
MANIFESTAÇÕE� COMUNIST.í.f'S'NASRUAS DE S. JOSE'
Olssolvidasr
iI'e " a policia
São José' de Costa Rica, 8

\UP j - Tropas policíais
dissolveram manífestações
eomuníatas. nas' ruas desta
Capítal. Sete

OIR.·GERENTE: roBANDm FERREmA NEftO,
...

Assis Oha-teaubl'iancl
-

foram presos depois
estes, em discursos, ataca
ram o imperialismo ianque'
e elogtaram Lenine, Stalin
e a revolução botcnevtsta.

TELEFONJn l09Z
End. Tel. A N�ÇÃO

Caixa Postal"'3a" ,

RIO. 3 - Se o sr. Adhemar
de Barros não está deliberado
a vir colaborar na escolha de
um candidato democrático forte,
capaz �I'e baluartar as instituí,
ções vigentes. ele comete um'
crt-o palmar para o futuro de
sua carreira, deíxandc de apre
sentar-se, para não ceder o lu

gar vacante ao vtce-governador,
_._----------------

Diversas gréves na Franç�
"fi Europa está salva, embora ha�
faRde dificuldade pela frente" Paris, 7 tlTP) � Dívvr-s ,�� uma gr�'" ,I".

gréves inspiradas peãos c"", I 'j ônibus e n« ".. i" ,1 '.1,,""
S'.I'

tas irromperam hoje em dif- 1 '

ti
lha há UDP, " 'i :o. "" i ,�",

tes pontos
l
da Fran�a! causand.

.

dos portuár ios, p �j! o;,. 'Jl.'.

no\·as dores de cabeça ... (j �I· ( 1-

carregamento do ", I:) I!.': I!
no Bidauldt, Grandes areas de,
Paris e seus subúrbios ficarrull j"ua.Ju;:; a Tndo-China. ;\ �"�II ;.i·
hoje sem gás nem ctet rícldade. I e;ltretanL� protege os fur-a.Jo

havcrrdo também u ameaça de rcs da g rcvc.

Asseguracla a realização cla f:Onfêrencia
política convocada pelo govE'rnaclor
Será, estudada a possibilidade da re arUculação de

..

um
,

n1Jme de Minas

du

lABORATÓRIO

- "A pobresa foi de�ida a no

vas esperanças que surgiram
ncs corações dos povos, Os co

-munistas que estardarn onde Hi
'tler jamais se instalou com fir

mesa.« em Calais e nos portos do
'Canal - tiveram seus passos a

talhados 'e o totatítarismo foi

paratízado' .

Há a.índa, díficuldades a ve n-.

cer, e com regularidade nos reu
'imos para' discuti-Ias. Mas a

Éuropa está. salva, embora haja
grandes dificuldades pela ,[ren:
te. A Europa em 'minha opinião
não' mais naurragurá. Se hou

vesse naufragado, o que teria
acontecido ao Oriente ,Médio?"
Acerca 'das l(ivergências in

ternacionais disse ele:
'

. -;- .. "Procuramos com a,melhor
ias

.

nossas ha1:lilldades obter !êo

�ito, nas Náções 'Unidas, ;Não
1':!sesperei, Trata-se de um pro-

l ,'esso que temos de levar 'avan
, Se maritivérmo-nos na,defesa

da produção, nossa força econô

,

,

7 (Mer;é.',) .:..... Um tele- hert o Deodato, ' �oli'!,\ pre;;iden-I pos, sabe-se qu .. :1. UDN e a ala

de Belo 'fIorizonte traz cia do SI', Milton Campos, se- liberal do PSD admitem ainda

esta noticia: Com a cesposta rão cstuóu das as posslhüídadus

I
a possihilidade do nome do S8·

do presidente dn secção do PSD eb renrttcutnr a posição de 1.']]- nucor Melo Viana, como o sr.

está, assegurnda, ii 'realização' da lias em torno dum candidato Benedito Valadares deseja I JV;

reunião potit.ica convocada pelo que possa merecer o sufrágio ver os srs, Ouvidio Abreu, Is
sr.:Milton Campos. Nesse encon- da nação. rael Pinheiro e Bias Fortes, ex

tro;:io qual deverão compare- I Conquanto todas as esperan- cluíndo da 'antiga lista, mineira
cer os srs. Arthur Bernardes I'ças estejam em que possa sur- o nome do sr, Carlos Luz, Atri

Costa, Benedito 'Valadares. AI- gir o nome, do sr. Milton' Cam- bui-se este fato ao d€sânímo

o ponto de p.n-t ída somente po-

Rio, 7 (MerId.) - Pessoas. que
tem conversado com o presilen
te da República - informa ho
., "O Globo" - (lizem encon

t.rar-ss S. Exci3.. indiferente ;ao�

deríu ser :l lista organizada pé
lo PSD o rtodóxo montanhae. Se

gundo se informa - acrescen

ta "0 Globo" - o !;I'. Benedito
Valadares aludiu ainda em sua

palestra com o sr, Arthur B�I'·
nardes ao fato de haver o PSP

nac�on;:l.l. há tempos, ,decidll�)
em f'avor- dum candidato dOi!

Falta espaço no CéJÍS per«o clesembarque . elos
carros que continuam cb�gªncJo cios EE.UU.

o Dúmero de, carrOl apreendidos IJ

com que o SI', Carlos Luz está seus quadros, querendo com Is
so dar a, entender que sería lÍ,l:i
pansável 'ir a Belo 'I:Iorizont.e S�

não fosse reconhecida como le

gítima essa reivindicação.
A UDN nacional não voltará

atraz em sua decisão relativn-

acorrrpa.nhandn os pi-apaz-attvos
da reunião e o pcssemísrrso que
em torno da mesma mnraifesta
aos seus amigos.

(Conclue na 2.a, pág. letra, :m

Rio;' '7 '«Merid.} .: Continuam da pela Alfandega es�á m)llcor-I co dos carros chegados recente-

I
Ambos. já �aviam recebido U�l entendimentos que ora se ,71'0-

a chegm- �utomov,eis prcceden- rendo para o congestforiameuto mente, encargo este da cornpe- automovel vtndo com a res.pec!l- cessam em torno do problema
tes :dos 'Estados Unidos, Na se- do cais e consequentenlente do tencta do inspetor da Alfândega, va bagagem. Com esses dois sao 'eucessórto. O general Dutra lJiãr
mar;'a paasada, ch�ga.ràm pelo próprio porto, pois já começam foram liberad�.? apenas 286 ve i- ao todo 14. automóveis apreencã- acreditaria, ínclustve. na possíbí
"Loyd Uruguai" t69',carros. que cs. navios a fazér., fila. ,_., culos de todas as. procedencfas. dos até agOl',1' e qUi.! foram rc- '1';de de êxito nas conversações
ain'l':aéestã6 desembai-ca�do com I Não é-que falte cáis,.p,u'a ;', qüando ':�xistem cerca de 800 a movidos do cui� P3!'U n: gal'[lg::m dos mineiros, Ao mesmo tempo.
mais difjculdades..,a1iãs .. tlevido á tracação., Há até ,de, sobra. O espel'a deSSa ,proVil·,encia, da Alfandega. divulga,-se que o sr. Benedito
carencià dé:'�'�paço', 'vist�" como que falta, porém, � é .-espaç'o

"

para O' fnspetor da Alfandega, sr. A Diretoria geral 'da Fazenda Valadares observou ôntem ao s,-.

OS",P!Í-tios.e Plattif,or�a.�';:do cais, carga e, descarga. Nestes' últi-_ Leôncio Maya, depois de exami- Alfândega' mais oito desp'l.chos Arthuh Eernardes que nada erp,

se acham. ·repletos.- A 'll1orosida- mos quinze diaS;,
.. d�porS::,que 'o :na.1', os. documentos ,-'lliandou, a- ,'cceb-eu ôntem do inspetor da

1
possiveI fazer sem o presidente

de 'da Diretoi:'ia' Oei-<)J, 'da' Fa-I Ministro da ,Fazehdu' determí-. preender. mais dois carros que I referentes aos automóveis des- da República e os partil:':1S né,-

zc-uda,Nacionar no ,api'eciar a nau que 'u ,Diretoria; Geral da I vieram pa,a José' Luiz de Sou- tin'ldGs a vários militares, senóJ 'cionais,
}ocu�ne<ntação que lhe é enviac Fazenda avocasse a _d'e�'e.�1bara- .

za ",� MHto;n .. P�l'eira.Montenegro, que apenas dois zão ci\'ís, E' que para o general Dutrn,

o

ou
• II
ln

Londres, 7 (UP)
nicam das ilhas

_' Comulli
do Canal da

Man,éha;--'que ,dois marinheiro,",

morreram;', qtlando 'o navío mo

tor "Killtiii.Í1�:�; )Jateu numa ro

cha· e afundóu'''' á entrada do

porto de .Jersey, Outros sete 'tri
pulantes foram salvos.'
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Pessoa
Nacionalidade Brasileira

Que Satisfez as
.:

CARTORIO DO 1. OFICIO bens, o Snpltca.nte, em suis pi i- vontade do morto, e causas que
DE OFFAOS DA COMAR-I meil:as declarações, feitas' riO,' o Suplte. desconhece, este re
CA DE BLUMENAU Termo dê Inventariante de fls querírnento não chegou a seu
IIl!:l:ntáT!OS e '1,"'"I,fllten1u,-,:. 5, declarou que o morto era na e,Uno antes da promulgação da
in;ciar.las no '"Ê8 de [uneiro . [ t.ural d a, Alemanha, - 1'0njm Lei ri. 818, de 18 de setembro

Arrolamento: Agnr s l:-n1'o' h, t ('id,uWo bl'(I-siJeiro. declaração es de 1949, que deu aos Juizes
-

l"8
n-ventaríante : Ricardo ImI'Olh,,' 'ta que não foi contestada, que: Direito (l_as Comarcas a atrí
inventariado, pelos interessados, quer p,'l:J O!', buíção de declarar judicialmenc
Arrolamento: Ol.;'rr,[,'-l. nara I gam do Ministério Público, te, a nacionalidade brasileira' aos

Klahunde, rnvcrit.ar ie.nte :

Anto-I No decorrer do irrvent.á rio. e que até 16 de julho de 193<1 ha
nío !{]abunde, mventarlaeo. depois de já ter passado em ju l- jam adquirido esta nactcna.lída
Arrotamento : Anna \Vudlke, I "ada o cálculo de lquldação pa- de nos termos do art. 69, nume

I Inventarrante: Gustavo \'/1I<1tl,e

I
ra o pagamento ,!Ias 'I'axas devi- ros 4 e 5, da Constituição de 21

f ill�€ntari:<]_�o,. das á Fazend�, o Banco do Era- de fevereiro de 1891.,. atribuindo
nua '[ de Abril, 24-4 _ :I." Jnventurto : Ha ns .1 uerge n Pau- -sít, na qualidade de represen 'J Supllcante, este fá to it clrcuns-

lo Meíriecke, Inventarlante: Paul �ante do extinto "Fundo de Inde tâncla de ter-se verificado ser
Meinc,eJ:e, inventariado. nisllçõ"!s", creado pelo fIec. Id desllecessário a -expedição de ·H-
Nomeação de tuto�: l1ildeglnd 11_ ·1-.166, de 11 de março de 1942 ulo declaratório, em virtude de

e 05car \-VilhElm Tic;fensee, me- �xigiu o pagamento Ú"l quantia iú possuir o peticion:'i.do umn
acres; HunY' Annuscclé, tutOl·. :l2 Cl'$ 29.tH3,30, proveni"nte dD "ortaria do Ministt':rio das Re-
i;übrqnrtilh�: Fl'::Jncí!>co Klein pül'ccnta�em i1. que se refere o ,Iações Extel'íore�, atrihuindo·
;Event:l1'iantc: Frieel'a Klein, in- 'ita'.!o Dec. lei, com o que não Sf Ilhe a nacionadidude hrasileit'(l,! "pntariada. conformou o inventariante em _ "econhecida pelo sr. PresidenteJoinvlle: Rua S. Pedro, 92 I 'leslamento cerrado: Paul 'cmpo hOlhil, entrando em enten- da REpública, quando e!'tc "re-

--�....__�
.

Mdneçke, ';mento com a gerência do BJn· solveu concedeI' - a Paulo Hf'-
Arr�cal;nr;ã_o: Josef Baum, , ::J resp'lito, COnfOl"lne se vcri- ring - n. necessária licença pa-Inventários e arrolamentos jul 'jca nos ofícios de fls. 68-69 e l'e- ":1., como cidadão brasileiro, ucei-

_2:ado:3 no mês d.:! j:lnei!o: luelimento dc fls. 71, 1.01' o ('[Jt'g-o de Enl'arregudo dJ.
,'" .

Tn'i'entario: Al\[;nslü Liil.lc:, g--:l'f'l1C:ÍQ do r'onsnlado Alemão prometia Hm:!. cn.�llp:J.nha. da,s I
PUP, P::;;D,_ PL_ e outros pai tidosIUvclltárig: 1-1ar1:1 1.'IlleHcr. I l) inventarianle, s:Jt1endo 'lu:: o

enl nlunH�n3uJt. cünfol'rne C'cnsta !iUi..í.:: ChEiJ.s vibr!1l';o'::s. O PST! filenGt·e.s nao tera força. atuante
1H'l olamento: Ri('é) rào Jnll',·th 1 morto havia. feito, rdnda <'m tem-

'G_, documentos nrs., .' e"." --- i nem elemento:> p9.ra lança.r cun-
Por ;:;rm ad';ognr]o i'lfrn-a.ssina- pu de vidn .. () l,edido ,I,,>' r:xpedi-

'1nexos. B I diu'!_to
e aguardam ns decisõe,;:

dü, !ln'\ fmtos de inventário dos 'çiío ue seu títldo de,-lal'atório,
dos grandes lJartidos para to-

!J':ns d(�i:·::1.d03 pOt� Paulo H�rin;; justarnente 1,31';1 flue :1S di�posi A�;-:inl, .3enl�D PallIo Jl�ring ci-
-inal' po"'içãonrps ('la cl-t"d) I) "i' 1"1' 11'-0 ti' �,_·,,�o t,-]'r,.n,l·le.il'o, como tal reco- .mente á lista do PSD ol'lo(léixo,'

"'.
-diz Francisco Hedng, n3, qUJ.}i- ,,' - -- :" - c ,- - ,i .

__ Uu -

Tudo iSliO na opinião ü-c aIl�NGENI-mrrlO ARQUITETO
.lade.' � in'écnl ,I! '"nt.e e J'Eepre- "esse ajllicaç,;,o corl! I',�frri'!nda ii 1hECido em Portaria. do então :�:1 a���t���� ��n��dc:t:t:�ces' gun:; observadons, significa qu-Projeto!! e Coru;trlIri)..."!I _"clltnnte do e�T)óllo 2 na de

h;:;r-13u3
Ji"'SS0:t. e bens, l)(jrqllantc ',linistro ur. L:luro Müller data-

I i -t"
- ." � _

�:lI'iamênt'} pessedista,
,w sorll )I'aS _e anOl'e Ja. van C31nRUi1. Piauí - BLUMENAU) deiro filho do finn,lo. que e�tá lU!! já Era bl'a:,i1eiro h:\ nnis d, da de 19 cl� sHembl'o de 1914, não do sohre o ambiente políticc����-='-::::-_-AI L: PUI.'n.. e:zpôl' G rEquerer o �egui11- ;0 :nos. isto P, �le:;,d� fi pron:ul 3J":1. }n:'tj�� o �aso de lhe SF.t' ex.-

-.----

[ifJrtidál'io .. Não falta .qué.ln vis
te: ;,-aç:lo da COn:3btll";�,O d-= 1;;91 pedido título declaratório, equj� Hio. 7 (M.,rid,) - A's

lt1n�-re já relãmpagos prenun_-

t d fi i' t I d tI' melro bora de hoje rcuniram-se1. _ O FATO: - mflS miO pn o I) . IIp Je:ln (: va en o (l P;'; e I) recollle<;lmenlo,
ciB.i res. de bo�rase_a, Certo é'nl mãos a prova exizi,l, I pela -�m Portaria. Ministerial, lia qun.- os representantes do PTB da. • .1 AL'

que j:L u€cOrrer'::ml· p:\Uitos rilfl-[nciso III, lEtras rI) c 11) do Jut liLlad(' de cidadiio J.I'J.�-dl('il'o ·IJClo 'jomiss,,(J d'2 Refllção p:11'1l .\;),: de demal'ches ... Nada feito_l" pi:i.rágr:lfo 1" lh Portar:a n próprio PreslJente dn n,,'púhlica programa. C'omum ('om o PSD,
Nfw '-gn,imos d_.''!.- esta�a. zero de;.408, de 22 de agosto ne' 1942, dos Esta_dos Unido:; do DI·üsil. Achava-c,e presente o senado!'

'eguladora. do Dec,-lei '1166, Te- 2, _ O DIRlí;ITO: ;'-;algado Filho, l'rete,nde-se '�Jl-

:olvf:lJ, para n?,,) paralizar, por Di;:pnnh:J. a '-:'onstitu;r;::io dô tregar [lI) l'.':D nt.; o fim da ,:,'--

Gri1pleto, o anda,mento do inven- t(l!Jt, no art. f,:I: HI3n�, I,ontos problnrnútieos do

:.rio.. dEpositaI' no Banro do "Silo cidadãos h1'3sileiros: PSP_

3rasil, u (juanth. de Cr$ 11,200,00, 1., ' .
,

Rio, 7 (M�rid_) -

onforme documento d� fls, 74, 2. __ . .
ll'O Clemente ]),1ariuni é c lnd:-

lroslieguillllo-se, então, no inven- 3 .. , _ ,
dalo �'o gOVErno da Bahia. No-

-ário e partilha ,1'<)5 bens, que foi .1. -_ Os e"trangeiros que, a- lHe e€l'to, que figul'tirú na Ch:1Jl;l
ulgado por sentença deste Juizo. �h"-ndo·se 110 Brasil nos 15 d'." :ia UIll'-: de 8.eu gstatlo, o depu
Acontece que agora vi�rám pa- ncv8mbro de 1889, nÍlo delara· (ado federal deverá desincompJ

'ar em mãos do Suplte. o reque- rem, dentrlJ de !leis meses d,paiE tilJiliz:ll'-se dia 30 de junho pl'Ó
'imento que Paulo Hering ha- de entrar em vigor a Constitui- --;.imo. 011 antf s se assim I'esol·

'ia dirigido por intermédio d" ção, o ânimo de conservlu' a na- ver, pura concorrer ao pleito de

erceira pessôa. ao sr, Ministro �jonaJjdade de origem; cut.lllJl'o. A va.g:l. que (_I "ixará no

.la Justiça e Negócios Interiores 5. - Os estrang-eil'Os que poso l\linistlfrio da Educação está

1 I lI!lIll1llUlI1 lnl 26 de setembro de Hl:12, 'pe- Ruirem bens moveis no Brasil, �:clldo desde já <1i5put:'ld', se- ....UIlUmiilllimfiUlllll�milílUlJ!l..:

�_.._'._�._(ílllII'trmlll�Jlm�rlll;r_lIInHlrm;lrllolllllillllla"1bOnll �::_� l :���r.����§��;:c-��1�}t�::���lí;��� �����:;�:�a��������:i11��I��:���� ��%: �:��r�::::it:;I:l�:�;�::; I !��1;i�! !:�?�:r:� I· ;!!lIl!!llII�'Il!dll�:II:_ltlUaII!IIIIfIlIUldHlleIlHllm,lpf!l'"flf!o!lII_tmeflll.sl"'llUo"lll.imUlf�'::: fi u ti li a 11 uH JatÓrlOS [la direito adquirido salvo se mUJ1if��J-ar""n n intrn- Edgar- Santos, reitot· ,(._l- Unive,'-:: e;resso do Rr.lsh �
= _ !Doc. nrs. 1 a. l_ . 'h nãd mu'ibJ:'-'de nacionali- idade da Bahia. �1I1ll1��!lllIlIlIImJlUJIIHlUlltllllh�E 'A,' QUEM PODEMOS CO:NFIAR O CONCERTC" T, -

Por circunstii.ncias 21heiJs à dade; - -- _ --- - - - . -- - ---'---- -'_. -, ---

ê NA'fURALl\ffiNTE 80' A' OFICINA «RADIO FUNJt�", ••0 -- -----

-A"
- -- -

li =_::=_=_�"IIIII!Hlllllilllllllilillllll!111'!.111111111[llllll1lllil!llllllllll.llllllllfll{IIUI'�== _ ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARl!iLH'.� -

_ p'- E rCClsumos:: EUROPEUS E ,AMERICANOS e

� Sua :S=:�:::ro�6B:'� ;s'P.,":._ n�g�aU:�N A 1l : problema, Contudo, se

I
Ias em papel umido, o pro-I E Auxiliar de Escritorio ;,�mmllmmUummI!HlmlmlllmllllllllullIIlIlIlIlIlllII,IUllllllllllUmi. você puser a manteiga blema da conservação es-: §

num recipiente poroso, co- tara resolvido em parte.: InfiJl'IDações só pesso:J.lmente com
__. ._..._ -- LABORATóRXO ODIN S;A. .,IUlllllllllltllUllllllllllllllllliIlIHUlIIlIlIlIllIIlTllIlfUIfIlIllIlIlJUIIUlIIm'- h

. _ _

_

......_'� mo uma vasilha de barro, Escolha, para sair, o ª Rua 15 de Novembro, 7<18 - NESTA 1'- - X - X - X - X - :x: - X - X - X ....:... X� x_';':tcobrindo-o com um pano momento mais fresco do :: :: -� -=-�
molhado; se ferver o leite dia ao cair da noite. ,�lIl1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllmIlIIIIIIIIIIIl!!IIII11IlIllIlI!lIUHllIllh'"
duas vezes ao dia; se ,en- Não faça exercicio� vio- �(fIIIII!IIIIIII"'III11I11Ufll"lrIl11rnUllllllllllmlli�IIIIIIIIIlIIIIIIIIIJIlIlI1I� Dr #!ebhardt- Hromadavolver os legumes e verdu- lentos e durante o dIa se

=1 d' t" V hld k S a ::: I
• \I

.

puder, c1�ite-se, ?lhos fe�ha- §.O us rias a le § !
(Das Faculdad�.." de V�ena, Austria e Rio de Janeir{».'---

I dos na obscurIdade. Es- = ... IIP=. CIRURGIA, OP_í!jRAÇAO DO BACIO, ESTOMAGOiBANCO SUL DO tarã pronta para enfrentar ª A V I S O ! VIAS BILI;\�ES, UTERO, etc. �. Ne.urocirnr�l BRASIL Si' A. II a seg'unda I)arte do dia, _. h
..

t G'ocu--_= t _- MolestIas de senhoras alta Crrurgla --
" Acham-se á dis.posição dos sen ores ACLOnlS as os

C ult H·t I da 9' 11 da 1w, 17 hsj Fundado no ano de I sem cansaço e sera nel'VO- ª mentos a que se ,'ofere o artigo 99 do l(ecreto-lei n. 2.627, de 26: ODS. as no OSI11 a: s as e S a as __;

, 1921. sismo, =_--de setembro de 1940, que podedi.G ser examinados no escritório::
_--f,i-"
-- B,lumena.u: - Hospital S�TA CATARINA�, :: - desta Sociedade, à rua Itollpa.va. Norte s/n., nesta cidude de:: I� ......

·"

...�.._....""_......
-
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=_ ª_�_Ulmér Laffront=1 ",�-,h,gadü d, En"'pu. '''::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::IIII1:::"'�III1I1I1� �IIII1VIle'nde' -se-
-

(!taS-- a---.· -_,:::1- procura um lugar pllra. tomar

U R E M I A U= ê (
.

C O R R E T O II :: ��In;�n��r�l�: ;�:e.de senhor ,

..
.

: .� e terreno, situados na Rua 15, de: N.OVembl'�- 789,
-

--

.-.5..,...._= _'�§_I M_. _ ..II' ... =:::=- OH W'Il -

-
...

�

...
Rua ....ar&lllIAo, D. ",.e:: Infol'mações com o 1 C, :=; __::: mts. de frente por 118 mts" com fundos p,1.I'a a

-

__

--

Rua Duque de Caxi:ts, (} - 're-
O VÁtalisador Elétrico l,v"'OR1fS, re�tau�an(.t:o a energia. elétri- s: s�tembro, com 7.188 melrQs. quadra<;l.os. = .E .III1I11UlIlIIlIlIllllllllmmlllllm;- lefone l02B, -

ca hum'1na. põe lodos os orgàos 10m perfeito funclonamen_fo, _ = =_- UM TERRENO sito em BOM J;tETIRO, COm frente p.arg. "=='-
--

= ---"---... - Encorn. no Rio: lNSTITTITO VITALISADOR 'VORI\tlS _a - o Ribeirão e fundos, CODl .as terras de proprieda(�:: dos:: UlIIllIIl!lIllIIllllIIlJlIIIHlIlIIIIIUlU - ª 17 - Rua Alcindo GU3.naOara - Sala 606 ': _ dres Franciscanos.' =-.
: :.Ullilllmlllllllllllllllllllllllllllll'... ;;: RIO DE JANEIRO

.

=:a Tratar com o sr. REYNALDO PFAU, ru.a S" Paulo, 295 - 5....

s_ Dr. Oscar R. Krueget � Vende-se �";flmlllllllllllll!llIllH���II�lj�I�II��j�I�II�I(m:IJI� ª - F A R M A C I A-. .,,�.-
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Op�,ra!ião e pn�tOIl _
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.

-
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R�:nS:::lORe�:.eSl:;nCI3� I��=:: � :������I�le1 ��::�t� t���� §: ril (]O en sen � I ..o.opera Iva : ?nsum� os pe-!_Fone 1.21S8
_ l)I���;Jl'n1lr;ü,�s: Hein"l'lo: �_; �ranos da Industria.Textll Compa-i"

1=:::::::_: c...._ .......- INrUNATlONAL I ("'t:':�:i='::r:..:::)"'_ i!"::':::::::':I:::�:::'�:':�:';iI::II'., = Travessa "de fevereiro, 9 n nhia Hering, Resp. Ltda. .... I_ � .. da.. *- "IM_1lllll1e • lJI"t.: das 9,30 á.s 12 •

I ª Comunica à sua. distínt3. clientela flue reabriu sua r iea= 5- ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA =
_ da.s 17 A:3 18,30 horas _ cm=- =

, :48, Convocação ::d r6.. - d t" :::; .:- Ficam convidados os associados desta Cooperativa paTá ::eapooc :: illlllUlIlIIllIllIJlIIlWllUlIIllIIlIIUI

1=
en arJ!], diurna e notUl'na,

::: :: comparecerem ã assembhÜa geral or'dinãria que s�rá re-rill" :r-

:: "11IJ1!II1I1II1II1II1II1I1II11l11111'III'IW' :..

__:_�===---�_==_,' �lIIjlllllllll_"I11_IlIll���II_III1�I�I�I_IIII1_IIIU_III11_IlIl_IIlIlIIll_lIIlml_"111_lllllh� - zada na séde social. nesta cidade, á rua Hermann H-efing ::._$_-- o. I t I. I, Im4tll 9 ai �� pc ( 1l1se -:; -

_

_ _ n.o 1874, no di!l23 c!!e fever,éir'o do corrente ano, ás 1530 ho>-
. =-- :: =

Lotes õ' fu've �:: C a S 11 :::=- - ras, P*lra deliberarem sobre a seguinte:
,-

-::
ª

..,. ........ ,u.. =_= =_; '; O a ª_ -_ª. �! - DOENÇAS DE SENHORAS -

:: 1.0 -_ Exame, d�c�<;:i� ](! aDpl'�vaDçã; A�o Reluto'�l'O' d'; ª- llM \I'êm ,..,1'111 ...., • h.. -li -

• �-; � ""Df•• J Vem.I hruIR fi.... 5 E .... s -�
�'e·nde-.�_�. um'n_ cusu, _ri,,, �! (}PERI\':'Ô�.S.� �'L:�"I��SI�ERNA t� �!��\�ri�e��ne��:çã�o ��n���t� ��:;�sB!I;e�� ª: :: :: por preços modicas acham- ::::" _-. _. <;'-' =1 :;::: das", e demais co_ntas referentes ao exercício E-n� E:: lilIlI<IIt� ••� ..... ,a\. CEM p()I ::I;:se á .-enda diversos lotes, ª = construção recente, facilíb- =1 Dr R CâMARA lã {'.ei'ra.do em 31.12.1949;

, ::�o r' ..... .-Ao"_' J. ..... ---'-- -.-1:: Situacão previlegiada. ln- = se o 'pagamento. O motivo =_
..

1= 2.{) - Eleição do Conselho Fiscn.1 e respeetivos suplen-
.

-=
..W'I! � .. L J.......- ,- �

C T 4 d F
.

3 N""" t
-

;;il=formações: com o -sr, Dr. :: :: da. venda" será explic3.(IO ao = ,on.: rav. e <eVl'telro,_, - FO <J!" 1433 es;
.. ,.' :::

- • í/íIII!aÍot- .'lilIIflill8.I�"•• flt.... �. =Hel'bet't GeOl'g, Rua L!ljes § _=
interessado. Tratar: COln o :: [' {Operações no Hosp. Santa Catarina}' 3.0 - Outros assuntos de· interesse da sociedlade.

"'"
.....__, �.A... - Dr. 'reJmo Duurte Pereil'n, =

_ B L TJ "J "",. NAU _
BLUMENAU, 4 de Fevereiro de 1950

- _� • .,.. _ = :s!n, (Morro da Caixa D'á- ::

1=
-

, """ �

-

__
= -_-"ua) _ Telefon0 14 A ?

_ A. __
- =_

fone 1197,

ª,::�I WALTER KUMMERLOE\VE
_.

4U ';"'" .... MOI'C.W. �.. "t ....

� Pr.eSidente- _ª � ,1111111111111111111111111111111111111111::: �
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CONCESSIONARIOS:
_ 'o. -1'§

;'i��A:r�/"C-'-!lI�..o::;ID�t�c�AaQl'"..r..r"""AdQl'"...GCe:r
.............

_.oe;O�I!::'�h�O�S:.,g; li Em_prJsá Lima &
.
.Moreira -B-a- -u-.--m---g-a·-r--t--e':'-:-."-"n.i.,.,'ª Breltkopf Irmão., E ., LINUA DE ONmUS DIARIA A' PRAIA DEê Jl"ABRICAÇA-O de carroBseria!l comp.h,talli par.- cemlnb4' ª CAl\-ffiORltr --- ESPECIALISTA EJ\I Al\�LIAÇ4)E$ DE FOTOS vF.r' f.,E l!lclusive pintura. :: NARIS E GARGANTA

" Partida da Agência Blá-Blú às 7 horas da. maDhã )'.IJOS FOTOGRAllUS ..;... REVElAÇõES - J.I'm t.:
-

à _ .... --,_ lé· ...".. ·
M".__ = DO

�f..Ita �'" Praia às 13 horas. """"8 __
....

_ ....'-'-Q"""""A;.., .
-

__
o

= """'leINA' de sol a o",>g= e e i_U--. .... - _ = n

['"
�'U!, gJ.n1 u.u".ta.,.

- wN, .....

I
R ARMINIO TAVARES Aos domingos e feriados, da PRAIA, as partidas serão_=: Tolda 6 esttlfarneDto d@ - lII.utoInÕvell ª J mudOU-58 para a- rua 15 de novembro, 1.135 - 1.0 and:ar

da tarde t
Bua 11 de Novembro. Úf - BLlJHENAU, �. '.'-ª nua ltiirulfi Gerais. '" - BLUMENAQ E (Edifício novo e ill�talações modernas)
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·num "prócesso

And.

I Este:. - dispositivos foram 1'e3-

peit'ldos na Constituição dc 1934
e na de 1937., bem como no Dec,
ai n. 389, de 25 de Abril de 1938,

lo Herin� Juntou. 3.0 seu lledid_o'lmiCiÍi?, segundo:::-;e depreendede expedição de t itulo declarató- �1'3, Lei n. 818, de 18 de setembro
rto, dúvida não pode existir ter de 1949.

-

ele adquirido, r.a vigência da. Que é cablve) O reconhecimenConstituição de 1891, e por força to da- nacionalidade
. brasíteíra.que regula a nacionalidade hra- dela, a nacionalidade brasileira, mesmo após a mor-te da. passõailei!-a, e na atual Constituição, nos termos do art. '69, .nrs, 4, e 5, que preencheu, em vida, os ré

promulgada em- 18 de setembro e ainda nos termos do art.1l cs ,

de 19'iq, em seu art. 129.. íncí- Deer, ri. 6.948, de 14' de maio de
so III declari que são hrasi le i- 1908, PC:is provou córn eles: .ter E',

- preenchido todos os requísttos -

_

-.. .1'OP:
• • • exigidos nos citados dispositivo" .".

-- .'

_

.\' " os que adqUll'lram a naclO- legais. _
_

-

.. '

_

-

__

Y)�1lidade brasileira nos termos do Adquiriu. assim, Paulo Redng, ,)aullst�s?, _.

-,

\_No\,elli'
fnzerido o sr. Adhemar

ut , 69, nrs. IV- e V da. Constitui- lum direito· incontestavel, ..:___ o de I" O .pl'lmelro _?ever de um for�c de But·!,oS' descand!d.atar-se, _' é'·
âo de 2+ de fevereiro de 1891;,., s�r re_conh-eci?-o.sua q_:talidaC::<e- de f��lste em n�o n?g-ar a nrO"rH'. U�l1 epilogo rne.Iancohco p,n:!: o

• a
•

• _ cídadâo brastletro, nao podendo ç� S�, o sr, ��úhell).ar de Bar- paladíno, que
_ ��i!rma �i.() és-qstn;lJG]C;cen�lo a tnda. llO ArL 141, l�i alguma; segundo garante _ o �os e? meneur dc �a:sas que petncular se 'lÍi'íll-psera a le,a_depal':1gr�fü _.>., qu

e . .

:'. .. _at't. '141, parágrafo 3_ da Cons- ,a,�emos, foge-lhe Q, d�r€.lto ,de ranca dns massas. � estPe:fL"a lEI na.o p rejudtcará o di re í- tltuição vigente, prejudicar este 1!()lmUlar uma conrtssão 'trlst� mafuca do govcrnador 'de Sao.
(J a,' _luirido, o ato jur'idico per- direito.

-

_

-,,.,,ac_ �le que recem os golpes _ Paúlo Exigia-lhe motiv:o',' mai"
feHo e a coisa. julgada"; E a :lutoridldo compet!!nte -�e'oum mtele�tual nos Cam}Jo!l .3�riOs pa.ra a'-l.!,-"sistcncia que es·

. -....' para declarar jUdicirrlmente a J1LeOQ, contta " -fiua ('llUSa.. �- ta <tllunéiand6.e no parag_rafo 4
... qUE!.

, • : a. �e1 nacionalidall-e brasileira do ci- braçada pOr milhões de' paulis-
-

Ião poder:a exclUIr da lJpl'eCla- . ",- I' d'" 1 o O homem do d·a. €�ji fora de..• ,

I t d,_Clao que la):l a clulrH o no., as Que a populal'idad<> do �o-
.

I ,-

-

-

.

c,o_ de po(!cr. JU�JCl::"I:10 q�� quer -lermo;; do_ art. 69, nr�, 4' e j5 da :�e�nador existe dentro-' de São'
"'''',j,.1.. é o sr. N-ovelli, o qual

lEsa0 ("e dll'oito lndlvldual . C.ons.tJtnf<;ao de 1891, e o �UIZ de .

'aula, �ja-st<n ve--lo �ntI'e a multi"

.

g'anhou lIm- .Wl.Ilerloo sem _fs1'Í;'
P D t d C d d ,..�. -a, batalha. Pôs em Santa Helen,.-Ora, pelos documentos qu,� ao- lI'el _o a omarca-' e seu 0- Ião. Seus al'vel'sários negmn-na.,____ � .._ � ._.� � __ ...._ __ __ o personug-,enl napole.õnico naclo ..

nas as manifestações populares nal, de 1950,. o ditador das masnôquívoCa.fi os desmentem, em sas, o homem dez .vezes mais d'
lualquer lugar onde ele chegue, 'nâmico que Getulio -Vurg'l..S, SEm

combater. por s:mples ação r:f-S

talítica. ReÇlitam os admiradot'<'s
do chefe ha.l1ll<eirante neste dl;
senJace, que ,é uma -t:ristez:l. exs""

.

perante: de dentro de um c ,rtó
rio, um pacífico notaria, fêito
um dia -vice-governador p�lo ca

pricho do Cesar civil de Pir:l.ti�
ninga. derrota-lhe as mais alvo
raçadas esper3..Ilçus,. apena" di
zendo-lhe da beira da lagoa Rc
drigo ([[2 Freitas, onde r-nside: -

"ôte toi des Chumps Elys€es que'
jlÍ m'y metli".
E o valoroso "condottiHe"

·onso Ba]sini upJ"�sentoll um d>!·: nlRSSaP, o Na_poleão ,'du,i?
tO to de pesar pela. morte do (Te.. '11ultid5es, p'!.rou como._ft�lml.Ra-
h' :'.

I
do por um choque el,�tnco. ..0_

.. ltor do seu colega Otaclho
Brutus assassinó. ponfessam&s,

Nascimen�o,. que foi aprovado não está á- ,8.�tul'a, da sua nobre,
por- unanImidade. _ e cesarea VItIma.

-

,rjllC fala o general Góis Montei

quisitos+do art. 69, nrs. 4 ou 5,
da 'Constituição de 1891, nos de-_
moristra o Despacho do l\Ilihistro-
0'1 J11�tk[t e Negócios Interiores·
ele 19-3-49, publicado no Diário
Oficial da União ("J 25"3-1:949,

(COnclue na 3.a página)

Anual

Asslnatlll'as:
•. ,... .. .• Cr$ 100. 00

SemE5tre •... .,.. Cr$ 60,00
N, Avulso •••••• Cr; 0,50

I Stronrsaist r-

. \'

PJO

Fr8.ça Getulio Varga.' -
Edlficio Odeon S. 8G2

�p,�. =-� --=�

FranciscoTreska
Junior

o

s. PAULO

Belo Horizonte; R: GoH'í.II, M
l"Oi"to Alegre: Rua José

Montaurl, 15

ClIri tlba : R. Dl' MuricI, 708
2. andar - Sala 233

Em 1:; d,� novembro de 19.j_�,
5':illlllillllil!lllllmil'IHi!!!llIl11l1m� falEceu ncsb cid3.dc onde era
� -

_E:::�
:: domiciiiaclo Pfl\llo I-Iering indus-

== Dr..Carvalho - trinl com SI anos ,1,_� idade o

:: qual, -vindo da Alernanh:t., cnm

..... ;: I' . . . .. anos de idade, no ano de
E DOENÇAS DO CORAÇãO � 13. _. _ l'es�diu ini'?telTUptan�c;II,g (Electrocardlografia.) ::: te nesta cluade nU, Ô.ua n101\e..

ê Tratamento de Neur0800 Ar;; ser feito o inventário de seur
... -

ª__ (I'sicoterapla) �- __---

:Al•• RIO BRANCO, J. DR. AYRES GONÇALVES::: sobrado. Advogado

�_ (Ao lado do CINE BUSCU)'
=

Relóidêncla e Escritório
- BLUl\-IENAU
:;mlmIIlUUlIIIII'illlllllllllllllllll, § Rua BruBQne S/N.

---------------------
.. 'III 111111111' I i IIIUIIIUI i Iii i I i i II i I ii i lUlll i II i i III i I j1IIIIn!lli i i I liIi iii i iiimil''::-

, -Em alguns, estados j.í então :: S',-compr::ndo agita.çõ(S e em ou- a

Vle.agens para a EUrOp'·8·:Etros, convenções'. locais c,orae 5: .' , �

��� �3��::di::t:��r���n::l�'J� .. ···1
.:lo perUUi':Jr:i esta situa.ção? i Vrmdl d.e passagen3 .:l�l'eas e marítimas e informa.- -e:
Talvez melhor seja indagar: Co- -= ções sobre documentação e exigências consulares·

_ ;:
mo l'e�olver [l crise? Como sair ::: .-::-

ª RIJDOJ..F RIECHERT ;........ Rna 15 de Nov. 505
.

, ;
:: CAIXA POSTALI 271 --;-- B L U ivf E N ;A U ::-

--

-
.?lllIlJ1IIIIIIIIIIIIIIIlU 111111111' IIIII! � I II III11lU1IIIIIIlfu 11111111111111 II rmUni;

A sa.ída da arena do lidador,
ntimidado pela presença de un.J

governador seu inimigo nos

�ampos El[s�I)!i, não está ·á al
.um da expectativa po:<tn em
:lla eap:J.cidade l�_3 luta,r. O 1"1',

c

O ](Iinb-

desse imp:lsse?

-----------�---�-- .........

_- -�-------_---�

FAÇO s1.bel' -aos srs. Vitor Gutz, emitente e Ingo Rieekmann;
avalista, residentes na .comarca t"� Ibirama qu�, pelo sr. Gui
lherme Heuer, resid_ante nesta cidade, - foi apresentada em- car
tório par.a ser protest::l.da uma nota promissória de Cr$ .•....
1.600,00 pelo q_ue os intímo a virem resgatá-Ia 'ou alegarem
us razões que tiverem. sob pena de protesto.

Blu'menau, 8 de févereiro de 1950.
JoáJ Gomes da Nobrega _ Tabelião.

I! Dr ii Telmo Duarte Pereira
- Clínica; l\lédicru -

ESPECIA.LISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
1. Consultório e Residencia:

I'1sq. das Ruas Floriano Peixoto e Sete de Setembro
li Atende chamados pelo Fone 1197

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Washington, 6 (UP) - O oito libras de café ·crú, o se beneficiou com esse re-I··..---.._.----.......-...,-;........---._-------..._-..;..;.;._--'------í.----:-----.,.-.......------.,.�-----------......---.......--'--__;,.....:.:.�""""'..:.:.;.

Departamento do Comér- I que constitui eíf'ra re- córd na importação de café Razo-e. d'
.

O '1'ome-•.O·
,.

Da"lo'aal.-.·ta' . "biu'", ,A,I'
"

cío informou que os Esta-\ córd. O valor dessa impor- pelos Estados
.

Unidos. O .

.

... ..
. . ." ..

.
..,;.

dos Unidos ir;W?TÜtrmll l.ta�ã� foi de cenl1to e cinco
.

Brasil exportou para os
.

em dezembro urumo du- milhões quatrocentos c i Estados Unidos em dezem-:
' • , til

. '." III" .',

zentos e noventa e cinco. I. cinquenta e nove mil dU-1 bro passado cento e oiten- gam"""se os ,aSI' I,C 5', a I'C I r a IS ri'','a"emilhões, oitocentos e seis I zentos e noventa dolares. ta milhões duzentos e de-
'.

mil qumr-eritos e oitenta e
'

O Brasil foi o país que mais zesseis mil, cento e seten-

f�õ::.!:E�;:e:[�i�:o:'E!: e ii pob,rezacem.•..
·

o (o·ncli�õesnormais devidata e oito mil, cento e qua- '. '. . !I.. .

..
ira dólares. Em novem

bro passado, o Brasil ex

portou para os Estados
Unidos café no valor de

apenas quarenta e oito
milhões, trezentos e oiten
ta e tres mil, quinhentos.
e noventa e nove dólares .

?;j, uníf'ot-me que se apllcasse a

I
verno Nacionalista, Chinês estâo

.

odos aqueles povos. Por outro preocupando muítos povos. Di,

Iado, há. urna semelhança de. versas razões foram. atrtbuídas.
W,áias e de problemas", O mais comum, nesse sentída, é

"Existem diver-sos f,ctol'es ('O· o que está-eontídn-ém várias de

.muns. Existe naquela vasta área ctaraçôes c pubttcações como

G flue Jj(Jd"HHlS chamai- de Hde- sendo o reeultadoide equívocos
:F, nrn I':"tl'rt\ u S!:Ol'.l1ihte.: ','J,PJlVolviíl1f,:nto de ,-nnr:cienr;iaJl �

nossos, que somo3:·., Incompcten-
"E' meu rleslljo ;lisC'utir . com :Um dos fatores'. é a revolução tes.: que não compreendemos,

Mesm'o' alei·, "a a'do quer ·aprender a ler
,,''-'!l)lün''� 'J.�" l'ehçõps entre-os contra ü !lN·itfi'�üo tln mi";'r'j,, e que o auxílio norte-americano

povor: ,h Ad:l e ° povo dns E>:·· pobrezn como f:onruf;ií(j Ih) ['",:1'
foi 'muito péqueno,\e que fizemos'

tac'ôs Unidos. Não falo de :go-, .íe vida. trmcutro fator que têm ���------ �----�-=�=-��=-��P_���__��__�� � ��--_�
VFU' .. '. uH ,',., l>:li;;íF;:; enl COlnum (: a revolucâo P,ontl'3

...

.' .

Educação f
�:��"" '�j::;'l;[l�'" oll�;":"���::l�'� n:i;;:�� :ej�O�r�ai(�rom:st::n:;;:�t�;j:JI�,:� Reconhecida. a :nacionalidade' . brasileira mesmo
t"lrJ G' .;;tS lC!:'<ÇOP:;, as aütudee

apo''s' a UI.'"o.,·te. d·.C.a,. pessoa que' saI.';slez,o 'Je, mI el esses e pi-oposítos

funo,
-

- os"E it • -,:.'.,jan.élllab do !}OVO _dOS Estados
. ,.Sq(':: C�lll(,() u.:: 10l·1l[l,'am-�.8� Unidos 150 rnilhôes, ao todo nacionaltstas. A índependencra . (Conc�'ls5:o ela 2.3 pga.) Ilei (,:; gUCIT3. sobre .os bens deí- 1(\:n l, aI r"i11u,ind'o-lhf,�' a n;z-

De todos os pontos do

}
vramento do Brumado no i�:fF<Gres; caminha

com"
_ e "(J.� 'l)O"O� d.n ASl'U _ que se nacional tornou-se um simholo ..' dHl.dOS por Emílio Ban, con1or- riojiU!ià.[at.� blw'letra".

U., ,�" - pag, ··L38[) que a,h'lixo ':ai ll'::ms- t
.

d r E ta P I 1:i
.

))uls continuam_ a chegar interior da Bahia. Eis o! os }oelhos, que 1Ci"1'Ünam elévam a l':VCI!'\OS milhões � � - um símbolo de !ibenf:a.de ron- ?rilO:
_ �l(::ru�oc�'I,Stn�,!l lecisiio 11 f,eguir 's prova <lU o . ermg [':'ls,

.. Ir" '

I'
t d'

-

t·
.

� '. u :mia 0.<õsde o ano de lt�H." P<JiR
ao mmisterio da Educa-, texto da nota: eolY. duu� po ,ta��, (·.�a es- que d(,tcl'minam o

desenvolvi-J �'n � omtnaGao es l'n_n;�.lI·a p
"N. 3,673-!9.:� hÚtih� Idani· "N, 2t4-4!l -- d!? EIsa, Müller em 10 de olitubro de 1914, o -(ra-

ção notícias sôbl'c fato.,:; Delczado de Educaca�o b' S
-

'1]" a ca menta <lessfl� mesm'g l'elarõrs F brama. p contm, fi n11Serm e fi la Hermina Grap.h,{·ôli lIermiTla Dan _: libc,'ração di' bens ,_. De- uernadar do Estado, por Decri,to
...� _

erü've, �.iml» . egl .:;'.. c, c.'" t • •

.... • .' �. -

poh}·pz..'l...
�

3T;lf�he rfF.:iílr-nte no ltio Grr,4n.>' �js.5..o, por unanimidade, d.a "�J-
1

.

interec;santes ocorridos nas de Adultos _ Salvadol'.· I neta nas liontas dos d()JS da P01JtW:l ll(' 110S�O:: gr.v"l·Ilr..S" ,- ...... A," I <:,' i' 1 t S 1 li·t' l' o �lu -o
.

missao de nepu'.�,,�o-e.Q. d,� ,-,'uer- n. 8ilO, rp,'onh('�'2lh) como '''l'!-
I . ,'.

j"Fl'üquentemcntc.
,,011

intCl,ro_,.
L',l . W (e.,ue flue 'TlnlnOll e (O '. U , SO Cl RTllO c n" So:l . -

' - .

'('lasses da Cawipanha de Na classe de. Matinha' b,raços, fIrmando .no. LO,;,tO, 'gado: "Po�.SUl' o Depnl>tn,mento a guerl'u, virnos m,<Ís de VOO mi- 10 titulo ·decl:.u'!ltó('�ú de .Chifada-
.

r�':Apl>o�,n o ,'u-to do 1"1"101' hO,' ,:arl'degil.d01 d.}�. gi'rench cI.o C0t;'
Bd

-

d '1
' .0 ú -

- nia·. brasneil'a, feito por seu ale- 'u c � ,,�Bula o A cmão cm BluIllens,u,
',ucaçao e Anu tos. sob a l'egência da Profa. e um caso cunOSlSSlm?, de Estado uma. politica p:u!a. :11oes de Il?�SOa8 eonseg-ul,r SU'l

cido' m:l,l'ido Julip EeIl.rique GI',�e-. seglJintes termos: mandando remeter,lhe a. F';}irtlJ-
Ag:')y'a, segarwo foi di- Jacy Josefa Vieira, ha' dOl'S (ass. Prof. Oscar de QueJ- com a Asia? Os povos da ,A.sia mdependel1CHl e o apu.reC1lllento be. - Reconheço a nacionaliçla-' "A'restituicão d�terminad[' pc, .

l r:
.

ii

I d C· 1 d d S1.
,,- t'

-

d'f ' t 11 'de sete nações 'novas", -

b '1' d J l' H' 10 M. M. Juiz 'de Inventál'io
na (fl 'lcf;nça, fjlle 1I�6 co·nr.'�·�,fn

Vil ga O na lC 1 e o a,-, casos dlO"nos de nota e se l'OZ 1-Iatos». sao ao I CleTI e5, � seus prO) e-
"A-"

_

1 d ;r 'c:
CJe· raSI eira e. U 10 enI'lque

tunda-se nu nacionnll'on, � I)Y.",.•OI'� (J llmo. 8111'. PresidE'lIie ·ri'l..: :�f(-
rl. C ••.

,.
lO> ',,

'

mas são tão tll'vel'sos qlle .herl·� � lUZaS (a errata uO ...0- Gr�elJe, que preencheu em' vida, . � - •. " .
.

"a O" 1na1S d";" ca"oc '- V E
' .

t E d I
� � leil'n lO "da ." ·'··d lJl;r,lica lut)'a a,"'íta-l' ,v'lt!J!e 'Gil.r-

v L,. '.h;::; '" L_
• XCla. se' In eressar, sses

,
OIS exemp os, co�

I"mpoc�, ,'vnl n, d(1t�, I' lImu' h.o' PO·l�ltl'. ". ,.)S requisitos do art. 69, nI'. ;, da, '.,� li '" ('�l!US, :1uqUlrt a -.

riosos podem �,er aliexa- I)oderei mandar notl'cI'as mo outros J'á verificados
� �,'" �

,

--:-- 'tonsti'lui<:iio de 1891",
..

VOT.'J�r('a·:(b CI'ppde N:turuli:?a- ·iJ(I.·("Jmr,.dilmI4,,·hrd"'iIeir(l�' ';.'.':
. . _ . :. _ F: ,_

. <:5:0. institui da: pela Con�ntlliGão 'l�s�:l' POI-taü,,', 'e,,-p'c\l�il'1i : i 'n:o
dos á história da Campa- minuciosas. Há um aluno Ino país, mostram que até f ece:lJeu'':' .... > ..•., IÚTISER.,.VE SEU·r;UOA.:R:':1

. E a proJlU'., -C9n.ll,s�.ao clt' Ue- :d'3:1891 ·,.art.· fig 'n, 4 mas Ilão Ríc-cleJaneÍl'O <'IIi" HI.·.de·:sstCIll-
Ilha de recUI)el·a'.�ão �,I'O- 1'" d t

.
.

. parações'Uc GU�1")'4,_ioni S,iSSi'i.ü etç. ;dbc'umettt:ida 'nt�>avi':s :
o comPé'-

'.
." . "

"".

_ 1;' a elJa o, que vem ,a es- mesmo 'Üs que apresen am
"

.. e viaje; com, aegura.�ç�.. ,de I ' .•..Q� inlh.'J,O·'1\H9,::J)llb1l,C_'li::\. n? 'tente-, tílul<'- ü"c1aratório PI'e.vjs-
1;1'0 de 1914, e ·t\.s\;inada: pelO:.",:n-

movida pelo Ministério da cola num carro c;le carnei- deficit físico estão

interes-I
.'.'

. Blumenau a Joinvile, ,I· Dlano ;,Oflcl.a�, .tl:a,�,�tndO do pedl-
.. to,' lia art, 25· do DêcI'(W-lc'i ti ... tão Minist!'o ,dr. L·i.utp·. JS.lünér:,

Educação. E' nh' d sad
.

d d'
.

I;'
.

'. 'n'O, . ,. '. :1 "dÇ> de hbernçao e'e'bens de E15a .389, de 1938:" .' :.
.. cc.nfirnw. qu·e ... O Pl'e.s;q.&7(t;:lf.1

roo .um se OI' e uns
_

os em sal�' a con)-
a RUIfl'SI·� ,segre"'s (ExPRESSO I T A J A Ii A IlM:Utlle�.Bu.rdz'Jr�cOnld!.ecIeu a táC?��- :Segundo·rj ,,'.spósto na T.)O�'t.JT·ia �tP:1Í.blica d.os Estados U,{/,iJ];o8

As ,duas ocorrencias são 40 anos. Ele senta-se no çao de margmal em que ' ., '!l U,U,'" ,
.

. pe encla o UIZ . � nven no ' .' -',' �"

f• d t
I A g � n c i a: . � 'qúe usando da faculdade 'que a' ,numero 5.408, Gl't. 1,. paragrafo cW B!,as,l l'cs,)Il'fJU cQnccife,: ,;-

relatadas na nota que chão e escreye sôbré uma foram colocados. a omlcos e � ex re� I Ey.a 15 de �ov" 36� - Tel. 1�55 ). lei lhe' dá' (Cod. Pr..Civ.• art. 466), .1.. n.. lI, letr_a a) ,2. !alta, deRse '[ Paul Heying _ a neCCS8'((I'�a�1i-
transcrevemos a seguir e cadeira. O outro é uma Revela por outro lado a .'

f
.,

•._ -' o.ecidiu' pela inapliéabilidade da

ld(}(,�lment.?
nao poaena JlI?duzir c('"çn, para" (omo cid/.HUZO· brd,<;i-

m� Impor ancla' I
'

,- ,
• a llberaçao dos bens do fma,,"o, ,

.

".

constante de um oficio 'en- aleijada' de' 36 anos; não notícia, que chega agora �. '" .

"

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

Mas. considerando que n 3utod- [.coo. actn((J:/' o O<1'l'go, à1f. fi"'Cf1"-
W.viado pelo' Professor OS�i tem mãos nem antebraços', da Bahia, o sentido popu- 'WashIngton, 6 (UP) "'--

'

';:: ,e:, ::::=:!,:= ::=:: i:í! ;:=::, .dad,f. cpmlletente. o Doutor JlIlZ.1 1'cgG.(lo (1'1, ge,y;Hci.a
..
lÍu ç!Olls'n!(!idQ

.� O d d
'

B
�-?,;-.�:-;: � : : : � -! 1· '�',o inventário,: usanc�o eh facl.l� A Item.ão �m B�I(J1l enf1.�l.

, ,

Cal' de Queiroz Matos, res- os bracos têm as extre- lar da Campanha de 'Edu- ,sena 01' emocrata, re-:' '.
, '.

.

li: (iliade que a leI lhe da, C,P.C. a,'t, Ora, 11ao tivesse Paulo Her'iilg'

ponsavel pelo ensino
.

su- mi:dades
-

finas: o �1esmo cação de Adultos que es- en Mac Hon confir.n19u

R·
" ,

d H':
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"h:h
.• .
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S··" b f "�6,; difci�u pela ínap)iqbilida- 'já naquela ép�cà feil:u ri. pl'o;';a
1 t· M'

..

d Li'
. ..'

t d d d hOJ'e que a Russia I'ecebeu' lear O ue 81m o r I
. ie da' leI 'de guerra Eohre .05 'd'" CU"' l'd d I "d"A�

P e IVO no Ul11ClplO e -' &cor,:ece com os membros i en eu a sua re e e cur- . :
.

"

- . ti. bens deixados· por Emílio Ba;rz' .," -: �" .flua l a e·· Ll�: c� >\."",,,0

. .' I sos' aô's 'mais
-

longir;qu,os de fato,. segré�os atômi..,: ,
. :,." ,'. I'!'� ,��i ;e�,t�e. ;�i,e��.J··;�l(;t���'�;�t.O e,�1e.1. �a.ras�,:��blf�e:�.a��o ;�.:.í:.���:�,{.:'"

. I recantos de nossa Patna cos norte-amerIcanos, de. .
..
"

"
-

.'
.

, . .'UIllIII!!!lIlllllllllllllllmlllllllll'111Il11I111I11I1l111I1I1I1111I!111II1Il1111l11111''': I f d
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'

extl'ema I'mpo'r'ta'n'c'la'". O
.' . '... 'lulgado,' d&u"Ihe� .. fc;r!:a de leJ" ....:-.:. 'co�i;!eder-Ihe .

a n.ece:;;sanJ\<·. llcehc

:: .

:: I O erecen O novas opa U,.· .'. .
. ..: .

',',..

:·C'···
� ,ê.

-

.
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" .' '. ,:. '.:N_.b .'Cúg'o: :4e�':Julio '. H"or:ttUf. :�a,·i�ar::J. COlHO citlitdã«f� líi'a,�i,I,�:Ú'O,

_ §! nidades de educação e senador Mac Mahon.é pre- .:...,: .•·r·u·rg··.'.·.0'-.0-,',·. e.'nt,1St,a...
.

�� ?ral:;be',�.aÚ;torid:i\ '1 ·?l1_:.tão 'e�'i;I�:; �é�i.târ o c,arg-o, de-�m:#i!-,#dJ

t e,'n ç a� o :-._= i quanto'" lla-o tenram pedido sidente da comíssa-o dP.
.

.

.' .'
.

.

. .

. , ,petcnte' .l�/(ra_� a; �:�iyc,d�çao. do '_.,t} •.,' . de ium consuhda
.

esh:i.il&elro',c:.
_

u.'
- t,. tujo declaratono, recol1heec�< .A,·.':i·· ..,' - _." . '.'" '.

= ê; na idade própria, frequen- energÍa atômÍca do' Co'n- :óarl1 os me.smos efeito;; após· ....a :;5 m, a ] ort.a,qu ctt:: Mmls�ro
_

I

t t d
- \10rte do ·peticíon5rr. a ll::lciôn�c' l"C' Estado, atri),uindo�lh�� a.·n.:lr

�! tal' escola primária. gres:30 e es a, ar e confe- i !idade brasileira' do .. mesmo! e, cion:,tlidadc bl'asil(,lra .4·,pr{}va
:: I -- renClO'..l com, o SI';. "J. Ed- .

'C'om 2' 7- an°OS ·de. pra,'tica.- -.end!J ú:Li:d �18. conferido :io Juiz f'ufi(:�ente para. exélúú" Paulo

;; I E \NCO cU [ .,-) (-)' I gar Hower, dírett>r' do "
_ .

.

.
.'

.

. ;�I'oDidl'eít,o"i�aesqondJ[u·c3. do {��t:ni: � Heríng e seus lJen,; d·�!:i. iUsMsi-
} '-\.1 .::)

., �. I .

o ln vI' "a. O' a cpn:p� .'11- ... o-e' .. d D
" '.�,'

'

.. '., d= I'
- �

-

'. .- . -"..
I Bureau Fedei::al Investi..- . 'i'l. de exriedil"-Ih'c o Tílulo' decl:l:. G S ,o . cc. leI· n. '1J6p., CIta o

=
::: BRASIL S. j\. gação. Em seguida, disse _í!i. NÃO ATENDE A'S SEXTAS E SA�ADQS ratói'ío tari1Íiél11' 11H' Ú�lI a ('um- pelo Banco do Brasil:, ··f

....

= GRATIFICA-SI!: bem a quem entr(>.gá,-ht no =,' que o BRI sus'ten't.a .0··utras·IJ I!.' l' petência 'de re'conheC;'l'-lhe �uCli· O. PEDIDO
.

<'

_= RESTAURA...1IlTE MODERNO. �_ I
29 anos a serviço da .

I!.ua Sa:-o Paulo N. 1 .

cialmente':1 nilCiollalidade ol:u>ii, Demonstrado desta> iOl'iÓa,�' pc·
.

economia de Blumenau. pessoas enviaram segredos '11 n �o" lelt'a:'
:

.

los fatos acima. {:i"postos· ,e; fub-
:::.

. � I atômicos para Stalin. � "A }J'rot:a d/l 'li�Ir,;I)IJ(.'I;(j,ÜJ.;> dados'no' dispo"itivos legais' �u-
"":íiIHI!!I!IIliIlII!mmlllllllllllllllilliíIilUlIIllIIlIlmIllIllIlIllIllIlIlHlIIIlI!.-: _--_.. .' I � "mls:,lei'l"(( .para os f'slrangeir:os '.'" �

':,
Lácitamentf� naturóLlizado.q, n:' pra-cItados, ter Paulo Hel'!pg
forma do disposto nos m'�, 4 e

5'
falecida nu posse dCL' qllalrda.Qe

(o 3rt. (l[) da Constituição d' de cidadiio brasileiro e 'conse-
1891, fa.r;:.c-á com

, . 'qu€nt"meme u in€Plicat,ilid!l.d�.i:la
a) Os tltulos de elerto!' 1,e.del''al lei de "uer:r (D' 1" 4'166

,

.

b) 08 de('retoó< e pCI'l,ún"" de,
'" a eco ei�. .

nom.eação para. cargos púhlieb< citado) aos bens POI' ele del..'(ados,
feder:lís ou estaduais de.;,/;; <(H"'" isto é esta para rEquerer. a Va.
exPedidos até .12 de dezeri1!JJ'o .d':' .Excia" l'espeitos:l.1uente·, se

.

(Ü�·
�9/)7"., 'ne, na conformidade com' o 'L�í
erll. o, (lue dISIJl!lJPD () n",,···,t,· .. n 818.(�'� 18 d.' � t· b· 'i 1949
N. 6,94.8, de 14 (l� lVhio dI' JiI(if; l' .

�

.

� �e ,G�l r� �e ..

art. �l dts[.>osiçi'1o f'sta f]lJ('
. fo: I e u5�nd� .aluda. ela }�:f.!Uld�:de

respel1:.ada e -repetida no I\rt, ?- .. ,.que ....O·.JU1Z do inYentarlO dá.o
inci�o V, da POrtaria N, 7.fl20. de h,rt, 466 do Cod. do Pi'oc/ Chil,
17/·de mar;;o de 1944., do :Minis' depois de nl:lndal' juntar

. esta
�rD da Justiça e Negocio;; Inte- com os inr:iuE08 dOl�UL:lf:ntOs ':13.1)
t'iore.s que dava novas ine::truçú�Ú1
para os prüC€ESO� � ,,':; naturali... resp,€cthro aüto de inv�ntá-�io',,' e

.

zaçãa'e e,;-:pediçw de tít;ij,�.? ;le· CUyj,,;:J o dr, Pro1I1otor --·Público
-'iarntól'io:1. . 'da Comarca, reCQIlneter;'� ·,..por

·
�..r��s .t:!I!:_hrTIl a �nl'ór.d3_._ POI'l�'� II 2.BntE:nt;a� a n[ic·k,n.�l1id.ãdp.: ,bra�i

i·.L�t}N. �'i.4.��> .

I' �
..��R �:I� !lJ,�r!l, (1(, J;.il'H de Paulu IIering' e -ti i��lM�·do" Mm,gtt"., ,LI .Tu"il<,a (' r '-bTd· LI 1 ", 1," .; 41"""

Negocios InteI'iül'c3 p th l"azPTl' . P [C.i 1 1 1 e (O lJe....U; L. _ _'.
u,1

.d3', que expede ii", in,,! "U('ües .soh,'e os bens deixados' [r210 ru�s·

pCl!'a, a 'execução do ·D"".-li'i '1,106 'mo, e, consequenten1Ente.. ord'2-
de 11 de mur!;o d� 1!l�2. (Iiz cai '.na!', :por Alvará ou Cf\T'trt de 01.'
"eú ..A.I't, L nurilg-rafo L qU2: ..

·

demo n. liberação dos r:fsrldo.�
Nr7,o sr (lFUrllm iH flí..,p(l.�irües .

· dd ""'" ... lJIc"'f'p1t1-I.,..,j.
. bens e :t l'eR.tituh�ão _:-:-t.D inyent�-

.' 'nIl_ un� que n,lqt;il'iram 3,' ri:mte. da quota ,i'3POsit;lda vIa
.
nacionnli,(··tde br:lsileil'D. nos ter�

/.
fi'esmo, n� B:mei) do Brasil,' C;O!1

mos do m't. 115, lptr:1 c) e dI (h forme recJbo de fls, 7,L' e carl:1l
'Constituiç-ão I de 1937) ,

. de fls: 69 dos aU(03 de i11veÍttã-
e Que ... "A "'luioi,:ão " que ,,� I rio'

. ,

refere. a N. III, ' provada:' 1
.

.

'l .( no!' titulü'� d",da.l'atórioS', __ I. Nestes Tel'mos -- P. :péf1iri-
j':ll"t. 25'do <'Iec.-lei 3>:9) . I menta, _ Blumen:Ul. 17. cl� jnnei-

11) pm; .lúreto .'n Prt"�ldellte TI'o (1.' 1[150. -- P.P.. Mn,y. 'Ta'';o.·
11;t� ]1t?púhHC''1 d.epni.:: .. 1 .. 1:3 /:: I

I'i"'s. D'�\]n:ll'51. .." .

'Jun?tl'o_tl& 19::1 � fJÜ]+"_I-í�t.f..'.· t1G-�" __ ..... � ._�_� �.;_.

"I"·fr·nl·'t'r"· ·1·cf·J·[�t·1- ,,' .,"'._'
,

"1
O� �l!to,,, lOTrlll1 "".'10, '",,�.';!. no

" :,"," Ju I • I�I �'=t P ."e�-tlCl0::; -. " ,�

fli1tefim',,_'l !)j'/. "<lu"I:1 d:H'.' íd,�>: �1lr, P,rGlilfllOl' Públir,)' .F'J'�.;' d!Jl'
P1'�to 11. 19.!í7:!��1�,7 ,d� _i:1I1(;irí) d�. paj"�rf"·r. ',

__ ",' �;,E"
•

� � uo::::-- �l�i� __ --=-- �_, � � _. ""'_ �_<_:;;:;_ �
,
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TERCEIRA l'AWNl\

o Brasil foi o
,

p n is

: "118EiIHil"""'I�iTj'HiNENiE'I:'ii!:�II',
c _ -- RUA 15 DE NOVEMBRO. 473 -

J,ij, ::- G!'unde sortimento de relógios, de todos os tipos. OCULOS -::
-"I'J' :: CrlÚais. Porcelanas, Louças, Artigos para presentes, etc. etc., ::

OFICINAS de relógios e ótica ª,�ff
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AchesSDn
-

a natureza das relaçães dosEsclarece

Uni curioso na
de adultos

Campanha de
na Bahia

fato

= PERDEU-SE, no !lcrimetro u.rbauo, uma pasta.
di' couro contf'udo documentos da E.T.U.C..
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:..'.i III111 t 1111111111111111111111111111111111111111111111111 , 1111111111 111111111' IIIIIIIIIIIIII! 1111111111' IIIIII i IIIII [11111111111111111111111 i 111111111, Iii 111111UI' IIU f I f ,mUIfllII' II I rJJll1II1II1II1I 1111111 íllIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIUlIml�
- . , -

= =

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários :
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,
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Como o Ilrc atuou no selor da construção de casas para.moradia dos .�

seus segurados, durante n governo
A' _=�

P R E S I D E 11 T E' U T ';;;
·0 . E Z i ti o S �
De 1935 a 1945 ==

Ei\l TODO O PAÍS =

VALOR TOTAL DAS CONSTRCÇÕES" ==

Cr$ 81.602.784,80
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Q u a �T R o
De 1946 a 1949

El\f TODO ° PAÍS
VALOR TOTAL DAS CONSTRC(\"}ES:

Cr$ 454.518.229,80
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. . DISCRIMINAÇÃO:
QUIlTRO INOS

�
'.

De 1946 a 1949

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

E M o E. 'ZE M,
De· '1935.

Casas Constrúidas
PLANO "A" -'

a 1945
-

-

-

-

PLANO,"B" _.

Casas ·Construidas e Financiadas
PLANO "A"- 1.403

e Financiadas
752

1.062
-

_.

-
-
_.

._
-
-
_.

PLANO "B" '- 3.775 PLANO,"B"

1.814 =::'
::-
=_-

-

- TOTAL

VALOR

5.268 TOTA�
DAS VALOR DAS ;:CONSTRUÇÕES:

PLANO "A)' _.

�

••
==

"SE'
-
-
-

;::.'
.

......

=
_.

--

CONSTRUCÕES':
.:>

Cr$ 86.619.375,00
Cr$ 367.898.854,80

Y PC",NO "1\."
prrANO "B"-

-
-
-

-

ª Valor Total Cr$ 454.518.229,80, I
Mê§.-�---------�----��--------���----�-�--------------�--��--�--���---,.-

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

v� linda No Governo Do Presidente Outra. -

�
,,----,-----'-. RESIDENCIAS A SEREl\I T'ERl\IINADAS El\1 1950:

.

...,_.,

_
1953 Casas e 3.051 Apartan1entos . ="

� NO VALOR .TOTAL, DE CR$ ,451.481.262:40 '
.
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se benef íoío.u

Estadas Unidos com
..

�'
.

Ofleuteo Extremo
coisas em mementos 'cupou 61n depôs o gOH:H1U; "iúl'

plesmente ígnorou lema C;;d5!�nc:;�
em todo o país",
"Os norre-nmerícnnos fíS

4 in'ttc-
. ressam pelos povos d'il.· AsÍ11 co

mo cídadãos é não corno simp:.ea
meío de explorações .. Estimfor.
'interessados em pôr- lITÍl.:f>....a

'

-,
Í'l1<

disseminação cio comunismo .per
que é uma doutrina que -. não

Inopor-tunos , , .

" .

"Nlnguem, eu creio, diz que o

Governo Nacionalista foí derro
tado porque confrontou-se . com

uma força militar superior a

qual não pôde ·resistir".
· ,"O que aconteceu segundo o

meu modo' de julglr a quasí
,,'esgotavel pacíencía. {ia povo

!�ljnês,te-:r_:minori. Ele não �e- preo- gostamos".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NAÇAO

Durante a última reu- R dnião da Associação Médí- eme ic' para u m Q
ca Norte-Americana, em

d
'

-

h" dWashington, foi ir:tC'l'l11c1-
.

Oen('!lQ. desco n eCl a.
do a descoberta de uua .' - '�,_ ' .

' . ,

nova droga �ue aliY�a �r�n� IDescobertõ ,casualmente �,��d.�ameDto 'Itame;lte os smtom�s da Ln I "ara ftÍ'" eom"'atõ a lullue'o'za'A h
' ,',;

fermidade conhecida pe- U" u, ii 6
,

'

I� uma 8en ora 10 nome de constipacão pecial, detem as violentas vam eles que algum' pre-
:. • I' ,

�llIIlIlIIlIIlIIlIIllIImll':::',
intestinal ou influenzn in- contrações do estômago e �arado ácido poderia rea-

� 1II.1I1!.IIII1.IIIIIII.1I111 ",,'." ," c-rn r ;:: testinal, espasmos intestinais que Iizar tal resultado uma� JVa 'uhtlh: e nt (Jllt� eu })� plOatli[o l: JlI;�, (H"r lJ{1"-'tU/L.�, == . -- .."-., . .

.

'
,

-

rE au ducu. �el{/ "".H e -sn
üí uvulavu , :: '

A droga, que ainda nao caracterizam a moléstía. vez t.ivesse um alto teor�

UI/LU 'It;')'[" COIILÍUU ent ão L,,'inNiva ::;1 recebeu denominação os- Os 'pacientes que fizeram de açucaro Testes subse-lia u'('SI/L« idade t: net« f:OdL/) tl8 jtorc» § USO da droga recem desce- quente com o xaro:pe de I
;; EH cm 'd-In «cnt ia. 1/11l urilorcs ;

-

berta apresentaram melho- um refrigerante mostra-
rlri JwnJut-.\C ([ olhal' , 1!fIO jaturn; . , .. " ,.,... ..

-

ras dentro de um período ram que eles estavam-nor]lllll(11U!J' de '}ffjS »oü;« uer- qllC (tI/lflP(I.. �

24: h
.

h' d'mrcs IjllCIIL uab;« cn i.io qHe 'm'ill 1I",{ln'.>'! - inferior a . oras. camln o certo para a es-
, ª \

Segundo o Dr. J. Ed- cobaia.

:: i mund Bradley, descobridor Conquanto o xarope I de-
:: da droga, foi esta desce- tivesse as perturbações in-
= berta realizada enquanto ] testinais, os médicos acre-
_ ele e seus colegas pesqui- ditavam que devia ser fei-

- que segundo os ingleses, "n.
savam meios de restaurar to um preparado de açãoDA (lAMA. __ ,

criança é O 'melhor Im ígrant.e'". .

ânid E t
'

- que a marnrtenção da mari- a capacidade do corpo hu-
I
maiS r3pl a. n regaram

tlllIIlJllmUlIIIHlIIII;::: nha de guerra dos Estados Uni- manO)la absorção adequa- o problema
;

�1.0S técuicOR
ciOS custa dois centavos de dó- da dos acúcares e substan- de laboratório, 'luc:- 'l)rodú-. orl�enl" lln1 conselho ou un1.Q re-

_

lu!' por dia a cada habítarite da- cias amiláceas, Acredita- ziram uma solução nastan-Fazem unos hoje: i preensão antes de pronunciar-lhe
quala nação.

__ O ar. Arrremiro Ficcolli ro-
'
O nome COIU clareza, rí rmemen-

.

�I
'

te e sem repetir a chamada. 0-
- que riâ.o são necessàriamen-

údente nestn. cidade. t I t' t-d -, .

I;>ríg-a-o a te ouvir sempre.
e 3 lnas o as "" na<;03S pl'ltlll

f 5 - Nunca ameaces a teu fi- tivamente colonizadas pelos 2'0-
,

lho con� cn.stigos. Ou tu o c3st.1- lnanos; e que o nlelhor exemplo
_� 1 gas, se é justo, ou então não di- ú�!'!isa afirn1ativa'� constitui do

lC Ia. g'as nada a ele. • pela Inglaterra.
ouse uOS e 6 _ Nunca discutas com teu

.

- que, recente�ente. no lns-I' '

mJ�ilidgde"'l'
filho. Conversa com ele amol'o_)tItuto d€' 'Tecnologia de. Nova

; 'h II P a samente. '-York, _e?l�regou-se um :acuo d�
REGRA AOS PAIS

7 _ Pensa bem antes de pro-
Um nuleslfilo de atmo�fera de

1 - Nunca te exageres na a- , meteres a teu filho cu."'!lquer re- pressão, a mais alb, que até o

"'JIl'C"'ç:i_o ('O dl·�.',CI·pll·na a teus fi- t P presente se conseguiu alcançar1-'" ..... � lu. C'on1pensa ou presen e. r0111eSSa

lbos. Lembra-te c"e que a lei é tua não cump'rida para com o�
na tecnOlogia química, afim de

esta: - "o número de desobe- filhos é sepa:ação rápida entn, extrair vitaminas dos oleos de

diências dos filhos varia na ra- ti e eles na vida. peixe_
ziio direta das proibições". 8 _ Nunca exijas de teus fi-

- que Francisco I, réi da,

2 - Limita tU3S intel'djçõe�:lo lhos o que tu mcsmo não pr:1ti .. França, ao ter notici1. da assina
mínimo possiveL Proibe a teu3 cas_

tura do Tratado de Torde�ilhas
filhos só o que fôr abs,:,luh- 9 _ Sê, pai e nunca f'hefc dI" em 1934. II '('Iarou ao embaixador

teus filhos. _ LAURENT, do Papa: "DeseJaria eonhec"r a

cláusuh do testamento ele Adão I
que legou n metade do mundo ao

)meu primo" o rei de Cn,"tela, a

outra metade ao lneu p!'Ímo, o

'Irei da Portugn.l. e nl'�' excluiu da

suce.ssã,o".

��.�������::..

-a ociall
���

JIJu<!IU rl.:? sitio ti ninfa jll l.'oJlp;nllll,
iot-s» ir, ou t ra rihr ira ; f: Cu. .-;IÍ. naou.ela:

fiquei «enll iuto fi dOI' que nulmn iii/lia,

("'II ca.in rc: 1}l(Ú...: fi1"tn;,[f, e.la. 'mo'i,,," beln ;
'111(0 se /';;11/11 f{ el-! jlÍ til' /.:11E; foi -mucliu .

eu. ai lida llW lem bro Que 8011 dela!
BASILIO

-

�

=.. II1II1111111ll : i III !II111111 r j

ANIVERSARIOS

-- A srb. Zuleica Rocha.
-- A srta. Irene Buerg�l'.

nlente necessál';O.
3 - Nunca dês a teu filhó

lima ord�111 h distância. Se tiv'- PENSAMENTOS
res de fnlar-lhe. chama,o mnn· A adulação é uma moe<lf' f .. ]

:2am,�nte perto dp j i e conv(.<,.,'a sa que teTII seu curso asse;:rm'nrl..-,
I:On1 ele com sprrnid1d,'.. I pela vaidut1'e. - La ROCHE-

4 -- Nunca dês a té:U filho uma FOUCAULD.

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

o hJbito Ia!

Gostam os

o 111tJugl _

maridos de
bemesposas sempre

Não ande nelas lojas a I nitJ.s e. contudo, servir á
comprar tudo que lhe finalidade. Não há razão
atrai l1, atEJ1C8.0. a menoS para andar com /f.l'oup:l.
que saiba disting'uir o que velha» só porque está cui
]he fica }J0Yi1 e o que não dando elo arranjo da casa.
se harmoniza com o seu ti- em porque acabou de che
'P0 c }lcrsmmlidade. Estu-

gUl' :10 cscritorio e tÍl'cu
(le a tonaliaade [10 sua pc- - --�, ---� --�---.

seus vestidos ele b'abalho.
}(' c determine quais as

A mulher rf>almcnte cui
cores e quais os modelos
de vestidos flue mais lhe
favorecem. Compre seus

"I.'estidos, não porque este-
'�am na ultima rfl')(la, mas

FKmsando no conjunto. Sr·

jc:. cuidadosa em suas com

pras, comprc'E'ndendo (pt.)
uma cor e alg'uns modelof;
mal escolhidos rodem :2.'

zê-la parecer g-.,nla, abati
da, palic1a e f",ia, enquan
to que um q;stielo a�)1'oJ
pl'iado "t'i::l unt positivo (:rJ.

c:Hllo en': \'ú!t:J. de ,;U:1

pessoa.
Suas roupas de uso e

de trabalho podem ser DO-

dac1o::m, exigente consigo
nlf'sm::J. inmais �e nermite
tais lleslizes. Anda sem-

pre bem

aspecto
arrumada, com

limpo e fresco,
quer seja nas hora!i de

passeio, quer seja no tra-

balho ou em casa. Vesti
dos caseiros de algodão
faceis de fazer, mas mes

mo que tenha de comprá..
los. sfw em geral baratos.
E a1É:m de tudo, os mari-

dos gostam - e muito! -

de encontrar as esposas
sempre arrumadas.

Viageol Diária. em Limoulioel
.. , ... ..' DOMICILIO A DOl\UCU,IO ... ... .,

Preço da passagem: Cr$ 155,00

AGENCIA:
1€
,� HOTEL HOLETZ

� Rua 15 de Novembro N.313 - Fone, 1065
..--�����

Hoje - ás 20,3il horas

-

-

"I)ivirta-F'e GHnhhlh{ J". U�·Ol'U con1 o �oriéio de Cr.� 700.00 (eH1 ::
n;ercador:as) e mai� do'i" premios üs aproximar;õct', ofeltas::
,I .. ('a�a Blfcr;.r;:,l' e elo Aero Clube. :: IMal'gal'et O'Brien _, Butch JcnJdns -- Karin Booth - Robert ::
Preston ,_ Georgc Murphy -_ na historia que combin'l. multa =

coi,n engraçada com motivo's sentimentai,;.
-

"8 Mascote Da Cidade" _

Todos. !'em (xceci"lO npaixonar-se-ão pela "mascotinlIa da ci-::
<lnrlc" .• ' NCAt3 fiÍme encanbdor eh egtá notabilbsima. " es-::
tá insuperavel! A l)elíeula que satisfará a todo.q! :::
"'"oryln. C:nmp1. ,Nac, e Unívo'snl Jornal. Platéa 5,00 e 4,00 -::

� Baldio 4,00 e 3/00. ::
NOTA: Pil.l'a o "oJ"l,eío de h,.je, "ómenlc cOnCOIT()l'ií.o os por-::
tmlores dos novos cartões qU(l e�ta Ernpl'eZ:l' está l'Ístribuind.)::

== gratuitc:uncnte. 0;-; t:al·tõcs anti.f;<u�. não térn Tilai� v:�lol'. -_ .A::
E]'il?l�EZA�

"

=
-

-
-

=tl1ll11II1I1II1111II1111 1ll1l111l1l1ll11l1ll1l1l111 IlllllllllIlIllIlIlIlllII illll!!JIII II ,:;
---.__ - -------------

r7·�·p==�==n=T1I Cirurgião Dentista ..

1__ AO LADO DO CCRREIO E TELEGRAFO _'_1-

� �.o.c..��c���:�����:����::�c:;���·Iw!S��4�Q=à::�2�:.�"'il ...�:;;i��::O�_;:»;::=�Q.;:��.�_� �-_':'::�1t:-iI" � - ..

te ácida de
fosforado.

Esta solução, diz, o dr.
Bradlay, provou ser quaeí
unífomemente satisfatória

Ino tratamento dos vômitos
epidêmicos. Disse ainda
que o preparado é inteira
mente isento de reacões
tóxicas e tambem de q'ilal
quer efeito estimulante
comum aos ingredíentes
no xarope do refrigeran
te.

tódoc�. Era o nluiol' protlutúr do Inundo cles ...;e raa.terial

que, hoje, aS�'um'-' grar.de importam'ia na Ín.-:ústria
a.tümiC�L Ao n}�s!t10 ternpü o ;;!.,�'t·f·1 no "nf!arl'í::�'\�U dua!-i
(''''�lnrlAs firma:-:- fl':ln�()��ns. o Bau\'o 1Iarroquino e a

Societ'tade dos Produtos' Químicos, de instalar naque
le pms oriental [I, indu>'tri:lliz3<;iio dIquel.>. preció80

,produto, qúe atualmente ost?ntu tão grun'le impor
tânC'ia. com o advento da bomba at.ômica.

Segundo explicou o dr.'
Brádley, conquanto uma

cura aparente tenha sido
descoberto, não se sabe
ainda' a verdadeira causa

da éonstípaçãó
..

intestíhal,
A enfermidade, que afeta
adultos e crianças, prevale
ce mais frequentemente
nos meses de frio mais
suave. ex

PETROLEO NA HOLANDA � .. A Holand1 e�tá importando grnn
de qU3,ntidade de equipamento para perfuração dos poços petro
líferos em Coadvarlf,"u: Nessa região. o pe
tl'Ole(t foi encontrado 11 2.785 metros de prO
fundidade, mas nij.o pode se" homp"3do por

fa1t3. ele equipamento adequado, Por outro la
do, em Per:1i.:-, foram inauguradas à,ua" no

vas u�i"':ls para n p-oduc:íó ,:" 'jPriV"r)0S dr>
peb,(\lo(). UnJa rlnc; fáb:t"Íc"s. nl;·odllzirá. entrf' outro� :'T'th:o�. :-;abões
sintéticos e pláf'ticos, aperfei�oarlo� por químicos holandc�es, e !l

.outra tran;;pormarã p2troleo bruto em vário" �uh-Fr;_duto,,_

encontrar
arrumadas

CHUVAS POR FOGUETES - Hubert Sarrygue, diretor do obse!'

_� vatórío de Puv de Dônl''' e:r-:tá r(lF,li'7o:l,.... a." ;""f,"T"p,!=!C"'1-

;--(_� tes experiencias sobre chuvas artificiais: O ciel:1,Í:"ta
..... "b .r:. -::,

partiu das nh<:jel'\�'1r'!õ":::; d;:l nll� ." ....... " ��f"tt ... '"�', ' .• Tnr> ,

01 (�' \ hasta para determinar a chu,:,a numa nuvem ad.�qua-�

\], & da. P'Jr<1. certificar S�la teOl'l�, Carrygue lançou do

,4 � cnme da montal'ha Í'M!'llEt"s COm 1'''1:1 bomh:1 na
'-'--!J. �

ponta, que explodiam ao atingir o interior d!l nÍlvem,

Quando a nuvem está madura para a chuva. apar�ce un:a espéCie
de ('Qt'tina inferior, caindO uma chuva leve dez a tnnta mmutos ele

pois da explosão. )

Não coma alimentos gor-
durosos, nem pastelarias.
Todas as manhãs, em je
jum, tome uma colh,er (de
sopa) de mel, na qual você
terá misturado uma colher
(de chá) de flor de enXo
fre. Isso dá otimos resul
tados nos casos benignos.
Mas, se seu' caso é rebelde,
consulte, sem demora, um

especialista.

Não use frageis <me-

p=r:aJ�:!�l� pe�: II!' E' vnC eAcom eles. São ab- U
solutamente improprias e

ISr) ficam bem no qriarto Ouando aparcC't:1' 17ma

J
qualídade, e passe, em se-

I eSI)Ü1I1a no seu rosto. n;:o guida.. um algodão molhacl-Jde dormir. Prefira um pen- . . .

tIl aaule de aIdo- t a cXl1n!ma. )10lS f\<rl'l'1 Jii- na mistura seguinte:('3.( ar e eb "

""
. Eter sulfurico 100dão lavavel, para usar 80- I flamada c, ao desapare'.:er,

gramas; alcaoI a 90" '_ 100bre seus pijamas e cami-!' deixaria uma manc1u em

solas. Mas não fique 'com! sua pele. 'Todos as lloit.�s, g-ramas; canfora em solu

eles o dia inteiro. E' m; lave seu rosto com um (ião - 2 �rs; tintura de

habito abomi�avel.
u I sabão de enxofre, de l)oa benjoim - 2 grs. Esta so-

lução só deve ser usada
no rosto se a pele for oleo
sa; em caso contrario, só
no local da espinha.

gligées»
fanta<;ia
cozinha

,

e muifó jovem

1'11111'811'�e'IIFever'elir'ü'I'llü'ü'llll'passa'do'lll"', I
r,llllllllllIllllllllllllllll 11II1I1I1I1II1II1111I1I!!t.·
I, And1'é Nilo Tadasco

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS Q'CE:

_LIVROS E IUTORES,__�-,

Daqui e de
o elogio da'
Paris - S.l?.L - Historiador

.,

3

xedo, de Guíllemette Bahin, de que escreveu a ',\'ida
execrável biografo do hesiarno Viútrás I\'ItÍ:m-i
('f; Gar-con em dezembro, ultimo celebrou a virtude,
na sessão pública -anual da Academia Francesa. p��
lo com seriedade, rorn gravidade. Seu relatorio
pois isso fez, apresenta alguns laureados dós pre
mios ; mas a enumeracão é precedida s seguida" de
considerações gerais; como por Exemplo: a de que a

liberdade é apropria oondicâo da virtude,

Todos aplaudiram as seguintes judiciosas,
cões do diretor da Academia Francesa, sobre o pa
pel dos (me escrevem, no reerguímento moral do'
110SS0 pai»: �:Se os jornalistas, os escritores. os. que
Ialam pelo rádio. os ereadores cine.raatograficos, se,
numa palavra todos os QW3 podem influir 110 pais ,)

dirigir sua consctancia. Sê convencer

sustentáculos da moralida.ls, pública,
ação poderá servir o bem; que Seu rço comumVenda avulsa na deve rapidamente conduzir á refom-,.:> a multicE..o,

t· d :.I '(Engraxataria l\rliro" frequentemente cega.» "

e o o munuo ' -------:---'---:---:------...;;..............__-2.-.-J
INDUSTRIALIZAÇÃO DA !,�ON�zr�� NA <�N�� -� � .gove�'r:� Conselho pa ra o ,ara0
da Indi::>, prOltnu, n. expol'taçtL'l de drel",� mon,!.Z.tlca:; de ..eus ter,rl

SUpriQlcl tQ�" O

consider aO
Se você n�o pode fu�ir I lTI.orno

deixá-Ia-á «em fo1'- tas. Suprima a carne, trê�

I
do calor da CIdade. se nl'l:0 m�», para enfrentar o ca-I vezes p�r semana, e toda
pode r.·ozar do ar fresco 101_

,

a especle de feeulentos.
.

das mon! 3.!lhas (� das pr::,.i - I DU;4ante. o. perl�do �m I Preste atenção no esta�
as lute contra o verão fa- , que e n'lalS mten",o, cUl�e I

elo de tudo o que consome.

zendo algumas tran3Íor-·' especia!_mente d� sua al�- S,:m gelade�ra a cOl1s�rva
mações em sua c�sa. I mentaçao consummdo rn�l- ! çao de alImentos e um

Suprima tudo o que fôr ! tos legumes verdes e IlU- <Cunclue na 2.a página, letra A)

considerado superfluo e I
que. possa ser motivo de

I

calor. Substitu_a os tapetes i najaespessos, de la ou veludo, l
6-j

por um tapete de algodão, Imuito mais facil de limpar.
Ctibra os dival1s e poltro- I
nas com um tecido fresco.
alegre, de flores ou de lis�
tas.

Os livros muito manu
seados nas noites longas e!
frias de inverno cederão Ilugar aos vasos de cores

claras, contendo,' cactus

Iou verdes plantas pCl�den�
teso Coloque cortinas leves

jc claras nas janelas_
,

Se as moscas e mosqui-,
tos invadem sua casa fa-Iça-lhes guerra por 'uma
ventilação constante e pe
la o�scuridade,_porque es-Ises l11setos nao gostam
nem de uma coisa nem de
outra. Se, apesar desses
cuidados, eles insistem,
vença-os queimando incen
so para afastar os mos-

HO�IZOKTAISquitos, e use agua de alfa- 1 - Peixe acantopterigio de
zema para afugentar as .corpo raiado - ir contra; 2. Vazio
moscas, pois estas não

I mamifel'o brn.sileiro - prononle

apl'eciam O cheiro da alfa- do caso reto;, 3 - Grupos de

zema. ) maltrapilhos; 4 - Sufixo; 5 -

Q, t
.

d d Sensação que provoca na vísb. a

ua� O aos CUi a os
I luz refletida pelos corpos __ só-

pessoUlS, co:n,?ata O calor I zinha. 6 - Cria�a - Pedra; 7
com uma hIgiene adequa- I

-_ Pedra de mOInho; 8 -- Ins

da. Todas as manhãs e a I
trumento de trabalho; 9 -- Senhor

t d b h f "

- corre os olhos -- o infinito;ar e, um an o no ou 10 - Liso plano _ causa dano,

·1

3

4

li
��-

_6

1
p

?
ló

VlIIIAVAII..MAS AGORA',
- .

ciu� � ISSO, 'JUOUINH;>', você virou ar
mazem de pancadas, meu filho! Tam
bém, com. essa magreza, todo o
múndo abusa! Vamos ver que é isso!

NADA De' GRAVE, disse o médico. Ape
nas ,vermes. E receitou o Licor de
Cacau Xavfer, o lombrigueiro in
falível, conhecido há meio' século.

eXigir diéta
n'r-(n purgantes. <Js criançás tomam
eum [Jt':Jl.tl' u Licor de Cacau
X :í \' i" r. o n�médío providencial.
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IP IR
USI'p·····;,·,·.···.'.·E'-". _. ",'

;':. \ u
EV'oluiu consideravelmente o esporte das multidõe-s no Paraná

» A U R E L·I O Guarani, não supúnhamos, nha como atração a estréia 'i de pessoas que se encontra- interessantc:�, não mar-
Se era esperado uma ar-

.'

éü:tretanto, que tanta gen- .de alguns elementos mas vam no local do embate a cando os visitantes mais
recadacão ou .melhor, um te Se "locomovesse ao es- que despertou enorme in- I renda deveria ser bem goals graças aos desempe
bom número de aficionados tádio da' «baixada». Um teresse, Podemos mesmo

I maior que os 3.600 cruzei- Ilho de Sérgic e Clarel,
11ah).. \) match Palmeiras x. ,sirnples- amistoso, que ti- afirmar que yelo n�ero .ros. Aqui, entretanto, já Mesmo com a conssão de
.,' '. .'

I
. tornou-se comum tal fato, Valdomiro não esmorece-

.Â_,.:,....
,

...",:
..

'

.I·.t··.," O ·a· ...e,.• ·v·.··etecão _c 'e. 19'.4,.'9-'.' ." ���e�e! q�� sã�al����s ti: ����o�s t�����os ��Si!�O;O��m I � ai qualquer forma, o resulta- destacado sobremaneira
.

'.

"

,', ", .

� do financeiro da luta en- I, quando passou para a za-

- "SII3 discipl;in,a e r3vall1eirismo em jOgos !��sai��-���1�a�: :;:;�la��=l g!Tem assim os integran-
varzea

.. nos, lizer,n....·,.m,:
'

..

'

,.,0.",.. o eraq."ue n. t da 2.,3. di,. VI,S,.:'.ã.Q.,',' res:, prevendo-se suc;sso I tes da representação do
- absoluto para a proxrma Paraná, grandes. possibilí-

obter somente o titulo de vice- temporada, isto quanto as. dades de eliminar os zau

t:_ilheterías, ,'Nosso público chos, quasi sempre �eus
nao 'peH�eu interesse pe�os venced.Ores. Se um otimis
coteJos, inter-clubes

.

e am-
mo e confiança demasiada,lnr integrain os conjuntos do l'('.,�lce 110 campeonato furam -

Possuidor úe ctasse invejavcl, da dominao deu uma proVasto Verde" Ennde lrnntes e ou" Vinoti; Ja.ir, Afonso e Tiurl'a. bua .u.,r"'-'t;áo e chutes v.otent.c s,
.' "'" .. ,

-

que poderá ser prejudicial,
1.1'OS. Ent.re (:;-� ti c]uhes que diB-,. i'fOs. ��nl�h; clubes houve tam- di1'jcj_lnl::ntt= e dríbtado.

va eVldellt� do que afír- não tOTI1ar conta dos pa-
- Esrr,A' sendo orrr.mizude

puta.ram o c impconuto de ,19 ,"j
.

hem elementos que sempre curn- bl!l Curit iha. qual'l'.J jogando m�n1-::_;S, Muita �'cnte voltou, 1 ranaenses,' é muito difícil nesta cidade, um r gl'"nde; <:UI'>
-

.

-�:-"I C' I 'aro bo per fornr nce ln"SI' a qual1. \ vann de torceuores l!l1e t:jl g'Uil:1qual sagrou-se C'ln1)Je:lO o "', -, pnr
.

a.
-

li", d. nela Vasto Verde, vencenuo o n.ow, crenl0s nos: .',
-

que v0nham a IJer.4der emBandi'inlll.:;s inúmel'o" foram os' não há necess,.:.id:ldc.. de citá-los, "'m,co da Gama Iocnl l'lor .1xl, "lU 'le 10 CI'u"nll'O" e bas- LI l'dngü Jl,'tI':J Bnl�q\w, "fim lh

jegudol'es que s:; de�t:Jeaf':Jm. Entre todos, porem, o craque 1 foi uma das maior;s utl'açõcs � 't 1 1
.ú"'. '"

a' seus dominíos, Vencendo incentiV!H' u" U:JijUeS UO C �rlO.'3

Podemos dizl)l', no campeão,
. que mais se l"estacou no ccrta!lw do prélio interestadual. Sabe-se

'an e' e evac a para um enfrentarão os paulistas e Renaux.

Alois, Macki, M:.as I e M 'as II. foi Altino, �nédio direito do vice- até que Altino recebeu uma boa g'eral. O farão, temos absoluta
,

AS equipes fcm:nilW'l e
�empl'e fOl'mn á,s g-I'an.des figuras, campeão, V3..sto Verde, Em 1948, ,�ta do poderoso onze do certe d

.

d ta..
. za e maneira es -

,ua!iculina;.; do Cl'U:<Q!I'O 1\0 Sul.
-.-.-" foi lambem um. grande e!;;men' Coritiba F. C. O Jovem llledio e, Quand:J n::1. scnlana pas- d ti d f t ,A '"

- '

__________...,.-_ to, sagrando-sQ campeão pC"O _,1 f' _ 'qup' OS ca a, ua e esa, enl res le JOll1vtlle, Jog,'II'''O t10!i1m�0 a
Iporem, um eleIrl'"nto qUé ,jog:l suua, a H'rnarll�S J.

joo'os foi vassada apenas ,j,;lo;;am<,nle eontl':l a IeJr"í. I

�-Il'n-l"'ca de ol�os" .I�.�.��.�.'-ve.',rde;
em 1!J-i9, uJ),,�aI'

..
de

mai.� por amor ao esporte e :; paranaenf;es sermm adver-.{ :) �'eze� enquanto seu ata-' .
. I Pl'ep::u ,l1lllo-,;: p:.t':l o ('('lllP�'O, A�l'il','�lÜ'�: 0,'C':';·. 1':.1 111' e

.

Catnlsa, d.�mons�ra.nd.o ,scn.1Pl'l sá.rio difíceis para os gat.l.-
v , ,,::; , t;: I - -- r�ETO r�N(!U onten.l a . U ,i, >,0 de domingo ]Jl'óxin,o. ('OH- I Pilé":J; C:ll \ aE,o, N é,el (, Jae-

M fN T I R 11 S
boa V�tlbúe e dis"::IPllna

m.1pec,,: I chos f; }Ol'C ue nos basea- qll� a::;slnalou 1;:) te�tos. tena nnuil. o jOVelJ1 nwdJ:) lI,'] o l'ais,lIldú. \lcincu óntcm gel'; N:1�l'Ím'nt", N:tndinho,
. vel. 'lleJnlndo no PalmCll'&S ln I J .

t ' Ind](:e de grandes evolulran1 I l'cito LnCllV:l, pertencente "O 1 t[lIde n::1 Alamêdl Rio Btanco. P"mplo113, Gastüo, e l'fw de Mi-
OUVDJOS. NARIS II . um

an.o, ahan,Iono.u, os treinos

I Va�C)3 el_ll fatos. concr� os
nossos vizinhes evolveram Pcrí. de Mafl'll, Ao que apUl'n' f)límpico, lho (Brito).

GARG�TA ingl'eSSandf� no VaSLC) V�rde, tA- �IOIS hav13,r.10s. nresenclad'do dade a den10nstrar que
mos, Lacuv� deverá 1'f,tOl'nnI' O cole�ivo <]0" "I\'iTulJl'o3, :,- Os mare!dorcs L.I' Im JU:lJ'['Z

Y}O f�'T'E'tI·�tl�TI�l�'· KOl.-aquc 1l1dou () camp�üna ..

o'IJOE'OS nos dOlS 'grau. eR' 1 .

' "tia estn,senlana, a Blumennu, �l'�"'O'l n dil'c"i'í.o l:"('!\;ca, tc-nl'O ('2'. Nicohu 1:),1"'::10-.: tiln·• t'" de maneira notavc eqm-
Dh. WILSON SANTlUAGO

.'

'
,\JUno _vol ou a Ü'einar no supel'- centros e�;rortiV()8. O em,

" "'101r: firrnnl'iL c-alllPI'omb",o ddi· ns ti\ubl'CS tlel'l'obdo rn tl�.;fii, lnr:;s, Cllqll:Jl1l() '1"(' C:F,tii.ü de
Cllmpe,).o .la LBD; como s.�'njfll'."

I
-';)1 1,-· 1 . 1 'li P01"tCl

_'-_-"

I, IlliLivumente com () CUlll'n.:.í. "u,_ JHl'.' 'J '," 1, I' I I
.,

}- � ( _ " C 1 1'J: nu li :!( (; U1a.XUYln l'1i[\I'f'úi1 oAssistente da Faculdade de tl'eina, com muita dj>=l'a"iJ.'.'fto, e l) '< '" -_ ,_ ",,- LI :.\ ".'
�

C'(-')' Sll,.} T)(-�) 1
I t

-

r_}� �'\ ---.. ;.._ .' __J :::0) :1S úrdcns du tt:c-.nir-o L:.�- l�nico lf:n10 dos l"esr-r-V:'lS.
Medicina da tJn!vetli:id.l\de

- OS TORCEDORES palmei- e:<!:h.'�m_a Satlin,h-,•• t','II1. que ,nrjli,C,tr 1_," egl'e, COi,ll.i,f'1.:nr.JU, .1,:.1. �l,l,'<.1.' I
"

... O ,M:l"'nifieo g'lWl'J.iii.o D:.l-
,í,co, os Iju"dl'(ls tJ cinfH':.un llS-

l'enses ficJram muito satisfeitos t d -- . t t t s O I)}) \ C'1 '[ C' \ I, l,ie1, que .(',"Lá. "tua.lIlIC!lL" vinr'u
__ do Brasil o ,l" aS suas .a ,Ca5 pala

\.en-1wen
C nossas IneVl::;ue,. '.' .) \,_j ,:) ,. ,:1, j- • '1]1 C(:!�.';!ii\liil(),,: � _

com a produção da equipe ai vi 'u' o conheeido pIn.icr V.'lrzenno duelo entre u defensiva dOf \ FUllc1ado em lÇ)21, Ala- III:!""
"fi CU:lralli" :',iml" ll'lO fi r-

F It f\ q tr I': ')-, f1. G li_; t' A I,CONSULTAS:
".V(;)"I,,, domingo, fri:nte ao am�- \]ti 10 que m�l'eCI'U e e co'ho

' .i H10ll UJmpl'(,'1l1;;õ"n l!i;f'illitivo ('{]lll l�u:.ld,o Utui:Jl': \-VaJd;,', Atluei,I "

' ., S I' S", 1-, -'" ,', ".t"'qUe dOf' j
A ') IaORARIO: rani, ' .

. do como cmqllc n, 1 do CalTlll',o'IIJampa-s
C O fL U

,
. meda Rio' Branco, .J.

I <) alvi-negro_ r.{ns. f:!l::mdo á re- 'At'écill; P:leh("luinh"., l-LJl1ú. j" V I N H o (i R F., o S o 'I' A DO
Das 10 As 12 horas. nnio secundár':o da LBD, di! .1!}. anlucariancs foi elos mais I portagem, Dani'" ]lD,; dechl'Oll ,;,.111,0; 'j"'�li"h'l, NieuIall, (Silveira)

- ANTONINHO, SchadecJ�, A· ----------,----------- ---- ,---------' --- -- --'" Ja:u'cz, \V,'dmol' e nenê.

Surpreendeu os desportistas a façanha
da equide "BugrinaU de Itoupava Norte

parando-se aos maiores Paulo, possue no mo

centros esportivos do Bra- menta a Paraná (l melhor.
sil, Não errariamos, ao futebol do pais. Seu 13a-,
contrario afirmamos com drão ele jogo agrada aos

convicção que após Rio São I mais exigentes, Ao contra-

RETaLHOS

aremo Dias x C. Renaax jogarão
domingo p.m najal

(Cüm:lllt :m ultima página) _:_ A ATUACÃO de Arnaldo' .
,

'

'." .'

���� :[/t:����l:a,c�n�:;�leo �:�;:�� ��l:��;� :��\�1��:1:V��,j,o.�o de Desmerecido pelo�-· insucessos tiO catDpeonato
no� 2.tra\"r2s seus funcionárics elebedea'o·O dI» 1·94" O GU3IR3nr.' F C tf'I4Am t;'fI13,s���:n��'8�i�:i��r���'l oL�.�t� <[<a�c!�:���/��;: ��ai�:r::!;��

-'
. 7,· a

•

." , v· "'. I
:�� �::'2;e:OoAp:a;:�r l�c:a��� �,i���:a�o v;�:e�r:�:� j��a�o���� equipe 'renovada, gol�eou ImpledoS3D1ente T

o penta_'campeã� blumenauense
-----»ORSIL

.

Reiniciando suas ativi- no décimo minuto da se- I to inprescind�vel no, q,uin- sustadoran:H�nte; Alvaren

dudes pebolisticas em 1. gunda etapa, começou a

I
teto «guaranl),; Bodmho ga - Apesar de ter sido

� o PALMEIRAS E.C., no
950, O Guaraní Futeból. martelar a cidadela guar- _ Executor �le um belo um dos melhores, não 1'2-

enccntro com o Gual'uni, provou ' - '

que está á altura de lEvanbl' o Clube, preliando contra o necida por Juca, único jo- I tento. Foser atira por Cl- prisou nla�, atuaçoes, qüan-
Campeonato do Centenádo", S,D. Vasto Verde, levou a gador que se manteve fir- ma, na área contrária, do ainda jogava pelo Ca-

l)ior, })areCel1do assl'm, 110- YYle CIr'. sua posição, Bódinho entra, cabeceia xiaR 1<',8" da cidade de
que pl'ocra'itína o andamento de .....

tais projétos, o orador re1cmbrn NELSINHO, no ,:_cgundo I v::�mel1te fadado a prosse- Individualmente e de a bola bate nG travessão .'roillvile; LyT8 - Regular
'd t

.

. .•

l' tempo fez unn, marcacao per-.. d 1 1 .

lt c:mo l' dao preSl en e que Ja .se nvwm

feita �o pont�Íl'o e�querdo Mo. gmr �Jn n:aIS � ano, sua um mo o gera, (OS vence- superior e vo '-1. ao me� - AlLXi!Ou seus a versa-
{_lIf;cpado as 24 horas de prazo .

CarreIra lnglona, arcando dores, todos se põrtaram I atacªnte que a apara EO rios, quando de uma pena-concedidas ' á Con'lÍ�são d� Fi- ,er '

I
,.

com o peso acabrunhador satisfatoriamente, senão peito e com um sem-pulo lidade de fóra da área ewcnçus., razào pela qual pedill.
1mais uma vez o eumprimente- I RlunlPuau � .Joiuvitf'o

_

da «la.nterninha». Mas;.. veJam?�: . " bal�nça a rêde elo ,arco pa -

chutada por Sas'ui, acomo-
do I'eg:imento, nomeando ri, Mê Viagens rápidas e seguras 50 I. algo de suspreendente n�s f _ Da11l�1 - OtIma

aqulSl,-', me�ren�e.. Pena.: que
�
o, dando o C?llr? lia r�de de IE!l uma Comissão ESft,iaI de I EXPRES.SO ITAJARA

reservava o «onze» alvl- çao feIta pelo Guaran, I., m,era-d\rf:lta CIrüo, nao" seu }J1'Gpno tlme. FOl uma
cinco mejnbros para d,lr pareéer- I Telefone 1455

I
.

.

. _-o negro; a inclusão de e e- preenchendo a lacuna J3:
.

allXI'll'OU-O necessariamen- J'ol?:ada infelis do defensorf:olJl'e o alll(ü1do projéto. �

__ - - - '- - - - - - - � � - - - - mentos a quem não 'prece- ha muito observada. Pos- te, em easo contrário uma I alvi-verde; J·c:nas - O me-

deu o costumeiro cartaz. sui boa colocação e segu- melhor produção poderia lho!" do juinteto avança-,
ra firmemente as bolas ser conseguida de BÓdin.ro; I do. Atravessa uma bôa fa

Na partida de Gomingo, que lhe chegam as mãos, Cirilo , __ O mais fraco dos se o J'ovem ponteiro; Lazi-conservando a meSMa .

d f. Fês sensaclOnais e esas, vitoriosos; Moer - Autor 11110 _-- Re�:ular. Assina-combatividade com que -

d u1dIA 1nao sen o c pa o pc as de. quatro tentos, tres (os. lou o primeiro tento parainiciára a prélio, os rapa- d 1 t lt f Ihuas pe O ,as ,que u rapas- ·.quais" motivado por a a.s suas cores ·de. uma jogada� zes «guaranÍs}) prescindin- t
do mesmo de um melhor sar;� sua me a;

,
berrant€s na defesa alVl- puramente individual, Sc�aAreh.) - A gra.nde flgUl:a verde, aproveitou bem as deck __ Teve uma atuaçao

preparo em conjunto, im- d F t· Ih
Puseram ao clube Farropi-

do grama o. ol.um es 'elO oportunidades que se e completamente apagada o
qo veterano pebohsta; ofereceram. e:{-atacal1tc do Tupi de ;

lha, fragorosa derrota, � 11' U
.

m dMa ,ezc 1 -. fi Jove GaSlJa1'. Possüi qualida es, "IFrancamente, julgo que '

t Na equirJe do Palmci- .

que mUlto prome e, porem, ll1as precisa de muito treI-
nem os proprios clirigentes rescinde ainda, de um me- ras, tudo . andou errado, "

,

.

. I
'" da equipe alvi-negra, espe- lhor preparo técnico; exceto .Juca que agradou no; '!'exell'mha -

(J�' Fa-.,� Ilravam por um placard tão
Lacava _ O novato 111:1- 'plén3,IDente . a quantos o se) � Rcgu}at � 1 es um

�, desfavoravel ás côres l!al- frense foi outra figura assistfram; Serram belo tenLc de cao(��a Rua] 5 de novembro G'12 - 'j'd. 1417.
E

I
meirenses ,e que os pupllos

que �uito batalhou pela Regular; Antoninho alias, o segundo e último -_ Edifício I N O O - Sala 3.--
:t de Generoso, fossem ca- ,

·Nunc3, se viu J'oe:ar de ma- do Palmeiras; Sadinra i t_.:- -

-",."--::-:-_.:::;;;:::::::--- :::;....�:::......... -:;:0-'- \{
t f' h vitória; �

-.--------------------:i: paz dp. tamanha açan a.
Boia _ Relembrou-nos neira tão desinteressan- Regular, Abreu -Nada de

pomingo ,: I Aconteceu ... venceu a equi com te. COluplei'ameute falho ,o positivo apresentou. 1UIllIII1ll1II11ll1III!!lIHilllllllJl!lllllllll1lllllmíiiillllmmlllUllllrmUnlll

'�I pe que teve mais possibili- seus velthos1temtl)O�o· zamIeiro «l)eriquito», DOlS" 1'1�

't uma no ave a uaca , �. Urge modificações na

H d
'i'" ---....,....--- -__,......"......,...,....--- $ I dades é que apro_vm ou

WürO'es - Com-um pri- tentos redundaram de suas
Palmeiras, tos p e e s e n o

I
P,:ut, BLUMEN�1U 5,:30 horas ,;; j melhor as oportumdades ,

1'o'

d ,tO me- falhas: Nelsinho - Devi- esquadra do

t
iIII

'

,; melro tempo mo es. o, '

1 principulmerite na intel'lne- '�Cheg-, S, Paulo &,55 \r I
deparadas,

.

Ilhorou na etapa dérradei- do suas falhas, a rede pa-, ,

1 ,11"" I Chi!!'. Hío 11,55:E 'Por OlÜl'O lado, Vlmos um
N l' 1 desl'ncunl- meirel1"'''' balançou uma

diaria c a1a ésquel'( a, la- t
'1____.;_.,_,�_:J �,-_ _;;_....,....---'--o,------'':_''''-''_''''-''-- i;' Palmeiras que decepeio-. lb'�;

une lcl101110tnndo 'de sua uma vf�. ComcGou jogan-
fim-de que (::-�se ,'C'I1::lmaC o

ti H OT E L' i_.....;.;__..;............;_;,_-__..;...---�---_,......,.,._-: à 1
.

rimcil'os lU-se a. �
"

.

1'·· clube, n3.o eoni:inui desa- "
,

I :E nou es�e os P -

missão' Sao1.lÍ - Elemcn- do hem, para (ecau' as-
g'l"adanclO seus inumcros ,---

3u, 5n, 'Sábadô Dl.!: 'ia, Gu
..D,omíl'lgo i instantes até o térmld'nor· da

.. , <;'" ------------�-------------- fãs. ('ue .iulr::ul1 os aman-

tw Oll, R·,_ E"�'" 8"""I RIO p S, PAULO ,� img;ria. Falhou a. e esa <. ,I �

.,-..,."----'----.i.· l, i: intcl'rncdiária e vanguar- H l� M O R i't O I DAS i tes uo esporte-rei sio técni- � -i.''1,·15. hol'G'-'<

I
ParI. Rio ; da.' COl'ltando com os seus VARIZES E ULCERAS l)AS PERNAS: curaB B"'IlJ 6pe- CO Félix, imprOVisasse t """" 1.

15,15 " Pnl't. S. Paulo §
.

melhores cracks, ,o alví-, . raçã.o.. Osny, como ponteiro ca-

t "
13,50 ". Chcg, ELUMENA U É veí'dé, na

. partida de do- i DISPEPSIAS, PRISÃO DEl VENTRE. COLrTES. AME- nhoto'? Sabemos que êsse, A Proprietário: IH<:nr,L'iNN !fiÉNliE t,
ê in.'.ingo,. (leixou muito a de

'-I '1'
BIANA. FISSURAS, COCEIRAS NO' ANUS. jogadc r ja atuou nessa, .,'h CORA�A�, P'CL1\IõES, RI NS, BE:l,'UGA. FIGADO P '-) com verd� deiro su A

'

'. ê_ .
séjar, nada de fute o,

T Lo'd
OSlçat. a. -, Pl'P<:;OS módko:� Atende-se n qualquer hora .,1.

ª . apresentando. Alguns e1€-' Dr. A. ·a.or ii I
cesso. Talves .. , talves

ll1e-1= nientos do copjunto pal- I· lhoras�'e a prod.ução do quin
IIi!!.inne' .1"FIL.IAL BLUMENAU/ .

t t s M:G:D:rCO ESJ;"Ec:fA1.,ISTA '-- .

teto avançado do popular "
'- al)solut:i-·

, =
.

nieirensc. es avaD;1. cer o I S O L IE RUA 15 DE NOVEMBRd, 142' . S
.

da'- "Tl'to'r'l'a' ",' .os ,�(bug-]_inos» A E R O ,
' '. " ;:; ", «onze;) blumenauense. ES-1 t (.,v '

� A 1l1tirua palavra..·. no trata m.el1to daS <,BRONQUITES. SI-, ;m;inha d(� primeÍ;'[!, ord,'lU •
_.

MAIO ' TELEFONE 1025 ::1 caIriam 110 I')rim,eiro rond; peremos uma nova apresen- ,,'-

- I NUSlTES, ElNITES ;

1 F 'lI I , tê 1927.. .
. .

..' - ,ª Nada disso, porem& acon-
CIfn1ca Gemi de ll(lmenlJ� l\-lulheres 6.Crlan�aIJ t�ção, � o arroupl 1:1. para, lTO'iTP!\Vii SI<:CA _ BLVIURNAIJ

E_ ,:,;w41.J�iliI;__.jl;lil-i!' E teceu, O Guaraní agígall- rfOUI"AVA SEtCA: 8 às II e Iii ás 17 bs.;' :6LUMEl.\iAU clCllilfIcal'mo-nos dos me-j' I- - .

d d
'

----- lhoral11el1tos introduzido!J. I Una Sílo P::wlo, 2!'g·8.0 ._. __�mllllllll!mmIÚlHmmUHumm�mlUmllmmlmlmíilllln�mlllml{ tau o-se no grama o, Ja
.

I j ;rulmmmU[íUYJi1immHmimmJilllllUWjm@MillillilJ'.::!Umilli�
.'

!

(Escl'cveu ZE' Dé\ VARZEA) .No vice-camp cão, Vasto Ver-de.
Carlos;Moretti, Altino e Pie. tum-

,--'. A, Cru-los Renaux.

IIá. muito tempo acompanho G
futehol da Segunda DivEiilo' c

vi' quantos elementos de real va-

carnpeàu, ÍIlEH't;ee LOIU justiça o

1, lLigl,;l' entre seus comp.mnel
.. 03 e adversáríos.

-- NO próxirn o úomingo jogu
ào cm ltajaí, a� equipes repi e

_;pntlltiv:J" do Mn rci lio Dius e

bern correspollderam,
,No Fluminense, us figmas ti;_

\'I ...

Das 14 às 18 horas

CONSULTORIO:. - Rua 15
breu e Sadinha, sábado à no:(;'�

I não foram ao tJn.ile do P;llmei

II' ras, t.endo mesmo se recolhi�Io 'ás

8 hOl.>;'lS, p-lra as sua-s I'�2idf.n·
elas ....

de Novembro, 742 - (AO
lad.o da ttiuafarma.:.).

.

- OS TOÜÓEDO}!ES do Ó
lil'llpicD ficarajn tristonhos C001

a· del"J'ot3 do Palmeiras f ..'enV3

:10 Gllfu'aní" por 6 a 2, , ,

--�
..

Camara . federal
REINA A MISERIA NO .. ,

nlissão de Finançls súbre o. pro·
- ANTONINHO, do Palmei·jMo do' estatuto dos funcionário,

públicDs. Disse não' compreendel
que a lei .Gl'gániea da casa este

ja sendo cumpl'ld;l religiosamen
te e quase todos os pl'oj�tos com

excessão f:::it:J. a!}ellllS áquele.:;

rtls, teve um:l atuação das ma:s

. -]esta'!adas, ;marcando com per

feiçào o centro avante Bódinho .. ,

fLue· beneficianl os servidores

públicos da nação. Culpando
,<,.,StJ a Comissão de Finanças�

NOVO HORARIO
V'I,ã

-I T ·A·Jc<A 1';
I
-.

E'·
-
-

:: 1 3:). 5a.. Sába�I�
l_--,--

�

-

-
-
-

-

-
-

-

8,30 horas

=

Viagel'ls entre BLUMENAU e ITAJAI com

" ." caminhonete' própria ,. "

1'10 do que aflui acontece,
os dirigentes E, respollsa
veis pelo futebol da. terra.
dos pinheiros trabalham

pelo seu esporte.

Outras notas
«ue defe:nden!_ es: c ano a s c , r ��' - SEGLJIIJ ontern cem dest i-
do clube ,'.3 It.oupí va Norte. J _10 à Cê pit tl pnranaense, o za-

- CAUSOU os rna ís vivos co .�·llCjl'O Antoninho, que na terrn
mcntúrtos nas ro.Ius espcr-t.ivn: dos pinheirais, Irá ent.rnr em

locais, a derrota e.spetacu rar (:0 entendimentos com o Co rit.ibn F,
C"Pn lm ei i-n s f rem.c ao Gu::u"aní.

- - - -.... � - - - .-- .. -- -- -

Treinou o G. E. OlímpiCO
o j lH.U 1-ilre� l\JerlOldram

3;pt.raotes por 4
08

1

A luz fIrme d� uma lâmpada nas cl-

�.�
11.
'; i

dadeS, ou luz turva de um lampc:ão
nos lugarejos roais re,nc{ns, o "Diárl-.

de S. Paulo" é sempre benviúuo. sem-

tire lido com intcusse. Ele se lden-

tificou com 08 nossos problema.. e

consagroll-lIe, assim, o "no••o jornal".

Procure ainda hoje o l1l,'(ente d.

"Piirio de S,Paulo" nelta.Cidade;

A:S�INATURA3 NA. AU!\UNIS'l'RAÇM: DESTE
JOltNAL 'COM O AGENTE Sl�. AlIiTONUl'i 1.It\.RLOS

CR$ 180,00 �AI.

______________________ I)

I�
I

D-r. Wilson de F ieitãs Melro
Advogado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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urn

Perón navel'no

dois sUditos pel olícia Federal um

-------- iS e r ã e m
A_ IMINENCIA
&ORRACHA

'1
minístracôes DO(I'sWOlth e do \
inexistente Cijes Hildebrando,

nOQFE':TE PINTO t· 11m sim foram nomenavendos.
LJolíi 1l;lelün·1J. Uru 1lon12hl j:.i, 1"1:.1.- O hnmem ql1(� tt'OUXP. o RadIo
.icnizado eu! vida pela d'':V(H�ÜÜ

I
pma (J 8r-:.u:il. o gT'<lude diretor

, todos os brasileiros. do Museu Nftdonal e :l quem po

Eírn nossa dicionário, n âo en- domos �h�Hll'll· ..

Mest re
. c.J(�S. M.êS

.rar1105 palavras que possn.m tre s vru ser, afinal, d ist írigu ído
r:-duzi,' os mer-ítos de Roquete pela Mun íctpulfdade.

'<', pelo muito que tem feito O Prefeito do Brasil, o .generat
'('I!! grandeza de nossa Pátria. Mendes Cc Moraes, acaba de

Esse gra nde vulto, a indu, não dar a denornín::u:Iio de ólproi. Ro

tinha nrnu esooln com o ;:)("11 'no- que te FJi1110H a urna das nova:"] es

me, quando outras figllr�!S anô- colas ruruls, repnr-nndo o írijue
nímas, que SP apegal'UTt1 aos t.íf'Icudo esquecimento. o que re

preet igios carnavaíescos das ad- g lst.ro r-orn prazer,

.

Cronica de Barreto Pinto

�;:'.ST MOS
,DE IMPORTA

::Em,plenu guerra, com a Inter
fei-enCiá dá capitais e tecnicos es·

ttingelros, com um finanr-bmen·

�o-::inteiigente é drec;ão compe·
ten.te,- lião- faltou a bor-r-o cnu na

ci�.nai '!}ard- ubast.ecer. o; países
alÁ�dos, riern par-a a.terrde r ii§ nos

sas, necessidades.
_. Pois bem, estamos na ímíncn
oía de hnportar o produto es

trangetro, porque o estoque que
existe de bor-racha natural será,
fatalmente, devorado. Estatísti
cas oficiais-' e estudos feito;,; pelo
a.1Jalizflli�i) economista Mir-a nda

Bastos acabam de dernnnetrnr, de
mú,I':J' inequívoca, que as p:1'9'
pecttvas são alarmantes e que o

ci.#sumo. interno ultr-apassará,
em'multo, n produção.
Quando terminou o Estado No,

vo, em 19·15, a produção foi de

�94 toneladas e, agora, em

194'9, houve um decrescimo para
znaís -'de -30 por cento.

Entretanto" se, em 1945, fOI d,o
571.500 "0 total de

'

pneumatlcor
consumidos e de 416.5'19 câmaras
de ar,: �em compensação, em 194-
o mercado interno atingiu,.".
1.195:1100 pneumattcos c 883,730
câmaras de ar.

,O �!VENDAVAL", que glorio
sarnente �caha '_";' conquistar <'

fita. .�{ do ,Continente, veio con

fi�nia:r· os .

'seus gloriosos' feitos

qilà-itd�::,veiicéú, de modo espeta
ctiúir. 'as regatas Buenos ·Aires

:r.-ia:r' 'de) Plata e Mar dei Plata
lihrtth, d� Leste (Uruguai).
_'O :gl'ande' comodoro Pimente'

I;lúarte,"- e .:proprietário ,\:> - velei

1'0'- desta_ vez não, pôde dirigir o

;r�ndavàl", -, porque: se' acha na

A�éi,ica é. do Norte. Seus filhos.
-

JÓ�é
>

Luiz e Ferna.nlo sOUbel'alli
p;oreru, _ como - heróis, hcnrar o

nome de seu ilustre pai, que com

el�� .

vi:i i'�u, no espírito e no co-
� '.- �

l'<ll".ão.
E .0 jovem e bravo timoneiro

Jos� -Luiz,: ao receber a impren
[;�, 'afinriou:o seu contentamento,

pi'cncilnlÍ;xlente, porque conse·

':rdü ':l'e:Uizar -o que o Comodoro
t�·;'iá. rblizado, 58 e-stivesse ao le

Ji,,;'- do barco.
-'}irando tan1I,em, as minhas pa·
lavl:tis de afeto li carinho aos

01Ji�05 t�'i(lulll.ntes: - Comandan
I � i-Idio' M:lrtins, o magnifico
,--li'de -de navegação; a Pedro A
'..cHilo.; -Flavio Banos Luiz Feli·

1)€ l-Iaa", Alcides Lopes e aOf

cioi� nw.l'inheil'os, destemidos e

inoi�nensaveis companheiros de

.A erança
A NAÇÃO inicíàrá deu-

. tro de poucos dias, a nar

rativa da vida do Comen
dador Gil Pinheiro, pen:io,
nagem. central de uma hi:> I
tória verdadeiramente es-

r

trimha. A herança €norme

q'iie'déixoü ao morrei', foi

sucessivamente l't>cusacla

por. todos os herdeiros. A

l)r'Ópria Santa Casa, de
São Paulo, declinou da

parte que lhe feli deixada
Porque? Eis o que ser�
relatado aos leitores deste
jornal, uesse história ve

rid.ica que apresenta as

pectos. verdadeiramente

est!�nhos (' desconc�-..'tan·1tes sôbre o trabalho (10

rà.moso imigmnte luso que
\

deSéôbriu o
.

mundo da
fortuna e deixou um tes-'

tamento que tirava mais
do que dava ...

cíal desta cidade e decla
rou ao sargento de servi

ço que havia envenenado
-�-:---:-7--::-------------- . ,-- - -

,os dois filhos com doses de

fAVORIIVEL J1 SILVa RaMOS o PA"ECER DOS TOXICOLOGOS �:;:c�·erre���a�:�; a:��

EU O ANO OB-_RE ATO
-

FINAL �:s�lade;n;:t�,����ev:��:
>

• porque não dispunha de

recursos para alímentar os

5 A DE I RIT ;�:�r�n��::::��;�E
.

v servação de um pSIqmatra.

.Ol'11!.1(l.a.

DE

Monica

i t i dou m' �amara Federal
--

.

"

a respeitoll REINI 1 MI�E�IA NO. RIO. G81N�E·. �O·. �lll
" ,----�-�fDeb3tes .. entre os representantes des_�e ,'E�,a_�

Buenos Aires, 7 JUP) _ Soube-se que o súdito '

,

britânico Franck Bruce foi preso pela policia federal o primeiro oraéor_ d_?

expedi�n'l
p�s�orrl brindar o quarto nníver-

sob a acusação, de delito contra a segurança do Esta- te, foi o, deputado .roao Botelno, sarro do governo do general Du-
. " ,.. -

. .

1 que embora com uma. semana tra. a frente dos destinos da na-

do, achando-::;e;'júcornunicável. Não toí possive eon-
Je. at.r-azo, veio n!l. ::11!1 êXpl'ê!':siio çãQ.

'"

-

firmar a íntormacão junto a policia, embora as auto- ___::::_.�:::.:.:.:_::c:.:::. ...:.. _

rídades diplomáticas .ínglêsas estejam procurando lo-

calizar Bruce.
'

A Polícia reteve também na província de Entre
Rios, osnorte-amerícanos George e Artluir Oppen.
Círculos informados afirmam que a pollcia expedirá
uma circular comunicando a descoberta de uma orga
nísacão que tramava um «eomplot», achando-se rela
cionados a.elementos comunistas.

"

emencsnos e

ENVENENOU OS PROPRIOS FILHOS
POR 'NãO PODER SUSTENTA·LOS

çõcs que vrsissem. o aurnc
pl'I)duçã-o. O deputado l'lfOt'léd'_) '\
Duart.c, apoiando o orador,\áfitc
mou que" o Rio GraJlde

-

do'No'Í'te
.

recebêra 'nos quatro 'anos 'd�:g-o-
verno de Dutra mais éio quo :lh�
.tuha sido dado em 49 ou nó: 'a-
nos de República. -

._

O sr, Café Filho, que mOluen-
tos depois chegava ao- l:eciiito,.
cientificado desse aparte, entl�o\i'-,
em debates para 0aelarar :qtt�'
não acreditava que houvesse 'a

quele S·2U
_

conterraneo feito' tal,
attrmattva, porque ele," que

- ei:a'
também rapresentrinte do Rio

Grande do Norte, não aconselha
ria tal. Ao contrário, o" qu"e->"e-
rificára no Rio 'Gran!!:e do -Nor
te é que há miséria. -

Diz o

hoje se

Turim, 7 (UP) - Uma
I mulhe entrou inesperada-
1 mente em um posto poli=

do .-abuso tóxicos

Borracha

demorreu em
•

conaequencro
Bnyonne (Snmuc;1 Wn iner lc :!Cll":ldo do nssassinin de SU>1 I Trilnmal cio JurL CorrI efeHo, to- ('eneia de �mva Ram�s, 'cujo n(), Bayonne, (De Samll�l "Vainer,

Enviado especial düs "Diál'ios esposa.
.

;im-: os esforços desenvolvidos nw deverá desaparecer, denlro ,de pu-ra a MerÍl'ionul) -- Informa
Associados" - Via. Meridional) InfurI'w<.,ôcs in�u-ópeitiH; colhi- elos advogados'. da acusação, a algmnas horas, das -primeiras pá- ções que colhi nas rodas auto
_ A libertaçiip do brasileiro d�s por e�Le eotTespondente, in- fim ,'.0 provarem _-a '>-p,àrticipação ginas da imprensa contínua rizadas e capazes de opinar. es

João Carlos da Silva Ramos. ain- clicam que a familia de ·Mo"nique, lc Silva Ramos- -na morte de francesa, a quaf, durante mais tá perdida para a familia de
da que provisória, significa o 'Olconselhada por seus advogados, sua eEpo.sa, ruiram _- por· 'terra; de. unl mês, alinlentou suas man- ]\{Ionica a ação que intentou con

-

episódio final <' o doloroso drama considera a partida perdida, h9.' _iiante das conclusões a que' che- chetes com os episódios do rui- tra João Carlos da Silva Ramos.

_ judiciário, que envolveu o jovem vendo desistido do projeto - de 'aram os quatro graJjdes -toxico: dos� processo' judiciária a que Com efeito, os esforços desen
milionário ro:' i1eiro, iniustamen· levar Silva. Ramos perante o -ogos, especialmente' cony.ocados Silva R'amos foi submetit"o tão volvidos pelos advogados de acu-

'i_, :)elo juiz Petch 'para :darein
. -

a rudemente. sação no sentido de provarem a

'-esl-J1ram-Se- de
-

-�O--II�-ClllaIIlS
-

-lllt;I'lanO-S\ ,:�;��:,���;.�:��::·:
... o'�"

�:�,:�:;:�!��:::�;Evo�:�; ��':::�i�"ãda::'7�:v::a���:��:U U, Sllv(l Ramos' los, seu prlmo Nano enfim, 3;; segundo as quais 11'Ionica veio a

n9ra ns"ordngrem OS !ldve-- rS9rllOS io���?:i�:nf�::e�:r�:���f::;:l�::��::If�: )i�:��i���or:�:r� �::i�:�:::c::::;E�s�:�:i::IO::: :���a�:�:��:;a::F;:n:!:�:
pU ti U U tlU nU II i:�or°êt,\��es;�ilv!O�����.an�:: ������:Oes�ea!':��r:�';OqUS:f��:��: ���::�:: s��I:e �Ui:.c!�s::��:��; ��:. d�:;:l:!�m;e��:o�st:d��r���

_;onclusão, comunicada verbal- o momento de fazer descer sobl'e t de Monica sem estabelecer dú- do Bureau de fomento da Borra-
Ferrara, 7 (UP, Qua-l quatro

encontrados sem n ao juiz,Pêfelil{:·�eria j;;iâó os mEsmos o silencio de que a vida: envenenamento lento
-

pe- cha, 'Varren Lockoowood- esse

tro néo-fascistas que se a- sentidos em uma viéla es- :eciúva para a llO"rtação de infelicidade que sohre eles caiu 110S toxicos e consequente co- produto ,é misturado ao asfalto

chavam hospedados em um

I
cura onde havÍml1 sido im- Silvn Ramos. Por outro lado a os torn_1. merecedOl'es. lapso do COl'açiio. e outros materiais, dando uma pa-

hotél nesta cidade, foram l)iedosamente €S'pancados. desistencia dos -; advogados, no· .

----.

violentamente despertados Policiais genuinos estão a- �::di��ml'�:;t;irUZ �:�� d�U�P���: Cresce o num-ero de adeptos doo' -pr IlIIIe'l'-_o:.' '-.altas horas ela noite de ôn- gora no encalço dos dois ção, a fim de impedir a libetta-
.

tem por dois homens que falsos representantes da çiio de Silva R:lmo�" tamh�m se

vestiam o uniforme ela po- lei que dizem só podem ser or�i�l�t�e�á��il:S��Oe l:l�tiV:�encias de e Ie -Iça
....

o RInd 1111r la de pa'riameII reS'lícia. lVlais tarde foram os comunistas. telegráficas intel'l1:wionais estão
enviun,(-o, neste mon1ento, pnl'a o

�.�� De 200 Reis a 50 Milhões Brasil. inclusive as primeiras de-
.----- clarações feitas em lilJerdade por

..

QUI(.Z
Silva Ramos-, cobre todos os de- ""!"'.-

Inguem 'talhes
do emocionante dia vivido

por todos qüe puderam assistir
de perto ao vertiginoso desenro- Rio, 7 (Merid.) --: Con
lar dos últimos acontecimentos tinua O movimento em t.or-

no da apresentação duma
emenda. á lei eleitoral, dan
do cJUlpetencia aos parti-

,\ "-u T;,'INil._T, DO 'D':,AIv[__-\_ dos indicarem, indepen�,'lã" !Hí m".is ,T'Íl"ida ;Ligllnn. de dentemente dos resultados
que o lll'ocesso será arquivado., . _

com o reconhecimento da in0- das elelçoes, perta porcell-
-- -- 'tagem de componentes de

I l:,lmmmllflllllTJlJmmUIIUmlIllJ;;:! suas bancadas. Dizem os

� A colaboração particn· � defensores da idéia que a
:: lar valiosa e efetiva, é:E não ser assim as agremia;: de (Ille o país neces8i-: ções constituirão suas cha::. ta pa:r-a !evar a bom ter-::
:: mo, e um de seus mais:: pas apenas com elementos
.: importantes mOVimf.Ul· -= de prestígio popular
ª tos é a guerra ao anal-' muitas vezes destituídos

�mr:;::rl�:��i;'s'IIII1I11J11ll11l1JlmR de qualidades intelectuais
� ·-A-..\,-X-X- ..... - x - X - X -x-x-:\

ue

------------------,,- -

MOORE McCOMftRtK (Navega6àO) S.I.
Passageiros

I
e Cargas para:

Reserva de pra�'a, passagens c demais infOl'ma(}Ões com os

AGENTES:
elA. CO�IERCIO J:<� INDUSTRIA lUALBURG

iTA J A t - TelcgI·s. ((l\-l�DRElliACI{;) - I T A J A I

do sensacional caso, permitindO
a este reporteI' encerrar SU:I mis
são c;m Bayonne.

Tudo porque na
_

"França existe um critério semelhante
- ou indicados pelos coro- ; cal' a ordem de apresenta- A liberdade do eleitor é
néis do interior. I ção, mas dois dispositivos toda teórica. E de fato,
A idéia de que os pró- restringem singularmente nas suas últimas el�iç�

prios partidos- deveriam I sua liberdade, Não pode nenhuma lista foi modüi
fazer a seleção dos candi- [ ÍnGluir outr()::_; nomes c a cadB.�'. Na Fl'all�a '.�"'7 co"

d;l(u;-.; ;wLe:; de U!-:i- incluit'! ordem de apl'!�;;ulltaçau fi, mo se ve - cOllcuiu 0 de
f'nJ SU(],�; chapas, não cor-J xada pelo partido não 3.J- putado Afunso Arinos _;_

responderia á realidade i Lera, senão quando o os partidos ao registrarem.
das coisas. Os que assim' número de células corrigi- seus candidatos apl,esep.-"
procedessem seriam pre� da,_q pelos eleitores é supe- tam uma ordem de 'piiod-
judicados pelos que dessem rior a 050% . dades,>.
preferencia a elementos --- -- -- -- ---- -- - --�- -- --- -

indicados pelos coronelS ou NOVO SERVIÇO DE TRENS ELÉ'TRICOS'
de prestígio popular. Hoje
a reportag.em de «O Glo-

.
bo» ouviu o' deputado ude
nista Afonso Arinos Melo
Franco sobre as críticas
surgidas em torüo desse
movimento. Disse o 1'e1)1'e-
2--:útante mineiro:
- «o argumento de ser

anti-democrática a emen

da é Ínsub::;istente. Não
mc· consta por exemplo,
que a l"l':ln(�a nfto �eja u-

ma democracia. Entretan

to, o que vigora alí é o sis
�ema que se procura ado
tar no Brasil». O sr. Afon
so Arinos leu a seguir os

seguintes trechos do livro
«O estatuto dos partidos
políticos», de Paschoal Ar
righi, editado em 1948 e

relativo á lei eleitora1

�éalce as suas
.

refeiçoes com os
" deltciosos sabôres dos

[/JudillS mledeiros
\

\ I
//
/'

PARA
E C Z

I
f I

francêsa:
- «Na lei eleitoral de

19 -de outubro de 1946, u
ma liberdade muito relati
va, mais nominal do que
real, foi permitida ao elei-l
tor, o eleitor pode modífi-

o clichê mostra o primeiro trem elétrico partindo
de «Liverpool Street Station», e mLondres, rumo a

Shenfield; em Essex, após a recente inauguração : de
um trecho eletrificado da Secção Oriental das Estra- .

das de Ferro Britânicas. Nestas obras de eletrifica
cão, iniciadas em 1936, suspensas durante a guen>� ..�
;einiciadas em 1946, foi despendida a soma de , , . , ..

8.000,000 de libras. A sinalização foi modérnizad:a e
melhorada, muitas pontes reconstruidas e o leito" da
estrada nivelado em muitos pontos. As operações .•. do
tráfego permitem que 21 trens . partam de Liverpo,ol·
Street para Shenfield numa hora - (BNS).

'
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f
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