ivo5 J 'lilcm ,; .ve S\L.l c:l\.istencia. sença. IleV�::1tou'."c o jornalisb J. Al- l�\'ar as solenidades a bom ter-

lcçiio do Paraná io",;]. fol;:,'ada- 'd d"'d
.

S' '1' N' "h d
.

] t I I '

I'_' u organiza as, l1'1gl as e conCêl- dos eloit< ex-presidenles. Termi-
-

Li� l"'l'que ;Flui nos ,'champs Cl•• , a,lO\, c\\"on lVAac � o , mrle a, que prc,' ,ml uma 101nc'- mo. mcrce (e um programa ca-

mente. Os caVJrinenscs ,'ão ao t d d E t d d l' V'
,

't t t' t \
.

:
'h t

"

ua a;; o s a o e e a "m nando o r.li�CI:W'SO, foi o sr, L'IX .reul1ido�. p;!.r�, of"l'ecer-Ihe este letr3" que c ba,� an e con OI' cl- '·'m aos progenitores r.lo ho- pnc osamen e org'Jntzav:J,
ataque pOl' infprméd'o rlc Teixd- f t' '., '1

notá
ron eiras. muito, aplaU(:itlo p,elas jU!itr,s f.' I' �inge,iO _.::iç!.pe que, ,d .�utro� ntn- ,,01' para vos "a ler que a semen- -_ -- -- -- -- -- --- --- ---�

:��h;�l:;:S dop;�7.��'����'i�, pra- Ambns as partes elo prog-rnm'1
,nerccldl.is referenCIaS }�oS 11ome· IJut(l� nao P"Sf,ue.. ,elve para de- te 11nçal1ca ha um:, ,d';ca"fl nào

nl'go!:Ull;s�r� 'l Cnlnis��n dosI JagIH'10S .A seguir. o .presid','mte lllfjiJ�tnu' (' 1'.0,::;0 I'lconh cimel\' G ioi em tei'l'{'n(, "'SU'I',). JI .;� di UiIl' G�nl!l a [I I[i li li �i!1U II II III
tic, f3ensaeionais defrS3.S. tiveram dcsrnl,'r;lar bri.lhante. es- ,

f I
�

, ia LEI) solicitou 80 IvIaJ'or New- to pelos benefIcios ülconh'nsura- germinou �C:\ll( amem,e; e cS,' ,

E nos 37 minuto,"" Jnckson. de tnndo pr,,�,entes autOridades 10-

.,
(C'O:1e1us:,o da Ca, Pa,':n'-l)

ten Macha :'0 \,-ieira. que descer� veis que irou"-e ao de�porLo blu- frutos que ahl:Jlm(;ntc estamo,;' �

f
. .

raSse a cortir.a que envolvia o, menauense e atualmenLe de lodo colhendo, devc:',lO-lüs únicnmente apresente o aspecto �esbvo que se df'se)a.
,.,trato, o "r. \\'illerdhl!'" que se '.) Vale do lLaj.tÍ, a Grgfln'z3�ã::> a. "ós e aos (")mpanheiros fjlh) I ]\1::-'(\+1. :30 1I'.1eridiol�al1 - A A:"s?mbl,,',i'l Legis
Peixoto. que at\laJm�nte se en- qu� ha erre I de LlCZ ano� ideali· vos Bcguil',un para a concretiza· I latiya neg'ou por unanin1idade a pern.issão par[\. a

_ontra em Rezende, Estado do _ou, or�a:.t .011 e a cntreg1m a ção do. idc!'l.1 bnçado. C�ilha-nos, conticllliclac1'2 de r1i'isãJ elo sr. Oseas Cardoso e de
[:io, Pêra dcscerrar o retI': to .;n·to;; dc,",p':!lüstas para que le- port,anto !'ep:tir, aqui a fraz:� c,ua formacão de c{,lna. A bane8d�1 situacionista nào
lo sr. Hermann \Villerdin:;', fOi vassem-na 3vante. com que. anos o recente confll- '-,

1 A 'r V'
I '1 t I 1< OI' no dl'a 1'1 de a::!'o:óLo de t'o nlundial.· as nnrões vitodos,lS conTI,)areceu ao 11)lenário. O deputao.o ure 10 !alla

;:,:colhi<1o. JlC o preste en e JUX, o � �-"

h
31'. Fred�rico G. BU3Ch Jor" ·prc- 1940, soh a pr,esielencia do então quizcram demonstrar I) seu re- pleiteou importante depoimento como testemun a

feito municipal. 0apitii,l Newton :Machndo Vi' i- conhecimento iI tenacidade d" ocular do incidente na Farmacia Pasteur. sendo
o 8'1'. 1VillcnU11g (/gl':u].cce 1'3. qae reafzou-se, em uma das vnnston Chu,'Ch;]!, "nunca tJll'

arllaudir10 JlêloS que se achavan1 nas galerias. ':ran1-
Após n (Jisceramer.to C;e sim dependcneias da Sociedade Gi- tos deveram a um. só".

bém foi rncebicla COln numprosas paln1as a abtud0
. " ,

retrato, o sr. VVillerdng. que se nástica, a primeira rell.niãO pre- Congratulo-m·e. pois, tanto Em .

t

Em
.

s"en prin1oilto "omnrom'lsso no corrente ano lcln,va presente, levantou-se pamtórfa pam a fundIção da nome dos desportistas p�esente3 do deputado petebista, :01'. Porto, sendo goverms a e

U � Iil\!iI Iü i�
,

� , e com palavras repaSSatltls de' l:ossa Liga. Dela participou uma como tamb;;m em meu próprio diver<!indo d!1. rJOsição ele sua bancada comnareceu

b<!l1lqu f &
.

S D V t V d O GUaranlF viva .enlof,ão. agradeceu a honle- pleiade d� desportistas que �e nome. pela magna s3.lisfaçã'J d�
ao I"�cinto e VOt8U favoravellnellte pela soltura do

1[1 eOIl renrie ao !II iii as o er e nagem, frizando que, si algo (:e entusiasmu.ram pela idéi:J. naque- po,.I:Jrmos contar rr.ais um'l vez

pr. Oseas. O sr . .José Romariz. presidente cm _exer-
F- C-, peR'!) Co nt�genl de sete tentos" a" se.OIS positivo conseguiU realizar du- les dias lançadas pelo nCdSO ho- com a vossa presenç� em no:.;s:>

C,l'Cl'O (la Af.sembléia. comunicou esta deliherflcao. ao
_ _ §U U III n Rl :'ante o seu m:J.ndato, o devia em menageaLlo. Outras reuniões fo- meio. certo d � que dela novaIl1'�'n- '

J t
grande .parte aos seus compa- ram realizaJas com o mesmo te advirã.o grandes e. inestimá- lwesiélente da República e 8,0 }"hnist�o c1::: us Iça,

.. aheiros de diretoria, aos quais fim nos dias 20 e 30 do mesmo vei� benefIcios para o noscm des- Compareceranl á sessão 11l:mcrosos. In:resllgadores,ConJorme o amplamente [vidências que o caso

eXi-1
atacantes, substItUIU o

endia sua, homenagem. més, quando. então, for m as- porto.
f'Pffi entretanto, ter-se rl'o:lstrado InCidente. Tam�

noticiado no decorrer da gia, pois o Guaraní, sem meia-direita Cirilo, que a-
o j (( 11 I (I, l' 'entad'>:3 as bases definitivas. Ao finalizar, externo vos o�

bém C0,mp::Jrf'r:er2,m á ses�'ilf) os (leputnc1os Baltazar
semana finda, preliaram,a- possuir uma comunicação té aquela altura, vinha cor- A ceguir. encerrada e:jfi'l s l'�' Elaborados os Estatutos, a 12 meus ",;;radecimentos por ter

M�,',l(ll(.)",l�a'., 'MJ'lton e o 'SI'. VVandcrlcy apesar de esta ...

.

t' t t d 1 1 't o S )ondendo plen::tmente nidauc. furam ,convÍLf'ad03 os de janeiro de 1!J11 realiz�iVa-Ee a aceitado O convit':! para partic;- '_.' .

n11S .osamCILC, na ar e (e concro 'a, rumou para
I
re'l'

_

a.

.'
,

A,s'�emble'l"a C:e,I'",1 flue "ob aPre· lnr desta nãlida bOl1lena'';8m, '80 l'.�nl Sel'1·:;>m".11te enferm(Js.
..

I f t· d d
.

d d g a :n'cscntes a se dirig"ircnl ao R2S- I-\_� •
-

- l' �
-

0_ L, -

,-

(01l11ngo, OS or 'es cOllJun- 1 canlpo
on e evena ser I com un1a pro uçao I 11

iam'ante "Moderno", onde <oe sidencia do capitiio Newton Ma- meSlllO tempo que ugo a 111111!1'1 Rin, 30 (1vT�ri(l) _ SCfõllndo informaçocs CJn pa-
tos pebolísticos, da S. D.. desenrolado o match, sailh I de menção, por Arno Co.r- realizou o ja.ntar intimo, cm ho- chado Vieil'8' deveria elegsr a laça para um brinde pela. vos:>!

der elo general Gói:j Monteiro. que f;e�'::í() levada" ao

Vasto Verde e Guaraní 'do prejudicados os aman- rea, resultando disso uma 1l1l'nagem ao Maior Newton Ma- primeira Diretoria efetiva da Li- f�licidade pessoal.
conhecimento ela nac;ão. �través a tnhnna do sena-

Futeból Clube. tes do esporte-rei e tam- visível quéda na produção chado Vieira. O jantar, trans- ga Blumcnauense de DeEpo, tros, I Tenho dito".
1 ., 1 m Alarroao

I
-

t-
.

E t'd l' Terml'nada a oraçáo,. foi o ('ra· (ln. � (1.(>'1)11� a(h O,�;e8!" f:al'c.f):·'n "1<', n1:J .fI1! P,
., c...

.,

O coteJ'o, que teve como bem as duas AO'l'emiacões, dos vanguardelros «guara- correu num ambiente doe acen- De en ao par� ca. a
.

n 1 al J •• "

1
., ,

b,'i
•

�

•
.

' ;.

I
tU'ldo bdlhantismo, conden_;ado qU3 naquelc..; dws ensaiava [,s dor muito ,aplau,Xclo pel03 pre· r1<,7, 11('S"();1f.... A propósito do ]'('1)1'0 q1l!� lhe (lng-lu o

cenário o grama.do do Vas- haJa VIstO a -'renda

ll1SIg-j
111S». Dos elemen�os que

pelo espírito alegre e desportivo seus primei]")s passos. palmilhan· ssntes. (10P,J1 ",ln llflf'nisi?, ala�oa)l() },'I""10 l'vtn��,. _0 general
to, dto no bairro da Ve- nificante de Cr$ 80,00, con- compõem o «onze» lI1erro- dos presentes. destacando-se . .t dn terreno tirduo. cresceu. c, O llIujar Ncwton l1iacT!uclo

r: ". ']\rí i f'irn c1j�sp. qUf': Ô tfin s" ln quro n<to merece

lha, não correspondeu á seguida. tado, os que mais se des- am�zade que ,existe no .t�ort.o 1 co�gregando sob a sua bandelra a',!I:(L(lec� (t hO])l():agEIn.
_ :(�lS ,,;

OH

O ;11l1 �1' elo 1'1"111 n r'l11ci,l:l.l,'a O g'r:n�r.."l 11"1':1.

t t' 1 O l' ..... ,

,I
t • f . Daniel l d Vale do Itajaí. ,lVI-negra iodos os club"s elo V - Le\ialtou-"e, a srg!lll. o home 1(', ..p0.].::1.. -

, ... '

dI"'" nnllMuPOP"ex_pec a :IVa., com [l. (ma «a Vl-l1e61o»,

possum-1,
acalam oram. '-'

o
.

� n«""cado quP en' b,'ilhan'e Í'll- l11'O,un, l' '1',tl'�'Tf.,:; o trl_'bunal e laDra, <ou U_'_ .'," .; ,co.>

�, . - I _ _ x - x - x - x x - x � x - x - x - ,

I
""O� '. � - _oo_- ...'

,

'" c .'L>,.
, 1vinha sendo esperado pe- do uma vanguarda maIS que cOlTespondeu plena- • XI' l'xl' .... ' •• I ••• lfIIIIIIIIHIIIIIIII' ... 'lIilllllllllllll.,II"'·,!III1'·,1IlII!m"';,;; I proviso. t!'Ove pil!2.Yl'aS üe '.lu-

rOl.l" n.I, o l'E1Jtador.
los deflportitltas blul11enau- positiva, lJra.ticando um jo- mente ao cartaz de que é :;: rllH tet" I' d

,_.

IIposenta'dor"l� e:;:' t;ios à excelente administraçâ'J
I. ,

.

enGes, isto porque, o máu go maüJ
-

coordenado que
\

precedido, praticando inu- � OS I U O e (II � I atua! da lLi�J.. Disse, de SUo.b�- ==T=l"=T.i=."=....='=f)=:::1R:,,:.:R=O=:T:n==A-�::-----------�-P-I;l
tempo reinante, motivou a f.:eu ant��oni:st.a e joga�do meras defes-as d� vulto e � Penl.!'o"""es dos Indústriários ªI ���';��iZ�::O ���:.�,1;:7E:\:���: d� VARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: curas 'SAm OlJ&-

impossibilidade da prática com lllUl�O maw entusIas' defendendo sua CIdadela de .iJ, ..' � ; destacar, ali. mais dois nome3 r:",

'1
ração

de mIl futeból vistoso, por- mo, dêsde o início do em- um maior numero de ten- = Notificação � d�is jovens blumenauenses. qu� DI8PEPSIA8, PRISÃO DE VENTRE. COLT'J'ES, AME�

quanto, o campo 5e e11C011- ,bate, demonstrava a quall- tos; Nandinho, Bódinho e ':;; nao pouparam esforços, cobbCl'
F.l.<\J-1A" FT�SURAS, COCFoIP,A::1 NO ,?NUS.

t
� � l"mdo abnegadamente com 011"'-

COnA'J.Ii_'''', l'ULl\fõES. RI1"3. BEXIGA, FIGAD,Otrava cOl11IJletamente ala. tos presenciavam o desen- Môsa, foram ou 1'08 que P?la, presente notificação fic�l11 intimados R ecmparece- �

d l'
-

'o' .... " V
-

..

A
�. = I Inenagea -o na COl1ere ...lzaçao ]..i<)

b II.a.ii��"ado, Uma decisf]Jo ton1ada rolar da peleja, ser o pro� muito se esfol'çaranl por rem até o lt'a 11) de fevereiro pl'óximo" na sede tIa __ gencla ;2 seu empl'cen,jimento. f3i!o elr-s r. a or a�crJ elo IT'.,Htuto fIe Aj}osent'dôria e P<"J].sões dos Inrlustríários.
•,eá úlUma hora, contribuiu vavel vencedor. Infe1is- um placard favorável ás -

sito á Rua Dr. !"ereu Ramos, s/n.o (entre a residência do
�

\'1Til1y Paw!owski e Benj"rnim
,

'" J' A b t ". ICO ESPECIALISTA--
imensamente, para dimi- mente, quando o placard

II
suas côres. :: ]n. H,ônate CRmara e Oficill!J J\lecp.niea "At·Uc"" ni,sta ci- "j3t'ganua \lnlO1'. m os e;':3' M.,;D '

assinalava 2 x O á fa',or O trio final do Vasto ª rh,dp, o,:, seguintes "ompromiss,;rios e mutuáI'iOl;: Elias Lú- :::: vam presentes 30 jantar e rece- A E R O S O I.
nuir O brilho da partida. 1 � do da Silva; Arnoldo José da Silva; Jovino da Silva; Fran- :E I beram. assim, iusta e prclongtda A ú.llima palavra no trBta mento das BRONQUITES, SI-
l_�.efcl'irno-llOS ao SUIJOsto do time «bugl'ino», o téc- Verde, constituído por Wal E dsco Antó"io de Me I'�iros; Alfredo Heringer; Maria Ramos; � I sa,lva de l)ah�as, E. no finali· RINITES- . � NUSITES. '

cancelamento irradiado pe- nico Generoso, por motivos! dir, Carlos e Schramnl e a:: Mano�1 Justino da Silva: joaquim Rrns; Affonso Al'1bano ::::

I
zar, disse o sr. Newton l'vIachado.

", 11 e ('rlan"a!!l
d•1 tI' f d :: A 1"" Kohn: J.. i'ío Ma"imiaI1o �e ?'om>;a; Jaim� de Olh:�ir·t :: mais ou menos as seguintes p,'_ Clh.lca Geral de Homens, "Il leres -'- y

"

la PRC-4, aproximada- que eSCOl111eC,emos, a - I intermediárIa orma a por:;::: €oelho. Osmy Ter!'e,;; Vva. Joao Vasco; Verondmo da SIlva;

:;;::',
.

'd n'Ol.JPAVA "'E'\_' !) (l.s 11 e 15 ás 17 IIs. - BLmmNAU

mente as 13 horas de do- �ês pl'ctt.'udendo ainda con-l Altino, Tiúrra e Piske, es- A Id""; M,,,,h,,rlo: Erll('sto Afnn�n HP.indehcn; Al'thur :: lavras:, "Se algo me evem os, .

_ �_�.::�.__ --
----,-------

-

I<:::-111fmann: L�opnrrdo T.hoflS e lIdo �tphTni(1t. :: desportJstas bluIllcnauen:JDs. pn- ..::.-�
- -- .- - -

.

mingo. Medida tomada seguir uma maior agres-I tiveram firmes, desbara- -

O NÃO CUMPRIMENTO DA PRES�N'l'F, NOTI-E
I
;_';""'!lllillllllllilllllll!lllliIIIIIIIIIIIIJI1111111111111!11111111111111111111111111111111111111111!1111111!'IIIJI�'!'IIIIIIIIIIII'lltl�tardiamente, e sem as pro- sividade, da rarte de seus ! t�ndo as iI_1':,estidas contrá- : FICACÃO Ht'lPLICARA EM RESCISAO JUDICIAL.:: :: '�' � �

_ _ __ _ - - -- - - - - - - - - - nas e auxilrando seus van-
_ Ás pessoas acima citada;> deverão entender-ME �

-

�
�������"""".......""""..............��.......�=.......""",,�:::a..:':�'�.......�, ) guardeiros no ataque. O pessoalmente com o Chefe da Ag·ência. § I�, ª
,

C I-I I " �asto Verde qu�, 'est� qua- ..... I31umenau, 27· de Janeiro de 1900.
'

. = I::; :;

ta' : SI certa a sua ll1clusao na :: O AGENTE ;: ; §
, ' Divisão PrÍllcipal, para a

= (a) J,B, da Silveira.
_

- ::

ta, disputa do campeonato e- F.IIIIIIIII!IIIllHlllllllllmlll!IIII11UIlIIIlIIIIlIIllIIIIIIIIIIIllIlIIIIllIllIIllIIIll "': -""OFERECE PARA FIM DE ANO OS ME- ,
_

LIIORESARTIGOS PELOS MENORES PRE� 1 j lebedeano de 1950, apre-
- - - - - - - - - - - -_-- - --

• 1 f sentou-te aos desportistas

t
ÇOS El\l ". locais, como um conjunto

.... SE DAS • apto á enfrentar qualquer n O, time filiado á Primeira Di-

) C�!��::':: ii :�S;°d�aD����rt�;.u�éel���= ,
H OT" E L t ::

'.'! SOM B R I N II A S &1 do passado.
Á

por algumas " t �N-� B R I N s 'II inovações, vão os dirigen- t ,'t� ao
, I

tes do «onze» do bairro da A

lJlI R
,-..,.,

E S
-

'� (LINHOS ESTRANGEIROS) t 'Velha, melhora-lo ainda

1,W . ".;.; '� t
; =:::=:, G 11 ti H E' E MAISmIA INIl'INIDADE DE AR'l'IGOS í mais,a-fim-de 'proporcionar , � -

, �t DO SEU VARIADISSIMO SORTllIENTO 'aos fãs do espo:rtes mais
A , praticado, partidas dignas & PROPRIETAtl._:): BEltlll....... �"'T MENKE

iton 'II =:;:-:::._"'_-'. F I' Z E ti O IJti .

.' ,

\ de elogios, pela técnica e ,
;;:�� _-'o

-

=--,-,-�
-- ---

::= .--�
lo I disposição com que bata- J t Pre{'O� a�.f)dicos _� Atende-se" qua.lquol'

�!!r-=-Dr�Wilson�de Fréifas Melro',�ll �:l�!:nd�eu� G�:�e;���:�� 1 Higiene a., �oluta t ;
p. .:i; I ceu o Vasto Verde um ad- , t §

,

Advogado I
versário da Divisão .Prin- t Cosinha. de primA}, ,ordem' , " ER TDA-l

'.,

cipaI. Certo conseguira a 1 , ª II!I -

Rua 15 de novembro 642 - Tel.1417. vitória frente a um: dos , t'I'01'.JPAVA SEcA - BL,,''\IEN.\U t! -EillfícióINCO-Salà3- seus maI's fra'cos' concor
A

,
..." Rua 15 de N bro 505 �

.!:=b�

-

t RUA SÃO PAU1:.l0, 27\. -80, , � ,ovem :E
:.._ .'

�-� ---�-------- (Conclíti na 2a. pga. Letra C) . UllJIUIIUUIUII!1I!llmHlnUlIIiIUJUuIUul.!jlm.u.r.ru .. lllllIllU'.!YIUlumw �llIIlmlllllllllllllmmllllillllillllllililllliillllmlUl!lmlíí!!lImlllHlIll!iílill�UmiiU!!Wlt::lWJIIUWHlIIIIIIII::
,

)'

tuand!o decorriJ.nl 2 minutos f-'

�O segundos de JOgD, Valdir c_._ _l.

nete falta no hko d" úre'_L R'),'

';in,ha, encarregado de cobr8.c',

�huta em direção ao a.r.co ele Arí.

O guardião da seleção catarinen

se, s1lta antes e falha lamenta

velmente. Estava aberto o inic'o

lu e

merecidamente o

ela VelhaII

BIrro

nce

perC3 seu telDpo
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Cronica de Barreto Pinlo
�

I

I E I

ISS os est j
Centen

5 um (

Conversando com esse Campo de São Cristovão.
boníssimo homem que 6 o Notei, ai uma falha mas

honrado General Dutra. em tempo de ser remedia

presidente da Republicá da, a construção de mais

� a quem não corto e de dois tablados, para as lu

quem não preciso, mas :). tas entre alguns irracionais

quem admiro - usando da da Gaiola de Ouro, e entre

minha franqueza de bote- alguns circenses Iegislati
cudo domesticado, frisei vos da Praça Quinze.
que ° melhor jogador do X
sua equipe, e que consegue A modesta resídencia
colocar a bola na rede do de veraneio, em Itaipava,
adversario, sem fazer mar- do protetor brasileiro, o

melada, é o Prefeito Men- Santo D. Sebastião Leme,
eles de Moraes. há anos, foi transformada

O Presidente sorriu. Não em Casa dos Protegides
disse, por uma questão ele do Menino Jesus, fundada

ética,
.

nem que sim, nem mantida e dirigida pelos
que não, Tive, porém, a religiosos do Apostolado
impressão que concordou. Catolico,
Visitei, ontem, varias I Ali encontrei crianças,

obras da Municipalidade. desde o berço até 15 anos,

E, ao contrario do que com abrigo, alimentação,
propalam os invejosos e os vestimentas, tratamento
eessimistas o Estadia será higienico e medico, educa

inaugurado com o Cam-I ção moral e cívica, e ensi
pconato do Mundo. Serão 110. Tudo gratuitamente.
entregues ao publico, nes- Ocorre, porem, que
te ano os três túneis: - grandes são as dificulda

Rio�Comprido-Laranjciras\ des do Apostolado para
completamente remodela- manter a instituição. As

dos, :0 do Pasmado e o de subvenções dos poderes pu
ligação de Laranjeiras ao blicos são irrisorias, bem
Andaraí, E sem falar do como os donativos de par
grande aterro da Praia de ticularcs.

Botafogo, em vias de C011- Deste canto faço o meu Rio, 30 (Merid.) ,- No veio ao Tribunal o sr. Arou- mãos Pinho ó meramente
élusão; - teremos, ainda, apelo ás altas autoridades início da sessão da Camara 80 Carvalho, dizendo que pessoal nada tendo a ver

muito' breve, o trafego eclcsiasticas a fim de se figurou no expediente o o caso Oseas Cardoso c ir- com a política.
aberto nas novas avenidas promover urna reunião, que telegrama do sr, José Ro- ' __'_'�_� Acrescentou que reina
litoranca da Gavea e a das poderá ser no Palacio São mariz, presidente em exer- EXPLOSa-O ·8 completa paz e ordem. O
Bandeiras, com ligação Joaquim, e para a qual de- cicio da Assembléia de -

-

sr. Rui Palmeiras aparteou
com: a avenida Brasil. vem ser convocados todos Alagoas, apelando H() pre- BORDO DO c o sr. Afonso Carvalho Clt AI

dJgualmente, estará termi- os homens de boa. vontade sidente da Camara Fed�- interrogou onde estão as V lOSanada a estrada ligando o c os inúmeros amigos do ral providencias para a "GUDRDTU" cruzes dos elementosda·
.

..

Grajau a Jacarepaguá. inesquecível Cardeal Le- re�o�ão para o quartel do PERECEUAM DOIS TRI- oposição, tombados por

M h d·
.

b-
-

O Hospital de Clinicas, me. exército, do deputa.do CS-JPULANTES NO.
DESAS- ação dos correligionários ais de" mil ampen· a _os na ·

.. u.S,CQ.·.",·'Pedro Ernesto que será o Em homenagem ao San- tadual Oseas Cardoso, q uo
_ TRE _ do governador. «Acrescen-

maior da: Capital, estará to, que foi nosso cardeal e matou Policarpo Pinho, fa- ..

, tau o sr.Afonso Carvalho Ih d d f·
·Cc

funcionando, dentro de ainda, atendendo aos ele- to corrido em Maceió.

De-I Santos, 30 (Mel'i.,dionan que até agora não tomba-. q-ue ;qá custou um mi ão·· ê
..

o ares)
poucos meses. vades fins, devemos am- clara o despacho que o sr. - Violenta explosão a bor- ram partidários do gover-,

Será tambem uma reali- parar a Casa dos Protegi-· Oseas Cardoso foi recolhi- I do do cargueiro Guara- nadar Silvestre. Disse ain�
dade o inicio das obras do dos do Menino Jesus. do á penitenciaria cerca-I tum, quando delxava a da que tudo não passa de Ottawa, 30 (UP) - In- i norte-americano está se

desmonte do Morro de X do por uma força policial barra de Santos. 'Em con- recurso de mera politica- formações de VVhitte Hor- transformal1do na maior e

Santo Antonio. Descrente de que o Co- com aparato bélico, em se-
t

sequencia, morI'eram quei- gem da oposição, fazendo se, no território de Yukon, mais custosa de toda a his':
,

Por fim, visitei o local digo oEleitoral não será guranç.a de vida e demais

I mados.
os fog.ui.stas .

JOrge campanha de telegramas.
dizem que a ação de 80- tória do noroéste cana-

S b t I CGd corro ao transporte aéreo clense. Mais de sete mil ho-onde vai ser construido o cO�1CIU1do em. te�po, o

1
garantIas. .e as -la e lS1110 au en- O sr. Rui Palmeiras 1'e- ���

'Estadio, para Box, no Trlbunal Supenor Ja eXl)e- Sobre o caso de Alagoas Cla. plicou ao sro Afonso Car- ';;l1m�lIIi11mmllmllml!l�u.lluwif llesses trabalhos, que ]'á
_____. .::: AJudar a Campanha de:::

valho, dIzendo que em

I:: Educaeão de Adultos é:: mens estão empenhados
.. Alagoas não há ordem § coollcrâr para o {lro- § custaram mais de um mi ...

ap tar l sta. ncm seo'uranca nem tran-I= gresso do Brasil :::: 'hão d,� d'la'e Dezenas
. •

b "�
.....flllll!�mllllllllllllll!mlmll!llllh� 1 � o r s .

qmhdade. Acrescentou que , . _.

r 55
·

vi m ;fa�����oo����:fS.�E ifõ'c'os"delllp'estelllsui'n'i'lIleml
Sucedem-se os desastresll3 rodovia IIlumenaU-ltaiaí-�!�hOUIIO rioll'yostosilo' ;1:�:I:;II"�::�I:'h,�,�:It!'��: U a r a g u á doS u II

. . I § A c�ta�orai,;iío jl1l:rt;ieu:� -.,mllilllllllllllllllllllll. Ii 1l!H!1II!!IIIIIIIIIfIUi;
�;oas ViaJavam no «gosto- ,;; htr 'Valiosa � eletiva, .€1;:
,'ãm. Escaparam ilesas e ;; de (ju€: o l)iUS llCCeSl'il-::. Jaraguá do Sul (C.E.)
_. .

'
;; ta para !evar a bom tcr-= A b d

'

.. , o

•

tres dms depOls, prosse-; Ê mo, e um de seus mais§
- ca a e llIOiTIl�e: _V1O-

guiram viagem, no mesmo ::: li.-np!!rta.ntcs movimen-::: ·llentamen,te
no mUl1lCIplO a

carro, que fôra retirado da I ã �os e.a guerra ao anal-§ pest'3 suma.
,

o = ianetIsmo. = Já haviam sido assinaladosabua. p .",

I
os focos existentes em Rio

Trezentosm� soldãdõs russos ma�· �:,,�:;,;'::�t�;�e�1:i�:
nova ..·ord·em� n:l Hungrl'a c�zinho, foram registados.

.

.

,

_ U • o

- dlVersos casos.

Chegou de Florianópo�
lis um funcionario do Ser

viço de Defeza Sanitária

IIi .col tii=:i�:::! Re liza c. ras rodigiosas,
___I LCo��!;agem dês," jor�;-:;;:C;;;-�;;-! um um s.lmples to d mãO
diu todas as providencias a Sub-Comissão de Festejos e Acomodações cogita-

.

d
..

. .

para a realização do pleito 'la da organização de um concurso de vitrines duran- Poder que teria sido oulorgaÜo � um clérigo. a ventlsta
em 3 de outubro. O mate- te a «Semana do Centenário», entre os estabeleci- Estocolmo, 30 (DP) -I aleijados tiritantes, ali- so em frente ao prédio de
rial está sendo remetido. I

mentos comerciais e industriais desta praça, notada- Uma fila de enfermos e nhou-se sob um frio inten- uma organísação míssío-
Por sua' vez, os Tribunais mente os que se acham localizados nas ruas cen- nária nesta capital, a-fim- .

d�a:s��osde:c:.o�eSls):re�mel'tolla.aacI�sf,i�atau�ddã�o tr�?;m de colher iníormacões ma;' precisas a res- Uesarticula�a uma �o? "uadrilna do. I '�Ce.mh·10cq�lg·�Or�I·)ouilzlieas:sdeves:otbl��rs�eaaenl(e�'. peito, procurou ela entrar em contáto com ° sr, An- � "" _ .,

de maneira que a eleição tania Rcíncrt, presidente em exercíclo da aludida

II
' ·

U' P d d Q ·1
sua mão «miraculosa»

��;� ��c�� �err;e;��������.e ���l�-�j���s�l�:� �mq���v�c;�;�o ��g�::���:ra: b:��� a sarlos no 10 ufôDue 00· oU· cu�:!::�o����!u: ��:J�:,
O projeto da nova lei do concurso, prevendo excelentes premios ás fir- Porto Alegre, 30 (UP) matrizes para o fabrico de rou que um anjo apareceu,

dorme há três anos, arras- mas vencedoras, tendo em conta a simpática aco-
_ A Polícia gaúcha desar- notas de mil cruzeiros. As á cabeceira do leito onde

tando-se no Congresso Na- lhida que vem obtendo a ideia no seio das classes ticulou uma camarilha de dOI'
o ele, Fremann, se encontra-·

.
1 1genclas começaram em

cionaL O relator, sr. Gus... interessadas. falsários, que fabricavam Caxias do Sul e se exten-
.

va, seriamente enfermo ha.
tavo Capanema concluiu o Trata-se, não há duvida, de uma

' iniciativa bas- também selos do imposto áeram a vários municípios sete anos e disse: Mseu parecer, desde outu- tante feliz, pois o embelezamento das 'vitrines blu- de consumo. Foram apreen- do interior bem como á «Estendei as mãos. Doen- .

tI'O do ano findo. Não con- menauenses bastante contribuirá para que a cidade elidas grande quantidade Capital. ça alguma vos poder-i re-.

'(êo�ci;;i na á.a pg;:)""
�'"

(Conclui na quinta pagina) desses selos, bem como sistir».

::"1111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111I1111111111I1111111111I111111I1111I111111111:lllllllilllí!!lltllllllllllllllllllll'IIIIIIII1IIIIlllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllilllll11111111!illlíí"l� Diversas pessoas hoje

-,I ,
� declaram ter sido «curadas

I -, m is I nem s r n� � k�r::!�:�:'f,i�L��
" g" querelo aos ouvidos dê

1111111 e· s·tad d 1st'! I. �l��ê:�;:�.�C���.P����:t
..

::
== se ela podia.OUVIr o tíe-tac

� de seu relógio. ..
. ..

! 11111I111111 J IIIIIIII! 11111111 li I fllHIIIIIIIII! II! 11111111 u 1I11111111! 111111 j 1111111'
.

,

Quando éla disse quê
sim, Premann mostrou-lhe
o pulso nú e abriu .

a mão
direita onde se encontrava
o relógio. A Associâção

a.US811tc, deixando Alagoas Médica Suecá anunciou flue
entre a ilegalidade e

irreS-1
Fremann será pr?cessado

ponsabilidade, convertida por colocar as mãos em

em campo de concentra- doentes padecendo de can-
ção. cer ou tuberculose.

Itra
=;j 11111111111111111111111111111111111 i 11111111111111111 1IU11111111111111U1III i 111111

Acirrados debates na Ca ara Federal e torno do caso
que a oposição não quer
intervenção mas a restau

ração da ordem. > A oposi
ção acha que o governo
federal não pode continuar

I gria
era coir:;'t. dcchqrJa, Foi. en

limo '(lIe Ü 1'0Ii;;I(:[;" [.n;;ia m tão. organizad'1. f.l [lU:;:.! do jul
tra.n:5po�i':õcs nccc�!!ariOI0 :pura gamento.
maior cl;trcz:J. Cle ;tlí�umas partel O CilRLlI, MIND7,[';NTY
do diálogo. -------------_

tUl'cza, chegou-nos a infor- o QUE li1_<; Z',UJfiOU NA. o cardial Min<lftfmty foi n e,;-

r·---<!I!I
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er�J.üttll ". pmlr.e Bm:r clOna! prelado. l!::u, flue lidei com a IJ II o U () tJ n U B II 8.:,
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b 'bseapm .- fn.<01L J, .. "st!iuRçao S. Eminencia de pel·to. posse A ..
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é'gostosao», procedente de se tonwra irito!f'l';lVC! 11',
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Bnn "firmalO a ,;ua vi,;oro5<l fé. Tinha ,. .
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S5.o Paulo e que se dcstina- ;;�'Í<', paí� d .. oit.o mi1h'-t[�s r](' l:,�, dentro de si o enlusi:lsmo impc' , .

'I'., A·1 ))lbntes, prO(llnd:l'llf:lltc c·.üoll rccivel de IIlH a.postolo. Nüo I,,· , c: ,Vil a J Ol'to egre, ao dar co. agora. sob (t .lf'llliniu ,lr)8 nu; mia, o nmrti.r.iU. CotitumaVfL dor A ,.lado para outro veículo, "0:<. COlH<:f;ara o ch"!ll'l�f]1J movi· mil' lL�Ji3 dia" IH}I' �cmnna n" ,
• ..
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Hlenlo de Hlih�d:H·;1,o". T�-;E0(1, lH, chão4 Recolhido a cadeia. dui;.;: • -.1l't'CClpltou-5e bürranco 1'1.1!ra ganhou. 1'010";11, ,,,;tt:n.v;,.gaIl dias por ",'lUHl.na ddxavn. ri" s['
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<J baixo, mel'g'ulhalldo 110 t.e "ignifk;1f;iio. Hrl1rm:entn. afi· alimentar. Dominava-fi a ideie.!, [l" t :t:,l'i n··' '-Ac
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T >�. . na!.�) prineipio da vi',1cncia mortificação. . ...O . aJctl _,n. IeS pes- nHlntHllI pc'la r ... n;" ilr. tl'8z:mlm Era íntcgro na!'l p'1.1avl'ar: (: fti:tl , ,.,.

rnil t;olj�' u105 ru.,:!(lS. 1\ "j. {�)piçüc:: 5anlcntüs.' Mas hnpul1ha�:]c .ab';-Ir " .,
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er'�tua!l'Js Unhalll 1)"J1l1'!l:;l.I·".r)O ter aquela alma f'xN,).,,;ionnl. F' 1 :.,'.ilue I} JHl�rp iHH,li.:,;lrfl II::"}!) a(.�n:ta· f;OTI1CÇOU en.t�n n pr()r:C0�:O, Hf'O}rl 1"
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V;t o l�e�hH" {J1H�. ItU� q'If�I'iHln irn panhado f\c t{)rI,nrt")�;. q.qrlÍ� f.-, •
>

_ ',1'.])'or. l�lnhorn. !,:j()1J .h1;;'O ��st:ranlIo ran�'? Não se salu�� "rudo Tnis\:·�·
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apelH" 17 1"'[' ('''II!:O d"" ... Idtonw 1'1050. eln EUgTCdo. A 1I1UllHl "".:' • •.�:�n�:��il:�?:l:;;��.�r��:�:·:"�;f;;:��:�!�� ���:��13:;��(::�i!�� J:�:�E��::�h�:: t 4 AVIÕES, DIARIOS DE CURITIBA PA S. PAULO E· RIO •.
no� pOllCUFI i�l";·'n\ q. iJlln;.:an)H tiCUS irmãos. Souh'J �ntR.n qlH: ill" AG ' >...

fquem man<I,,,;;, '[e hln eritrn .i:'" dn. fi, Hungria fazL\. prece:.: "In '. ENCJA E1U BLUMENAU: �... o

OS t'IlS�O". Não 6 por i","u d" eS- seu favor c çue em todo n n11ln' t l�ua 15 de Novembro, 366 - Telefone, 14:55
lr::mhar tudo o que d\�pois so P',,- dI) milhõe� de 12cssoa" nrnvf1:n: _ RESERVE COM AN TECEDENCLA SUA PAS SAGEM _

sou. o. (I>;[ixin. prog-rc.,,,iv:t de to- pela sua,llbertaçao. Inabala'/c, • � J. -�, ê
(la a tihf':r{L�!,':"'. S1111Stit.tlÍdfl 1)01- na SUD, fe, rcs.pondeu: �......�...,���� ..�� .......................�...,... ......�� .......�...,..�����,
urna fÓI'nu, violenta de :::·nvernb - ]\iIas. as prcces niio dev"111
No ndnrillin. :1 11l00lifiC(ldio ser feitas pOl' minha intl'nc;ii_fl

'ünda foi feib. com lentirJã.o. Ma:' mas sinl pelo triunfo dns ideah'
depois prOCC;;SOllo;;r ::-Otn l'npirkv qUll defendo, :pelas minhas inl.pn-
(� V101PIU'.i:_1. Tn1p1Lnha-::.:;r: ..... .,n(":luír ções. .

a Hlibc[·tuGão·'. Ora. n[l: l-Iunp;ría Foi a UltÍll1{t. vez que n. nlfip. c

�?mpre houvera n mais cstreibJ viu e dele se teve notíd3, Da'
cccperaeão do E�tado com a em diante desceu o silencio. 1<'0

I:grejfl. Eu mesmo fizera narte r� negadas todas il�; 1icenca�
do Minist!!rio da Educacão. ·eomo para visital' o c'lr<fial. Constou
elemento de ligação do� .'ois po· ]lar ultimo aue " tinham lev,de
derf'�. As primeira" decisões anti- para a Russiao Nunca nlais nin-
católic[\s respondeu o cardial g'uem soube infol'màr.
Mindz2niv com veementes pro- O ensino anteriormente eatálio
te::;tos .. Eu mesmo fui porlador co foi planificado ,em norml1"
de varias cartas. Mas nada\adi- comunistas. Tl'ezentos ·mil sol·
:lnbv:1tn Os pl'ot()�lo�. O p"ogr'l- d:1dos rusc;os m:1ntplll a nOY:1 0)0. }'mo <lo d",,'i.''',"i'�çao

dOrUU.
,10m no H"',.,i,",

de aviões tiverám ordem
de concentrar suas forças
nas duas 'áreas; cujos mo

radores dizem ter ouvido·
explosões, enquanto outros
sobrevoam as mais. desO:
ladas regiões· do nordeste.

IS Conflito enlre poli ...
ciais·· e grevistas�lI'
da,> fálJrieas t[,e
ucúrdo com a. }lolicia., iemía-S0
'IUC os manifestantes tentas�eI!Í.
invadir a fábrica e por esse fiO;' _

ti vo foi disparada uma salva ode
jro� para. o ál' pelos policiai",
clHlmados para intervir. Opàr�
rio::; então ape([rcjaram II polídii.
(IUe reilgitÍ, Uma hora depois foi
a ordem re�taurada. A dimçãb _d:;;
fábrica disse quc seu fcehame!l�
to tornou-se necessário em visEi
da "p3r,alização (�'OS negóc!mi'''_.'
ao que os trabalhadores disseram
»er um ·absurdÓ, pois a empresa
estava trabalhando com o m<Íx_i-

: ?s desastre:, de automó- j ., As�ia�, �� fIUl' JU� .

última I de. ilhota, tombou u'a ca

veis. na rodovla Blumena.u-I terça-feira, venfIcou-se
J
mmhonete que

.

demanda

ItajaÍ, nas imediações de choque entre um caminhão va Blumenau, procedente
Gaspar estão se repetindo de propriedade do sr. Rei- de Camboriú. Muito embo
de uma maneira que che- naldo Muller, residente em 1'a o veículo viesse lotado,
ga a assustar. Depois da Gaspar e um outro ele Rio niuguem saiu ferido do

espetacular capotagem do

I
do Sul. Embora tivessem acíelente. E o que é melhor:

ônibus da firma Adolfo colidido violentamente, não a caminhonete foi arl'asta
Lima, doi<.l outros já se i houve vítimas e ncm prc- da para a estrada com o

verificaram rcssaltando·se juizos materiais ele mon- auxílio de um cmninhào c

que em lodos eles, por fe- ta. logo depoi!:5 prosseguiu
licidac1c, não se registou Continuou a Yiagem viagem, como se nada ti�
l1cnhuma morte. (;epois de ter capotado vesse acontecido.

Coli�lo Domingo, pouco adiante F�m Imla,ja.1 também
Rematando o noticiario

sobre desastres dessa na ..

sobre casos assinalados e mo de sua eapacid'Hlc.

bem a;;;sim que, de acordo
-�------�-�.........;..""""

com a lei que a Câmara. BANCO SUL DO'

�unircipal votou a v��ir:a- i BRASIL S/A.
çao e paga pelo mumclplO,

r I Fundado no aná de
nenhuma despeza tendo I 1921.
eles a fazer.

teem a

quimieal, para auxiliar o

serviço de combate, sendo
o mesmo portador de mais
mil vacinas.

Os interessados estão
sendo previnidos para da
rem ciência as autoridades

lAos"lllnossosll'lssinalntesl""�'ü"'inirlo�rl- -

=: Comunicamos que u sr. AnLonio :MfLrlos. devidalIl{'nlc crc- :
=- denciado por esta �Inprêsa, !:ie encontrá en\ viag-crn de C(J-

:: brança.. rcÍornla e angaria�1ão de nOVa5 tJt!sinalura::; para u a- """'"

;i no de 1$)50. }l'U'f\. todo o Interio[' de Sta. Catarina. ;r� A,g!'a,deCeHlQi;, antedp.adamenLe, aO[; prczadoG i!GsÍrnntcd }Js- .�

:;;; la atenção que for di:openoal.la au referidu eorrst'_tr de�ta ::;::,

=: Ernpre;:;a..
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;;;; » A �_T S r c TI c I a ::
,lIlIllIIlIh ,mlllllllm III !ll1Il!! IIIIIIIIIIIIIII! 1111111111 !lllllll! J III! IIIIll !lIllh '"

; :.t;Pa.ssageiros\ -

,

,

Baltimore
li

New York
Philadelphia

e (arg as
I

.para:

ODRE

Ucscrva de praça, passagens e demais informações com os

AGENTES:
- CIA. COl\-fERCIO E INDUSTRL<\ l\IALBURG

I TA J A Í - Telegrs. dIQQREMACK" - I TA JA Í

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




