
rícanos
Pulan�o De Novo Na-Frente -,

�� lIl- .J.ssis Ohafeauõ,.ianã,

INGLATERRA,' 28 de !everei- rica Latina. PÓG quatro brasileí-:
1"0 Bordo éJ' "Cometa", da "Tne ros (contando com ele) dentro de
_de Havítland Eugine Company um avião, de prova, que ainda,
Limited"'- Sobre o Millamls, a não está inteiramente testado e

41 mil pés de altitude) -- NOi:'50 sai pela Europa continental ;_fQ..
amigo, Paulo Bampaío realiza. ra, fresco e pimpão, como 156-

uma destas façanhas em que já. fosse o dono da mâquína, A -V€1'

é Iegendarío no Bra<;U e na Amé- da.de é que um avião, no qu,al tem

I
entrado hoje muitíssimas' poucas

------- .�-�---- pessoas, o presidente da Panaãr

I
encontra jeito de arrumar três.
brasileiros para a mais fantástt-
ca viagem que ainda fizeram

. compatriotas nOssos, e, no hemís-

I ferio americano, 6Ó raros cana

denses,_ dois ou três, e alguns va-

gos norte-americanos. _

Quanu'O o major de Havilland,
,irmão de Sir Geoffroy, passou
em São Pau)o, faz.um ano, me
falou do "Comet", senti-ma íncn-

A

TELEFONE1092
mnd. TeL A NACÃO

Cah:a Postal 38

SEU 4-UTO_R 1!H3TA' NO RIO,
AFIRMA O G-OV. PAULlST�-1.

ESTAMOS C,lLllfOS
Rio, 7 O:V1É�rid.) - O sr. Adhe .

mar de Barros tliisse que não de.
seja. dato jropressões : estes

-

dIas.
á qualquer .re!Íortagem; _ pro;po.

:'- ..si_bdanlente
-

sObre a confusão
;-q-�-"Àou�-é, n(!"sul� Artescent--õu'
que O- ·:-aiito�-· dru - confúsão, está
no .. Rio-, Iria.s que !ria escl�ecer
tudo isto. Pisse que o autor não
é o sr. Marcial Terra, que foi
-envolvido e é um homem hones-'

nado 'a incluí-lo no rol dos sul"

IEsperã�"I1�ara 'ÚBjfi o"retornõlllaoj Conferencia sobré.a' , uação da Alemanha em Lon --'�l���������
Iservieu ôos operários ôa "Nelsa"� Re�epc:ionCJdo naque,I.�:(api!al_o p�esidente V�ncent A�r.io! �!a��������!���
:mtlUmulllIlIIlII " " IJUUHmlll!lllllnh� �o�dr�s. 1 (UP)

.

Todos o� J
seu, colega da Fran�, R,?beri; c- ,_-pareceram a estação para re I pelas ruas, milhares e milha I ]3a�a aclamar com entusiasmo I juntos no restaurante dos "lJ!a-

Dissídio' . coletivo
.

'O a n m n. t () ,pr:InClpaw_ consefhetros do Fc- . Schuman, que veio, á :esta;- ��_.�
.

ceber o presidente francês-. E res de pessoas se aglomeravam o ilustre visitante. .. ríos Associados", e depois fuipara' conseguír e. remg OfflCe_. achav�se pze- . ,pital acompanhando _0. presi;.
.

subir na pequena máquina, de
Contrariando todas as expectattvas, não se -registaram mo-

sentes quando Q titular da dente i"':�nt "Aurlól na 'sua; .

1 tinll�

i�tª����1�ª��f.s;���4��?:€i ��:�� ·B�:tt�: E.S�'�;::'�· J'Rlnnellllamllllll�lrmmlllalllmGmllollnlllsmUlsnllemlumllldnn;emstlmellnl�'oU"1 §��§iiVEi�:�
en�a. hoje em seu 21.0 dia e, muito embora em duas das fiíbricl;t-s fracasso na gréve

sub Secretário, Permanente dI) 0., :: g "Beechcraít", a companhia de
ailngldas a situação jii tenha se' normalizado, as principais contí- - -

,- Foreing OUice, slr, Ivone Kirll:�: -

=d b d I'"
II! s Havilland canadense, sediada em

rruarn paradas" sendo difícíl de se calcular - os prejuteos sofridos dos transporles patriCk, chefe do Departamén-
° -_==:= e a an Doar a po IIIC

= Toronto, produzira um avião que
-.
até o momento, sabendo-se apenas que. são vultosos. to Alemão e mister. M._ Deni::"g��j:� Bê aterrava em 50 metros e decolava

na Frl_opa do Departamento do ExtrenlO
.

- :: , em 48, E, no ar, adquiria a fle�
0._L.'vim.,os, ôntem, do fiscal. dio ,-concretize, normalízando se ali a "t Oriente. Pelo que se sabe,---Be-< -.

-

-, íbllidad _" chamamos aí- ..-

t =
!lllll\ -111'1"111111''': Xl I 1 e u'O que ._••�.�Ill!S erro do 'I'r'abalho nesta cio r situação. Restariam, assim, a- Paris,

-

7 (UP) -
- Está se vin e Shuman discutirão sobr:ei-·- �dnmml ,.. .

_
.

"'"
•

• �'
.

I um mamolengo, Desconjuntava-dade a informação de aue os 0- penas a Emprêsa· Industrial convertendo num verdadeiro tudo 3j situação da Alemà.i:lha.
°

Interessantes revelapoes do ex",mlnlstro se todo, pulando de um kd,O paraperár-íos da Fábrica de Chapéus
.

Garcia e Fá.brica. de Gazes Medi- fiasco a gréve geral nos trans- e os recentes aci:mtec1me_IÍtós-- Y
outro, como um "clown' queNelsa haviam decidido- retornar- -cínaís C�mer S. A., justamente portes, proclamada. pelos co- no sudoeste da Asia. Tóda.V1a;,

-

Rio. 7 (Merid.> _ O general rações do sr. Salgado Filho. de também fosse acrobata. Voltei _da.ás suas atividades no dia de 'ho- os malot-es -estabetechnentoáfa- munistas, Os trens subterrâ- os ob erv d di 1 '-t··- -.
.

t "B'je Naturalmente a inf r
-

,
.

s a ores. p ama leoa,' Góis Monteiro disse -a reporta- que o almirante Ingram dís- I
excursão de 40 mmu os, no

. la-

r
", .

t-
-

e; o maçao br-ís , atingidos _;pell> movimento. neos trafegaram hoje com 'eín- não mostram propensões em-.:à,.. ·,
-

gem :
.

B'1 vver-" entre atônito e deslum-01 pres a_da com a devida reser·
_ Nesses -mesmos, segundo tudo in� quenta por cento de .seu tráfe- creditar na posslbilidade

-

du..
sera que vela ao rasl com

b�ado: Era um avião civil comava, t,en�o .em. conta que poderão _dica, a situação estará re:gu-lari- go normal. Centena'" e ce-nte- - t' t d- '".;.;,
-

_ ""o' exercerei atividade carta branca do governo iun-
.

lt h t t " ma propos a co:àcre 111 e q�:- '" .

dt A:r nenhuma companhia americanasurglr � u Ima
.

ora cou ra em· zada até o fim - {iJa semarià, eis nas d "b t b'
-

da �...
-"

política enquanto durar o go- que, para lnva 'Ir· a gentina
pos que os desvielll desse propó- -

I
' e oru us am em circu-, quer s l'� .es.. ;para S ceih é foi o sr. Getulio Vargas que fez até hoje· iguaL

sito.
_

'-que seus operários, pelo menos a lal'am nas ruas, condtWindo sação do "est:Ldo de guerra.'i, verno do general Dutra, Uma
o convenceu do contrário, ad- Quem lançou o "Mosquito". do

Contudo, ante iI. inclinação -que maioria deles, terhm decididO os trabalhadores. 1"0r outro-la;' -com a AlemaM-&_ : __
. './

--

vez terminado este, volverei
vertindo da consequencia, dis- aue não serj� capaz? E' o ·"Co-

!Se óbserva _ entre os próprios o- instaurár- .um dissídio coletivo, d'O. continuam em gréve .tre- Londres, 7 (UP) -

--: Cheg'óft _

ás fileiras do
-

Exército, que é
se: �eta" um "Mosquito" comerc;al,.

Perárias daquela indu'strl';' e'
: voltando, primeiramente ao tra- zentos e cinquenta mil opérá.- a. esta Canital o --'-'sidente:;, meu verdadeiro partid'O. Aliás, porem com as características de...,

- '>' ,,,. �
• . _ "Não sabia que Ingram ti-

se acr"editar que esse desejo oalho. A lista de subscrição com rios. metalúrgicos, das indús- V;incent Auriol; <.� -Fra.I\�à;; -,
.

tenho feito declarações pe- nha lhe contado isso. Era Che- um. avião. que ninguem projetm\
"",..:--

.

essé objetivo já teriru
_ ultrap3.S- trias de automoveis, co"nstru- Toda a Ca,pítal _ br!tânica;-e�ta- .. · remptórias nesse sentido, in- fe do Estado Maior ,e ignoro nem desenh(}U nadla de parecida.sado o minimo eXigido na. Em- ção, tecido� e qUÍlnica. Os ope- -V;;t .engalanadJa.

-

.

com' 'flÔ:res.;:e2�. clusive no ID!!morial que en-
o fato. Nada existe rias fábricas amerl-

prêsa Industriai Gárcia, espe- rários das'emprêsas de,gaz e ba.I\-deiras.-Os reisfda::Grã-Bté'f viei ao'sr. Getúlio Varg3.s em canas, em construção,quese'-Iherando-se que o mesmo aconteça eletricidade também .querem taIÍha!, pt:'.enliér ':AttIee.: e_' ,ó�- dezembro de 1949. O general Sobre a situaçao politica, assenl.elhe. A Lockeed pensou em
na Cremer_ entrar em. gréve _ quinta-fei,a. _, tras_ auto.ridadeS ,do ;;piUs,c?# Góis,. reportando-se ás decla- disse que na última semana qualquer coisa do gênero. Mas

houve realmente acontecimen- desistiu, Custa,va-lhe 50 milhões
tos políticos que modificaram de dollars o prototipo:, e --os-_.açio
o ambiente nacional. A UDN nistas d� compan�ia _.tl.i'í,o ti';e:
é o Brigadeiro, o PTB Getúlio oram coragem p'ara fazer o �nves
Vargas, o PSP Adhemar de timento. a� qual meteu ombr-oS

Barros, o PSD Nereu Ramo3 e Sir Geoffroy de Havilland, com

o PR Arthllr BernardJes. Sob um destemor sem precedentes na

o ponto de vista legal, entre- historia da p.eronáutica! comer

tânto;' .nenhunla- _dessas- candi- dato:
daturas . foi

.

lançada, adiandó- - O governO' illgiês t'lxigill a ga�
,se O mais possivel as conver- rantia pessoal d\() dono da ue Ha

saçôes; As -hipóteses _mais. vith viUand para: o empréstimo de 35
veis no momento, são as sei.. rriUhõe:;f:de. dolllll'S, qu� já lhe fez

guintes: Bloco populista pr6� até aqui. SirGeoffro:i nãõ hesitou
candidatura do sr. Getúlio Var- um segundO' em dá-la, e dará par
gas e o bloco conservador com ra mais 15 milhões, que é 'em
as forças de Minas" São Pau- quanto se calculam as despesas
10, Rio Grande do Sul e outros do "Comet", uma vez terminadas

estados. Outra hipótese é a as provas a que está sendo sul',:"

pluralidade de candidatos. O roetieo.
vencedor não contará com a Arregalem bem os olhos os

maioria. porem seja qual for o brasileiros, que se temem dos hO"
-

resultado, o dever é acatar. mens corajosos, dos homens que

Finalizando, disse que desàle empreenéLem, que não têm receio

nclue na Z,a pág. letra E) (Concui sa 2.a pág. Letra «B*)

L

to. Informou qu_é a resposta que ,

enviou .por intermédIo de Erlin
do Salzano ás questões proposhs ',.pelo sr. Ma:rcial Terr{l. € nega-
tiva:

"r-.ráo posso' aceitar qual-Iquer entendimento com o PSD,

'(Conclue na 2a letra. G)· .. _

.

_'.
.' ..

.

I1S - já 'encetados
Resulta,rlam 0$ at�Jais entendimentos nâ prorrogacão da mandalo do gat'Dulra
Rio, 7 (Merid.) - Divulga.

se que o, sr. Benedito Valada-
-

res decidiu dar seu apoio á
candidatura _" que surgir da_
'IDesâ redonda mineira. O sr.

Benéwlto Valadares teria aíir
mado que faz questão que o

nome que venha a apoiar t_e-

RiO, 7 (MeridioIial) -�DiVUI
garse que o sr. Adhemar de

-

Barros havia prometido uma

resposta ao sr.- Marcial . Ter
ra, relativamente

-

á. sua- post- caso

nha: ;pleno- apoio do preSidente
Dutra.

ção diante dos candidatos pas
sedistas. Agora o: sr. Adlhemar
de Barros çemunicou-se com -;)
sr. Marcial Terra, dizendo-üne
que aInda hoje_- o sr. Erlindo
Sa.lzano traria a res:posta. A-'
ffrnia-se que essa. resposta é.

um.a 'negativa oficiai para �o
laborar com o PSD e a rea

firmação da. frente popular
com o S1\ Getúlio

_

Vargas.

Valadares, afim de tomarem
. part!l na mesa redonda dos

partidos mineiros, sendo o se

gundo esperadiO de regresso,
.

hoje.

çôes que trouxera, corno envia
do do PSD gaucho. Acrescen
tou que até o momento de em·

barcar ;para o sul, amanhã,
manterá conversações políti-

- .

RiO, 7 .
(Meríd_) - Seguiram

:para Belo Horizonte os srs.

Arthur Bernardes e Benedito

cia1 Terra declarou que estão
mantidas todas as reivindica-

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

eUa rgenli a··os
cordas com o rasil

nosso paíS como f.rnecedor de fi.* e tecidos

(Merid.) - O -sr. Mar- I (Conelu! na Z.a pág,) {1.--et_ra Cl

Eliminado

Rio, 7 <Merid.)-::-:-.O sr. Ba
tista LuZárdo foi hoje de ma

nhã a São Paulo expircar aú

sr. Adhemar de Bàrroffsua po
sição, -d!iante daS noticias de

que teria
-

sido env'jado - ao sr.

Getúlio, Va.rgas pára. propor a

candidatura do ex-ditidor do
PSD gaucho. O sr. Batista.
Luardo conferencioU: secreta
mente com (} sr_ Adhenuvr de

Barros nos Canipos Elíseos,
Sabe-se que afirmou·qúe não
teve qualquer mISsão junto aG

sr. Getúlio Vargas e que _

sua
.

impressão }X!ssoal é_ de que o

sr. Getúlio Vargas será_ candi
dato.

EGI ERio, '{ (Me:i:-úÜo�laJ) - A Co"
-

ciál, de maio de 1949,. que _ asse- ciais éom -

os dispositivos conti
missão Executiva: 4a Segunda gurava, por parte dla. A:rg-entina, dos nos ultimas _convenios as
COllvençiEo'

.

da Inàustria Tex';il maior,es facilidades da importa- sinados cOm (} Brasil, v.erifíca
Brasileira. acaba de enviar. ao ção de produtos tradicionalmente remos uma situação \iolenta
pr.esidenti da R�públic81 longo' e fornecidos pelo Brasil, abtira,m- mente :para.do�l. B:wta stlber-
dêtalhall!O memórial 3. respeito se para o comercio dos dois paí· se que, firmadJo o acordo em 22
da exportação de

-

fios e tecidos ses, promisf;oras perspectivas de ma.io de 1949, - logo a. 24 do
para a. Argentina.' Esse impor- quer' entr.,tanto, até o presente mesmo mês e ano,_o Banco Cen
hnte dDcuroento -é, objeto _de ex: momento, não alcançaram �e- traI daquela Repúll!ica baixou
pressivo comentaria d� cronista nhUm. êxito. Isto tem ocorrido uma circular, que·:tomou o n. ..

Humberto Bastos. estudioso em em 'virtude de não ter sido aJn- 1,106. contrariando sucessiva.
assunto d� ecoÍlomia. Transcre- (fa adotada uma regulamentação os termos:' do contrá.to
ve, de início,

-

o
-

s�guinte trecho consentanea com os têrmos da.- 'firmado com o
- nosso ,pais. O

do referido memorial: "Quando que1-e protocolo". gritante désSa. circblar -se eli-
do Convenio de -,Pagamento, fir- -:.Situação paradoxal contra no segúinte _ fato: o con-
mado em outubro

I
de 1948. ;pelo v�Dio esti:pulou a exportação ar-

qual os governos _das d,uas Re- E é esse trecho, que o comén- gentina de àttigos-· brasileiros
ptlblica,s se comprom,eteram. a a- t'll:rista examina, afirmando que, na totalidade da média -do trjê�
dotar PTovídel1cias necessarias se compararmos, na v.!lrdade, as nio 1946-48 � a circular fixou as

ao estimw6 do inter,;:-ambi() de' medidas do goyerno argentino. I importações. em 50%. da ,�édiaprodutos, - e do Acordo COUler� _ em materia. de
_

trocas comer- do valor' Importado
-

no blênio

X�,X-X-X-X-X-:x - X _ X -x-X--X 194748. Após outros argumen-
tos afirma o comentarista qúe a

Argentina, completa.ndo sua. e

vidente. hostilidade 'comereial ''8.0
Srasil, firmo�· acordos co� _a

1frança. e a Espanhá, e. pelas cir
eulares 1.171 e 1.172 00· Banco

.central, eIi�inou--. 'pratiçamente

'Hio ha perigo decontorbacão-!la ordem Inlerna�=8h�erYa ti 031" E. d�fjguliredo
aio, 7 (Merillional) - Repor· ta êsses argumentos' -comple·

1
como a UDN e � PR aguardam

\
em dois campOS ant�gonicoS\.

ta,gern de Wilson Aguib.r - A- tamente sim similar
'

na histó- a palavra ele .ordem do ex-dita- não enxerga. o representante u-
__

travessa. o país um81 das sua!, si- ria política brasileira, que o .ge- dor, para apresentarem solução denista,a; rap;-ao! de ser de l1nla

tuàções político-partidárias- mals nera! Euclides Figueiredo de- ao prOblema da. sucessão presi- aliança entre �s forças .demo.
iricompreensiveis. _

Parece que 'os clarou ao reporteI': denciaI. Ao que ,parece, transfe� cráticas e popul!stas. ?:mnecem
leaderes perderam o equilibrio _ Os partidos verd'a.deiramen- riranl os seus direitos de asco- perfeit�lente o� ?O�t1COS quer
e se lançaram com toda impetuo- te democL-átkos ou aqueles que lher o sucessor do general Eu- neSila allança. esta Jusuunente a

sidade na aventura. Não se po- a.penas se .dizem democráticos, rico Dutra, ao chefe do Estado destruiçã� da. obra r:generad�r�
de oewpa.r dêsse desequilíbrio _os não' dJevem abandonar o espírito Novo que, de sua fazenda, tr.ar! empreendida em. 194;:1 pela.s .or

quinze anos de regime absoluto; que levou as fôrças armadas aO ça os rumos da Repúbüca co�{) ças ãrma.d2Js .. � ISS\)' _porque - ��:
nem tampouco o desconhecimen- golpe de 29 de outubro, para re5- se ainda estivesse c�m o bas�ao deulos o eSplrlto de 2lJ. de out",

to
-

dos segredos da. disputa- par- tabelecer o regime da legalida presidencial nas roa·os. ConfIOU b�O.·
tidária. País c&.ldeadlO na luta, de".

- lo general Eurico Dutra aos par· Não fuâ fHJ1·iga de conturbaçãd
teriam os �eus dirigentes, qua-se

'
.

I
tidios a tarefa da escolha do seu

in.ternaDitando ?1'd�mS á dcmocra-C'!a suce�sor, e foi traido, justarnen-todos experimentados no tra�o e
A aqvertenCla do deputadO ca- ,

.

n-a;>_direção, de masRas, a obrlga-. b e·a.-se sem dúvida, no te porque do seu maIor adversá.- éontinuando enl suas decla
ção de :nelh�r e�tendimento da ���a. deasp;rma:necerem os parji-' r�o foram elas colher a palavra I

rações, adianta o gal. EuclideS'
v-erdadelra sltuaçao, sem se

deS-1
d d cráticos 0& mesmos fmal. -, Figueiredo:

re arem dias rincí ios que fun-
OS emo •

,
.

d _p g PP., _ que cooiPeraranJ com_ as força.'! A mOl·te rio regime - Se houv-esse per1gc> e. con

dame�tara.m a redemocr�tlZaÇao armadas para a derrub ..da da di- _ 'Não vejo justificativa para turba,ção interll.a., ou a.Jneaça. de
do prus. , loIl It . ..l tadura, á espera das ordens do essa preocupaçãG de harmonia, guerra externa, ai sim dever-s:-
Foi justamente tendo em vis· sr. Getúlio Vargas. Tanto o PSD pois que a roeu ver não há de- la. pensar e sinceramente ag_rr

sarmoniru num meio político de- no sentido dum entendimen!:o

mocrático, se os partidos procu- amplo de todas as correntes pa

ram apresentar os seus' candída- lítico-partidárias, diante das di

tos á suprema Magistradura do ficuldades que então surgissem.

país, ou a qualquer outro �argo :Mas em plena paz e q;Uapdo as

eletivo. Encontro nisso a pro- autoridades ruru República r,es

pria razão de seI' d'a.

democra-I
ponsn,veis nos assegura:n ao or

�ia e uma. consequencia natural dem interna, cada -partido deve

da .p.uralidade de partidos". _

rá seguir mesn1.O os rumos tr�
Ferindo em cheio a r-eaJidade çados em seus pro2amas. Is,�

nacional, dividido. que esta.mos (Conclui na 2,ü ,páglna L�tra""Ar

�--=--------------""""""�..:estes que reajustam os -ven- ,

,

cimentos dos funcionários. ;,,_'mnlm!lmnnnnmlllllm!lmmlUrillmmllmIOi"I"Hnnllmml!l!lm�
e x t !' a- num e r- á r i o s �' - ,

�
.

Ê
mensalistas e intendentes e- ª '-'A -

ç
- �xatorés do rilUnicípio.

;g=�
_

Passando III Ordem do Dia.
_ .

foi posto em discussão. o pa- -

recer :dessa Comissão, tendo Comunicamos aos nOSS1'lS pl"ezados assinantes e laitoy"s
o veréador Joã.o Durval Mü1- Que os 5rs, OUo \Ville, para Blumenau e Antonio MarIas �:::ra ,

ler lidJer da bancada pesse- = õ interior, estão devidamente credenciados por et;ta Er'iresa.
dista requerido o adiamento - para o trahalho_ de renovação e angariação da ass;'1.3 uras.
da. discussão, visto achar·se' senúlo 05 se�intes os preços para 1950: 1.00':00ausente o vereador Otacilio

- ASSINATURA ANUAL ... ,.,. - Cr$
6000Nascimento, que juntamente 3 ASSINATURA SEl\-1ESTRAL .... CrlJ •

com ele iria apresentar su- "" Blumenau, Dezembro d-e 1949. "

bstítutivos aos referidos pro- ;;; "� A G:nl R 11:1 N (j I A �,:;:-:-'
jétos. Pósto �m ,votação o _ .', ...

(COnclue na 2'a pág. letra F) ... �m!m!m!mmmmmmmm!!m!!mm!!!!mmmm!!m�mml!!!!!!iji)�
- , '

Rio, 1 (Merid.) --:- O "Globo",
afirmando que não há :Possibi
lidade de êxito para a· fórmu

la mineira, mesmo modlfieada
na. mesa redonda e acrescenta
que os acontecimentos Políti
cos, confusos e dramá�ieos, en
caminham-se para a. prorroga
dia do mandato do presidente
Dutra ou-pelo menos uma ten

tativa' nesse sentido. Di� que
o presidente Dutra ,mantem-se

_ favoráyel ao. candidato minei
rO dos pessedistas, por�m ele.

mentos próximos ao, Catete ar

U�entãm a candIdatfira do sr.

Árlhur Bernardes:' s�ndo que
outms programa:m a idléia da

prorrogação do dlldato.(�onclue na- 2.a, pág._ letra F)

.-

_4eA(eatraâ.fav� :
-.'

Favorav"fà última·proposta da Companhia Telefônica
o parecer da Comiss&o de Legislaçãoe Justiça da Câmara

{} plenâno sem' qubnn para votações-

- Retirou�sê
� '"

do reciÍd;o, a bancada pessedista, ficá ndo

.'
A e

-

Bronquites agudas '8U cronicas

--

�9U -�QlOÍ' 1erapsutieo,.

Na._ sessão de -ônt�m da Câ
mata ,Municipal fOÍ'anl._apre
sentados dois _requerimentos
de pezar. de autoria -do ve-

rea.dor João Durval :ro.fiiller, I)
. primeIro pelo falecimento da.
sra. Emma Braga, espôS& do
sr. Vitorino Braga, e, o se

gum1Jo, pelo do jovem Moa-

.

cyr . Sada•• filho _
do . sr; Mario

Sada, vítima mi. târde de an�

te--'ônl:.em de i:Ufausto. -aciden
te.

- Ainda na. hora. do --ex:pe
diente foraIl1 "apresentados

, dois pareceres" um dJa Co

.
missão de Constituição, Le:
gislaA;;ão e. Justiga. sôbrt'i a.

1
proposta da. Cía. Tel.efônica

Catarinense, apresenUl.da ao

executivo municipal e ,por. es

t"l encaminhada. para estudo
eh: Câmara. O parecer em a,

prêço a.lém de outril-s consi

derações', sugere s!ja IU),do
nova redação á. clausula d!�
cima terceira na qual a Cia.

TelefÔnica fi�ará. isçntÍl,' du
ra'ítte a vigencia do -contra

to, de todos os ·impostos· mu- -

nicípais_ existéntes ou que
venham a ser criados inei

dlndo sob:r;e ela> unicamente
-

as taxas vigentes ou a vigo�
rarem desde que a Cla. sc'

ja consumidora dIreta (Jos

respectivos serviços públiCOS.,
tais cómo taxa de água, e&

goto, incêndio ·etc .. -Fínalmenr
te a Comissão se manifesta
favorá.vel 81 aprovação, pelo

..

plenário, rautori:2;a;ndo assim
o - Executivo Municipal a la�
mar o contr;Lto com a Cia.
Telefônica. Cátarinense, as

:o1stido pelo çonstrutor jurí
diCo p; observàd#J.s as modifi-
caçôes j;upras. .

. Prosseguindo- a Ordeu! do
Dia a Comissão CJe Finança

. I -

Orçamento .e Contas doo Mu-

nictpif) apresentou 'o pareeer
J:'eferente ao projéto de lei
nr'. _119, 120 e 121,/ ;projétos

• ° Um t:omp�sto da 'IGgemhi
.

!brasileiros -FcÍ!fiosol'> pe'"

.,
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A�:!;oeinriol!

I
'

·:A,. 'NACAO!
·

.

JfI'! .

'NatãoH
. Adnt�Ú!t'C,,� •

Oficina: 1
.. -e

bl di ,�

u o, rrera e
1 :-

morte bel
-' ".\

"S' rres -

Eu!!, f5� 'Pall!U, Q, �M

- F:on&': 109.2 � _ÇltE!" PO!!ltsl, ag
Diretor de ).�:

.J; SI1J:t._........ UN'!'Q8
8sC!'eté!!o; -

MA.URIClO 1L4.VJ1!!R I�1-�:tJIENT.m
..

','
,.

.

A"'st..",tl!!'l!�l
· _.tI"ua! ..•..

'

.•. " el'$, 100, UO
Seméstre •... . .... Cr$ 6�OO .

·

N. Avul!11) 0,..... Cr;
-

Õ;50

...

divididos em duas rações)'.
Np

.

segundo' dia 'adid.onam':'
se: 4; ; cláras;:. dimi:t1uindó
uma por dia; nos subse

nuentes.. Pode-se tambem
c'Olocar át'é 150

. s

de

soro da vaca, no leite, nos

primeiros dias.
'

= Os cuidados higíenícos e

.,

: Oi
- I::. , ..;; �-

8n����1 /'�.�.�
RIO '

.,

.Ó»�
Prl1çl'l. �tullo VlI.rga.. ·

.

EdJ:fic1� ode_9D 8. 'DI
_.

S. PAfJLO

A
pridos que se desejam. .

entr-e Os paJ.·tidos de: centro, cóni
OS' .'populistas, 'cuja's consequen

oías seriam .imprevisiV'éis paro
.

OS destinos
._

nacionais, taés as

dívergencias fundamentais na

orientação das duas correntes:

-

.,Belo .Hotizonte; R; GtnA!!,-M
Porto Alegrer· nÍ1� :J'o!l6-

_
MontatLrt, 15

. : ""

C'lLtitlba: 'R. Dr'Murict; 10S

I
2. andar - Sala' 2S3

'Jorn'irile: Rua' S;, Pedro, 92', j
-

.

..... ,

c

FrancrscoTreskã
Junior'

de jogar � que pOSSUem

cartada. representando l'J'gas
etapas de, progresso para a sua

terra. Sir Geçffroy 'dá '0. seu en

dosso pessoal, atê 1 bilião e 500
.

Jlílilhões de 'cruzeiros, aI' fim de

ver solto no ar um velívolo des-

.Ria,. 7· (Merid.) - O sr. Al

berto Doúril.Cio Lop.e's" preeí-.
dente do POT, t�eclarou que' o:

general Canrobert ,não se can

didatou nem é camrüdato do

POT, O· .genera,l será' caridida- .

to á marorta consciente do

Brasil: Afirmou que seu parti
do continuará a bater-se peta
candídatura, do Ministro d�.�

Guerra.

.!!fN(J�NHE.mO ARQUITETO
Projeto1! E Co�tm�

Rua Piauí - BLUMENAn

tes, que é honra e gloria' do genio
aeronáutíco 'britânico em tempo
,_i'o P3J�.

I ,RESERVE SEU LUGAR

e víaje com segurança de I

Blumenau a Jolnvile I.

De um' golpe, reconquista. a

Grã-Bretanha, pode 'dizer-se ,:en
cida e endivíüada pela 'guérrai'a
supremacia nos- transportes aé
reos comerciais. Desbancada, pe
los Estados Unidos. na. constru

i no

I EXPRESSO I T A·J A R A. I'

I .

A � � n c I 8.�

I ;Rua 15 de Nov:,.366 - 'r�11455 I'

ção dos "airliners", mercantes de

grande raio de ação, para atra

vessar oceano e continentes. o

Reino Unüto. graças à' concepção ] outubro passado fet;;
.
esforços

de um forrnldavel motor, (1

I
para reestruturar a: direção do

"Gho.rt" de jaco-propulsão de 5 PSD com a volta do sr. '·Nereu

mil libras, pula de novo na fren- �azn'os; sendo os esforços ill-.

te, 'para reganhar em três anos !.·terrompldos com- o caso de A�_.

vqullo que perdeu em dez.
.

·E

"Nós estamos

Iutamente tranquílos";
fi '.�

D

Cc: r t, •. ;'U§lth. IIIn·.NATIONAl
LM..- ......... ·.,__Mê

I
lDrg Telmo Duarte'· Pe"irl'.

,
"

> - ••
-

'
•

• ">�
•

�'
'.

�- -

';ESPEClALISTA El11 DOENÇAS DJ!) CIUANÇAS
: •

'. �. Y"
_

� "

maq. das Rua3 Floriano Petxoto+e Sete de Sftembro

Atende chamados pelo FOIlé 1197

;:x=x� X - X � X � x··,....;..

Indústria de' C·artonagem':. e/ -Arte'
fatos de Rapei !!OSTE!� :_:�I . A.t

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA :-

. ..
Pele presente, ficam convocados os senhores acionistas, para

eC!!!parecerem à assembléia geral ordinária. á;' realizar-se no üie

Ui de abrit p. futuro, ás 15 horas, em Sua' séde social; sita à. kla.:.
mada Rio Branco s/n., nesta cidade' de BIU!Íl1'!!lau,' a; fim-de deli
berarem sobre a seguinte

ORDEM DO DL>\. _

.. '

1) Apresentação, discussão e aprovação li'!> retatõrío, balanço

gêral. conta de "Lucros e Perdas", e panecer do' conselhc

fiscal, referentes ao exercido de 194:9.

2) Eleição do conselho fiscal, membros efetivos- e suplentes, bem
como fiX3.;ão de sua remuneração.

.

3) Assuntos de interesse social.
Blumenau. nn 3 de março de 1950,

HENRIQUE RISCHBIE'I'ER - Diretor-Presidlente
AVISO AOS ACIONISTAS

CONVOCAÇAO

Acham-se à disposição _dos senhores 'aciunis\as 110 escrítõrto

")(11'. sito à Alameda Rio Branso s/n.: os n"'-''Tn�n,

a que se refere o artigo 911 let.r"s a, b e Co do deereto-íeí federal nr.
2.627. d'e 26 de setembro Q6 lO!O.

Blumenau. em 3 de maxço- de 1950.

HENRIQUE RISCHBIETER -� PiretQr-Presiwente
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itui O b II mie
.

�
.

.

,'�

e ôs grandes segredos científicos estivessem nas mãos
ha .

.

oito I e r i a ln e Ie s iniciado a destruiçã

. .

Londres, 7 (BNS) _. i dar modelos desmontáveis' bljnquedos 'em 19.4:8, que

Umá novidade em brinque.:. da. maquete para demans;. representaram _vmte por

do, que se destina a aler- trações de '\;egurança nas ceI�.to da pl'oduça? total do

tal' as crianças sobre os escolas. '

.

paIS, fora� aváliadas em

., �, Espera-se que haJa gran- 3.250.000 hbras, o q1l:e vem
perIgos do translt�, desper:::, . de procura do exterior pá- a'ser, sete vezes maIS,que
tou grande atençao

numa] ra esse brinquedo. As ex- o valor· das exportações
amostra de brinquedos re- portações britânica!'; de em 1938.

'

centemente realiiada em
__:.:

..

_.:_........_.....__"';" �"__-'_.:.. �_---
'-..,....---

Birmíngham. ,__!!""'''''''''�=��=I!'!!'''!-,.........-''',,_..........''''''''.....
!!!!!!!!�!!!!!!!!'''''''''_..........._-'':''''''-�

Trata-se de uma maque

I te de aldeia de do�e me�

I tros, um carPo mOVIdo a

'jeletricida;de
e dois bonecos,

. um dos quais atravessa

.'
I
uma rua, en,quanto que o

. I outro se mostra hesitante

I:e é atropelado, Tanto o

carro COnlO os bonecos são

I dirigidos por controle re-
-

moto, e" as, autoridades lo
cais pretendem encomen-

,.. THE POLfTIC I coisa podemos porem ter hoje estivessem nas mãos drogenío, já tinha contrí.. êJ)referivel sel;m�s' destrui-,
mos a cupidez:. soviética.

.

.; absoluta certeza ase os grau dos russos, de há muito a buído com; sua parcela; pa- dos. pelos terríveis enge- tanto nas relações com os

:Especial para «A Na�ão» des segredos científicos de bomba atômica ou a de hi- ra a destruição desse orgu- .:ilhos, qus levar uma vida I outros povos, como pelo
A' medida, que o divórcio lhoso genero humano, Fe- d�b�ixO! da política comu- I despeito �emonst:ad� a �u-

entre o mundo livre e i) b"'j
-

d
.

de d
. -lízmente, a compreensão e .1l1sta. E enquanto pensa- i do que dIZ respeito a Vida.

mundo escravo - Oei-ten- pro ema a In epen encla a paciencia dos estadistas
Ü-' e Oriente respectiva-

d"
..

d
d

d d
do Oriente, ainda não veio

llU::I!te -:--. se ciJ".ccn�.1a7 tor.. I
..

O .. m e I ( o e o o é n t e precipitar os acontecímen-
na-se maIS eVt,Jf;nr,� que

.

.

tos., como consequencía das
se viverá sob a. "Paz AtÔ-j·

.

Na Academia das Cien- «O doente deve poder es- provocações russas, mas

mica>.', espécie de ameaça; e

ICias
Morais 'e Politicas, o colher livremente seu mé- longe não estará o dia, em

de segurança, que paira Professor Portes, presiden- dica e este conservar sua que surgirá a oportunída-
sôbre todas as nossas ea- te do Conselho Nacional da índependencia profissio- de para que, tudo quanto
beças. A política ortodoxa

I"
Ordem d-os ·]"Iédícos, falan- nal»,

'

se diz e Se comenta, a' res-
dos soviéticos, e .estupidês do do consentimento. do A Academia de MediciJpeito de um futuro confli- .

obedients dos. governos pró-' doente ao ato médico, con-
na já afirmara. anterior- to, Se torne fatal realida- a respeito do sr. Hamilton NogueiraRussia tOrI.ram essa

. am.e_;:t.-. c1ui.:u, que, TI.IO ',in.teresse, d,o ,

t" de O 'q'ue as nações do 0-
.

- mente que uma 111 erven-
.

.
.

. ,.' .

ça e essa. segurança tão doente a medicina social
ção médica não pode ser eídente querem á respeito . 'RIO, 6 (Meridional) da, no seu aspecto revol- justificar a necessidade I

mar pósição',jüntó aos .de-
'.'

palpáveis, a, ponto de, se I <�dev� impedir �u� as �ea- declarada obrigatória por
do poderio atômico, não é O Senado remiciou hoje tante, no seu quadro de- duma ação parlamentar mais represerttirites na, g�

crer que a umca preocupa- Iízações administrativas nada de mais. Abris�e. 11 suas atividades normais, gradante. Referiu-se a se- contra tais fatos. Apar- I piniãó' pública -.
, -:- orgáqs

ção do momento, e dar, ex� rejam por meio de organí- meios [udlclários, mesmo Russia suas fronteiras aos votando cerca de doze pro- guir à prisão dos dois es� teando o sr, Salgado Fi- I da imprensa - ',afim'
'; de

pansão aos mais Indeléveis I sações: impessoais os doen- no interesse do paciente. povos do mundo, Deixasse jetos, O sr, Hamilton No- tudantes pertencentes ao lho declarou que a de�s. f élesenvülvermos a: C�lli�á
instintos bélicos. De uma I tes e os' médicos, (S,I.F.). que não viesse toldar o fir- gueíra, o primeiro orador Partido Socialista Brasileí- são do diretor �o Jr�nsl�o I nha de ,d�fesa .

� fr�q�as
--------""""'-�_......._:.;_...._-------------,_.-

.. - ------ mamento humano, questões do expediente, aludiu ao 1'0 como sinal dos tempos. atingiu ac funeionárío VI-Idemocrabcas contra a' ó�

Notav.el feito de. en.gen..
h.ari.a politicas puramente egoís- primado da Polícia, nesta Recapitulou ,os" aconteci- talicio, após o mandado ju- pressão e' a V1olencJ.a q'.le

�
tas, dando ao povo russo capital, Salientou qus não mentos sangrentos ultima- diciaí, Assim, ,essà denrls-I 'venham a ferir cos dlreitot3

R
.

f
'.

.

oportunidade 'para que en- t··r'··a"ta e d 1" pela ment'e v"rl'fl'cados, falou da são era afronta a.o, podet' ·a.ssegurados por\leh.

e c'"0'.n s','.t r·u ..
:
..

"

..� ·a-o da'. amo.sa no n te ::aussse",.:ma_osCOaIlIe:amctofronCtOeml'_' fÚilÇi� no�:�l POd�l�qum_ submissão dos sindicatos judiciário, Concordando

�' f"'..,..... ...... brio na sociedade, garan- que nã;:; podem eleger os com.o aparteante, concluiu

b
"

II S h li A F b ras, e temos certeza .de thido as franquias democrá- seus dirigentes e tocou. o sr, HaInÍlton' Nogueira:

SO re O riO
'

,
I re I

.'

na
- r I ca que a ciellcia, ao invez de ti�as. Ao contrário, trata- também, na demissão do «não podemos, repito, fi·

- produzir e trabalhar. 00)ll. V,;;t�se do primado da polí- diretor de trânsito, ,para cal' inertes. E' tempo de to-

.
Transportada em secções . para li local da R10ntagem tra a humanidade, empre- �

- __
- __-----

Londres. 7 (BNS)
.

- ,garía todos os seus conhe':

F' I'
.

A'Ib t L 'Rio, 6 f�feríâ.,) ___::_ �Na

Centenas de africanos :às- da que Gi"stia alí anteq e I e vapores fluviais de 1'0- cimentos para prolongar.. . a eceu e� ma.nhã de hoje foi ofici31-

sistiram fascinados, recen- que fui deslruida por gran- ! das de popa, .

.

ainda mais a Vida do ho- mente recébiciô pelas auto-

temente, ao assentamento des ent!hel1tes e peia pres-' A nova ponte fOl cons- mem. Acontece porem, que : G.overrJOU durante 1 � onos o Frqn.•. -ça' .�<idades o primei,to .petroE1ei�
do arco ce'ntral da llQvà'.são de maseas de detritt:s truida em Darlington, na os dirigentes russos, pen� .... 'lia reeein-comprado na u-

ponte íerroviaria de CIÜ��o-:' nastados pelo lia em HH3, Inglaterra, e enviada para sando nesse objetivo tam- Paris, 6 (Ln - Albert Eleito para um segcndo J .'
. ;. '::" .'. Topa. O M;ipjsti·o .d� :Ma�-

mo, ligando Nyassland, A de",üuição dêsse élo ChÍlwIDo em partes. bém, quererão talvez que Lebrun, antigo presidente governo nesse ano" mante- IAbandonaram :, •. li\11a répresentou. o p�Slc
"

Beira e ao mundo exterior.' vital constituiu séria amen- ° assentamento do arco tal privilégio. seja apenas da 'li'rança, e <1\le ,
falecetl. ve-se no poder f\,te 1944,. .. .

'

':'. . : Gente Du�, estando pre�

A ponte - que atravessa ça ao comércio de in!por- central constituiu em si um dos «es�o1hidos}), com; o
ontem nesta capital com a quand,o Petain, em consP,- /I recinto em: tillal �e.�tes a�t�?. tü.�or?d��tys

.

S'1--
. .

-

t
- -

lT t d'" fel'to de en que e�etivam""nte dOnnna-j"
,'.

.

. d del'I':ota da Y .. .. lita1'es lncl'uslde
o no luTe; po.r .onde via- uçao (' (xpor açao "H "iya.-,

E;:X raor, mano., .- ,.L' '<O.

'd' d d t ,. quencla a·
'.

"1'
..

'1'
j ()lVIS. e. nn .,.

� , ''I.''
. 1 r'l·am· o mundo: E. ' como 'J'á .1.,.....a e e," sessen.a

.

e nO,',',t�
. de . pr� IS o ,'....'�, I. ·.,c,*

..

joU o dr, Levinstone ,em H�tiand, lnl:.S por ,.olta Cí� genharla qUe atraIU. ao 0-
., .

. França, assuInÍu o título de
' .

U
.'.'

<t ':'Mi.nistro ui� q�(i,O e: (I

,

1 lt'd� d f anos acentuaram vanas- -.: .T.IiP.'l!SO- ,.��.s, fOl. presldente mI. . .

7" (UP) "d t d" Bo.nco ""0

1.850 ao desco,bril,' o. lago.f �nho d� 1948,
.

��. COIDlS-/'
ca mu 1 oe� ,e a l'lC , r'" I chefe de Estàdo.- Uurárilea Lake Success, ..•... pIem en e o ." ... ..": '. '�l

Nyassa _: esta em ViaS de sao da fuma que ma.çons- europeuS e mdianos. nalidades do �u�do .. aiia:I.?" .;"�epública de 1932 até 1939,
sua presidel�cil;!., Lé'Qlum re- RepreSentantes da,,� RÚ$�ia, l31'<. :::,il:

"

esr termiimda e' em breve truir a nova ponte já 'se
, .

.
.... .....

' '..:ebeu como hospedes ofi- Polonia e CheToslo�aquia, _. '., .
;

.

será aberta ao tráfegeder- encontra,:a n� loca�: -

.

BRINQUEDO QUE A:LERTA ciais da França o R,e-j'Jor· aballdotlàrám o recmto de ��-'...:' .. ,: ,,,::,,,.,,.;;:;';

r01!r���gO da nova ponte' tr:�:s���t:��!6s:o:;1� 'A-S
.

CR'IA'
.

NÇA"S" s',,· 'E o'-8- �:b!��t�aeIl�l!i�!�!� ��� �:�:afÜI:r�il�dd;nt��=! Ma:r''i!J. dô triu';,r-U"e'�sc
podiam-se ver �s restos sa para trens com pontões

_ _

.. '

,
. _.

_

-

.' -'9.: .

-

estiveram oficialmente em gencia, como smalde pIü� ..
' .

�U Hti. _11 - ':
.

FERI'OOS_ DO
.... " ....·.,T·.. ·R.i.',·:.'.'AF··.-·E-G·Q··

Paris, em julho de 1938, testo· contra a,P�esença.dO'·' , ...•.
'" '> ,',"';,:

.'

'_. --,,,,., .

: 939
..

L _ delegado" da China �C10�· ,. Completa hOJei 1�, ca�os
Em março de 1 , e . .' .' ....

, . ..'

tjl':
.

."

ti'
b1um. retribuiu à visita: dos na.lista..

.

! deh·'.' ldMa�� ".
ar1�e�� : l'dgeer,��='n a lI1all, ""\". J,JUU· I">·.·�

soberanos ingleses passan- leta fÍlhà dó ,sr: FooElrléQ
do alguns dias em Loúdres.

. .. CMlos' Allendl>,;
.

soci{)�g��
Depois de ter abandona- i - -:'l·�

- ��

�Ul=:::.:--
�

i�ente dá filiài PI'9sdó'-
. , I AU uUlelláU-·.. �.., .-lU"" .' . .
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do o po�el', com o advento
'Viagens rapidas e seguras 8Ó; ;c'imo S.A., lieSta p�çà. e

de Petam, Albert Lebrun .

EXPR.ESSO ITAJARA presidente' da As.sociação
TelefoDe 14M éCOmercial' e Industrial de

.z___;_'_� - I��lumenau. >'
."
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Seus' Salrimen'los Ião Vêm
• da Velhice, Mas Sim '"

dj Mi 'Fudçio dos Rins
.

A'ão <ieixe que lI�bst'ndllSYenel1�' [la. Urai, que
- normali2:ando ..

'#8.slIeaculTIulemem*euo,·ganiamo, funções dali nnc - jn\pedem ..

Ponha,se a ialvo dot ma!e.. OCA, I "cúmulo de substAncia" ven"nO.\4:r

lIionados pelo mau funciot.lÍ.mento I ue orjt!!nismu. Não -::escuide d ..

dos te UI, Use o remédio que

mi'l_ua
saúde, deiJ:andclleu -organismo

lhace$de penoas U3"m·.IU PUuas sofrer. as conscqublcias do mau

Uni. Feitas à bue de pode(osas fUllcionamen:tó dos rins. Un lem

pla�t",j diuréticas; �e.infe�ante! I demora lllI f'ílulu Uni
•.

e dlssolvelJl:t�s do AcIdo Unco. �s. As Pílultl:& Uni são f.itCo$
eí,luJas: UrSl CUlI!ltltuem " m�l!S

1
COM" poderosas plantai

tllCIl� tratament;o ,das moléstia.
.

...�di(Ínuí5
,<enall �,. da bell:lgli:j defendendo, .

4 \sim. seu organismo contrA .. 1115 I A I!nmde eficácia das Pílul..Uni•.

ii tOlricaçõe" prov'enie�te... do ;nau pá comprovada por mi,lhares. d.
Cu ICl0namento dos 1"1ns. Não Se: I pessoas. deve,se.

à sua formula lll{

." ueca de Que $eu� rins precisam' qual foram :u�oci8das de um.. ma·

{'.li .1Onllr nOrmllm1'<",CC para Ilue I ndr ... �elí", e científica, I) pr·ecios..

lU:. uúde seja perfeita, Qualquer I t:ianbss de gr<>nde �al?r terap�u'
v.reg Illaridade nesse funcíona.'nien- ( tlCO e à sua mo�ernlsSlma técnica
to (eve =er combatida sem de-I' de fabri&:lllçiio, Ufaça.

ao prOéellM

....�n I:om as r.moa.,. pilul.. Uni de cO&centraç;;lo à b".x>l. timper...
. _.

' '-tturlt, lO.! Pílula,. Uai mantém ia<
EVite estes ma1t:s causados I tegrais oI princípiol ativoI' aa.
pillo mau fun�lC:Jn(ltn.nto plll"'ltas que .. complSem. Dal

dos "'15 ! $er�ln &5 PílulA' Uni .m remédio
Itl!l.tre o� militas malel! pr.)venien.l de iuconte&tá'i'ef' .:"lIlol' II? trábt

tes do a.::úmlllo.de toxina' no ar-I
menta da; moléstllllt do Clfi. ir ia

&anismo em consequ!ncÍa no) mau beldga. Use-ali e comprove tam
funci<>namento dos rínll. 0& 'mais béDtt 0& beriéfiooll remltadoe <!�

frequrntes alio:,- .reumatismo, ótimo produto do LaborafÓt'ie

fl/,rtt:itbJmo, dou's, � cabeça; Licor de Cacau Xav,ec, 11.$ plllut..
. tonfeir"1f, ·dore.. na. tNUieirlu, qu.e compõem as Pílulu Urai sã.Jt

ti..aArumo, junúu; in'i!hatiaa. in- ,- Uoy,a [lr..i, Ábaçat..ico, Que
�rua e' m'l'vosisriw. Livre--3e, br .. Padra. Cip6 C&b.l�
P"'Ii, d�&es 'm�l�. }"àndo as Pilu· Cabelo de Milho e Cil••..

'

. . .

Pílulas URSI
11 !;'11I111I�n"lInlJJl""I",,,mlll!;'I�
,i A colaboração particu- ::
: lar valiosa e efetiva. é:

I· : de que {) país necessi-::

I:: ta pará levar a bom ter-::
-= mil. e um de seus mais::'
':: importantes'. movim6li.�:
ª tos é a guerra ao anal- §1" ; fabetismo. .. :;
,JII I 1IIIlIlIIIIIJIlHII 1IJ11111 lU lIIi IIlU

li contra a

EIf Estrela <

ri,o Rio
do. .

fW"

ex;oner.Qçao sr.
, Rio, 6 '(Merid} -:-.-:.A e- além de ilegal, constituiu,

I"
mo a competencía de . jul�

xoneração do- sr :Edgal� Es-· um acinte à justiça, �lle- gar as multas e não ao.

trela, dá diretoria de trân- há pouco atribuira ao mes- chefe da policia.

i��::5��� II! Ricardo Hochheim- sOb. -II
��rll���� I ..Cirljrgiôo-Denfista c

'.

tam-se contrários� A-máio- I Com ·27" ano's de' pra"'tl'caria, entretanto, ru.uitos mé.,s,;, II .' .

:
.

-.
.

, NÃO ATENDE A'8 �EXTA8 E SARADOS
mo que criti�avam sua a- III Rua São: Paulo N. 1
tuação,

.

ataca o governo

por ,ter cedido aos caprl-:- _�_;_ --
.

_

..._'.:..- _�.; ..:...
chos do sr. Lim� Câmara:
Anuncia-se agora que ma�s
.de cem, deputados.· ,oferece-'
raro-se para impetrar manJ,
dado de segurança em.· fa

vor do sr. Edgar Estrela,

cujo cargo fôra tornado e":

fetivo desde o 'governo do

,sr. José Linhares. Argu�
menta-se qUe a exonel'!!
�ão do sr. Edgar Estrela,

',m!UnmlllUnUlnn!F'l!ml�Hm!Ullnln'lnlln.nIIA'lUmmmmmm\
. '. "_,

' _... I0Il1:

D r" PauIs.' Malta ferraz ;,
- �DVOG:&no '"'"" t:

*

CAUSAS CIVEIS, COMERCIAIS E GRl),UNAlf:!J I
E!erltórlo! Rua. 15 de Novembro 389 - 1.0 :Andar

Iltet1den()la,� ttua 15 do Novembfu1 13�3 ..... �pm. ,;

!fUN!i; 1447 - Ca.iu �t&l! gU ..... nLt:IM!lNAQ

IInumUllimUmmUnlll,ntUmIDumummlJUlmmmml1UJmmltut.
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au

da hu
outra coisa -não podemos: s-egtÍranga, q� PossUi'fuos.
esperar senão a ameaça a- ��uito embora.� em, cas(), de
tômlca. Na verdade, pode- usá-la tamérrs fassemos
mos afirmar que por. en- prejudicàdo�, 6; preferiv�l
quanto, a bomba. é a única sempre" arriscar '. 'parà vet.

.

.,-Violencias . policiais no Rio
" ," .

Ação parlamentar para coibir o .bISO,

o
.

PRll.fEIRO
PETRoLÊmo .

deixou por .completo a p')
lítica.

ti dô'r logo'passa
..

quando se pas'sn

.,-:
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MAOS passando Gelo!. Contus0�� ': "

!l!xâi;:[.e:< êiilói;ie5,
.

(ítiâ:i! gf;ili J

dores remmHieas, !levrálgir�a�,-e

fiusQula!'€}; são rapid1,lmeDtê',�!r'iiaja!;
com aplíca,,�õeE rlJ;; Gelo}, \',ebl

rlesínflama, descongestióna é e:::u�_luL! .

a cÍ!'üu,laçân, p�odtiz,indlt ag!adâ,r:('
S81!E7ação de heI!! êsL!.!',

:;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GUILHE:fll1TE DE ALMEID"l

ONTEM =- HOJE, = A'MANHA
:MINHA NOITE

Daqui, dest.a e r lsta de cid-i
de, pela minha janela ainda
aberta sobre ,janelas já f�

ch.advs .. fico ve-ndo, perdída
mente vendo :.1 noite da te 1'

ra e a. noite do céu.
Já se quebr-ou e calou a o n

da. rouca. do di.s.tanL� b ruhn
lu;. cidadíno.

Só há um b""ulbo: ° !Y;l :1-
lho da luz. A 'luz g:ita na

noite "muda,
Luz», da t.errn c luces do

céu.

As l[l,JUpnflas r, i lumi na câo
púb lie i dão ('�l'andrdn� na

cal da.f! pal'(�df.:8 novas. ,�n

címento lim po rInq pn;.;tp:-:, 110

espelho do 8sfalto fl'iPe p�

pneus Iustr-a ram. Nos bairros

Iongrnquos - SonL·Aíln.. AHo

da Lapl, Vil8 F'omp"ia - h:j
faràndolas tl.. ruas ilumin,-.
das bl'incnndn de 1'0 l. De�'

cern, PH'olTeganl. tlencios()s
e sorrat.eiros. o� faróis <{o,;
autos peh� colina� indecift'a-

íCopyright do Diário de s'Paulo)

Fevereiro. :7

veis do Pacaembú;
.

e ficam
rondando COmo olhos de ga
tos; no escuro' ...
O céu e:ótá todo de vidra

moído. Conto e reconheço,
uma por uma, as constela
ções. Não as complica <lias
const cIaçõas, cientificas. .de
nomes mitológicos. dcs meus

tempos estudiosos ; mas as
-

�ingelas contitela-ções caset-
1'0.5. de nomes profanos. fR
miliares, dos meus tempos
meninos: - O Rosário, o

Saco ele Carvão. as Três Ma
rias. .. Bonitas como as his ..

I ódas que a preta valha con

tnva . .. E elas são tão m]
nha.s. tão d'J. minha via:. e

da rrrirrha terra (da mrnha,
terra. síru, porque a mtnha
terra é um céu ... ). que eu

acho que ninguem nlais as

vê senão eu, que el:!s nã'!)
olham para ninguem mais,
s�não para mim ...
NoÍ'te de São Paulo, Minha

noite.

-------«#-------

1 r:ino
e passe sob:e todas as fa

tias. Enl'ole depoIs, cada uma. e

corte em fatiazinhas de um CeI}

I tim"tro de grossura.'

ANIYERSARIOS

Fazem Anos. Hoie:
- O sr. S0;..:.é r:'ol'deirn;
- A sra. 1-I.ul'ia (jonH��_ cspôsa

do, sr: Antonio Gome".
- O jr:>vem Airton. filho ,') 31'.

M1.noel Izicloro. de CUI ititl nos.

VIA,JANTES

. Pecee :'�nte de .Jncar.rzinho. (In·

d'9 rf"side. aehrt-�e ne.:-:trt c! (l:-Hln ('

engenheit·o Caries l\Icnfen fi,,·u
ra de marcan'.e I",levo n[l'lhela
ricfHde e genitor do sr. G. C 11'

]0" J'vfenf,êrt. cngcl'hr'iro ilHo fun
cionario da Elet. o-Aco. ,. ,ê··t" ci
dade _, DCS".iHmo� lheR f21',-" es'

tada nesta lJt:a,(�a.

-x-

Rere1fas
RECEITAS
Canlôrão

rões, soque-os COOl nlanteiga f'

queijo nllndo. Corte fatias de pão
de forma em pequeno� t' �t3 ng-u

los e cubra-o" com" mistura,

pondo no centro uma t:llhad'nha
de azeitona.

Rocambole _-- Mande cot·tat· o

não d·e forma em fatias, no sen

tido liO eonlpl'imento. F8ÇH uma

mi'. .tul'a de pr('�lJnto nlOido, qUEi
JO n.lado. mantei�n. pimenta do •

Fant8sia - Corte fatias de pão
de forma. de ".·<:trios feitios Cubra
"a ' 1 pedacinho de pão com man

teiga, amassada' com queijo 1'1,

!"do. Intercale ppquenino� tufos
..1(' ccnourq, ralada c minusculos
pedaço", (h tomate e az?itona,

Pano
Len1Jfl('or'� p:..:;" o m{(,chac1.o!
o uITorr:llo ê teu :r1não:

foi t"/I uml'o, p teu caiado
e ludo l��(i ser teu, cai�f:áo!

Gilberto' de Souza Lima

Vou dizer-te uma verdade
Talvez te deixe. surprêso:
O coração da mulher

qURnto mais sôlto. mais preso ...

A.lberti,!{{ de Castro EM'ges

i��pTe��b;n��Vlll�(U Dtida. em LhDOUllnel
�

-

,,' DOl\UCILIO A DOMICILIO .. ,

� Preço da pass.agem: Cr� 155,lJU
r,
:1' AGENCIA
�

�
'-""""""'��

HOTEL nOLETZ
'Uml 15 dH No\'emhro N, 313 Fone, 1065

,-------�--......_"' ..��-------

f

portante indesejavel e desagra
davel, porque convencida e

·conscienH�. Fôra obtida em

de

Venda avulsa na

1tliron
do continuamente cs nossos

menores gpstos. Povem. de- tí'vomo� ten�,'r, E êntl'elnentes.
,niio demunstr-amns o nos-o in
teresse {le Forma pre judl cia.l, a
1p·t::-='Os f lr'.,()":::;.
Na maior part-p. da s 'v"ze,s,

tll�10 p n"��ti'í,, n� habi10. O
. p·;C"C';O fIe "It'n<;ão. e a at�n-

li'
r .QUü1:A
�Z:==== -=�\=E����==��������==�==���������e2����Mé�� ._Ob�����.��=-=âmm���� ���=-__��__=--=-=�=-==��������� �� _

LONDRES - '''Bem, não podendo facilmente, incorrersei maís: o que' 'fazer com esta no erro (�e mostritr tftha, soli-
menina! :Betsy ·nãa·cómeu no-- citude doentia .por todos Os
vamente i"aveia, de mamhâ. atos de nossos filhos, che-
E agora, com este ma.ra.vi-

gando atê a prejudicar-lhes a.
Ihoso ja.nt.ar; ela apenas Iarn- DQRA DELI...

i :
saúde. como no C3.50' da ali-

�!���Çà�e�:� �i��=e:.�� ·1 ou trem: CO'riseguiiia ela c- perdeu o prímen-o .filho e de-
mentação ..

mamente felizes se pudessem trair à atenção dos pais por díeou-sa apaixonadamente a

ter uma refeição como esta". outra forma? :Kitty. Eú compreendo" mar.

Papai 'OUve e olha .prura Refeições Desagrada1J6i1'i não aprovo A criança é mui-
Betsy, Esquecidas estão' 0.3 . Tenho visto tats coísas a- to mais calma, e natural quan
coisas que diria a' mamãe' -a I

contecerem mais de uma do sua fnãe não está.,-- o
respeito de seu dia tr-abalho- vez, em diferentes casas. Por que não significa que não
soo Mamãe olha para papai l exemplo:

ame MaIJ'ge devotadamente".significativamente, devais pa.1 "Quando a mãe de KiUy Cahna;.--..Bei: E t o lho be I está à' rriesa, as re:i'·zições são1'0. sy, S a sos a 1'-
I ver-uadeírn, calam'l''''�de p�. _

Não há. reaímente_'qullquel'tos, ouve toda essa rascínan- � '-'-"'"

te narrativa sobre Betsy, E, i-a todos nós. A menina passa grande dificuldades. Solicitu-
não come, o tempo todo a fazer br icí- de,' aus:edade e ",tenção ex-

, ilho. "fitas", e atirando o lha- cessiva trazem, em geral.'. As crtanças, como os adul-
tos, gostam . cie ser o alvo o

res de esguelha para 'ver S� eans:quencÍ'ls nocivas para o

ceptro dê todi� as atenções,
é observada; do outro lado, bom desenvolvimento da crí-

E Betsy conseguiu ser irn-
vêm pitos. mimos ou agra- ",11(,:1., . pertut-bundó lhe sxtra-
dos. tDesaparece a conversa ordinarianlente o. compor-ta-portante, mas d2 uma ím-
dos adultos. Tornou:;:1) um menta à mesa. Devemos à-
aborrecimento, pode crei ". prender a dominar e '[::)591'
disse a avó quando em visita nosso ii:1t�ress�. peto r.o :::-0 f"!
a amigos, que tambem têm nelo bsm das propr-la s crian-
unia filha.

"

cas.
"Cert; 1. V":1 porém. a mã.c 'lI' � Sa.berno-, que é dificil ag:rKitty passou o dia. fora. A de

.

t'J mane' ra, controtan-
criança ficou un� p;l'feito
cor-deir-í nho. E no atmo.;o,
deixou o p rato limpo, uma

vr z riq� HpÓ-'; alguns f,lhares
I (Hsf�rçados, u,:"�tina-do � rrre

à',. o grau ti", interesse de

urna pr.ssrvet observação de
sua pessoa, desistiu, àó vn-í
f\�ar-, que não acontecera. n3;·

I
da ,,f'O esper:l.do.

I Era, na Yerdad.�. não com;-

I titura um iJl'ob'�i-n,,;. E' 'ap<;- p�n�a à cl'ianca não � sem-

I nas a .v:ítim.a d1. incessante n""; • �"'(1.""{J, T,qn)� �nsi,;daJ&!

I
i!l.!";tif�p:t"·nl Nó,;.> pHi,;:,. �r7qui-

nlão t hl'O� lnal1� habitos t'):mbem,� nado. a,g

�_< .,.._J----,,--'----,..-+_r-.,------ .;:....;.'-.::.-'-'-_-�-'-'-",.,..�'-"'-----------

50 vezes nlais fino que um fio de
\YASHINGTON. (USIS) -- Fi- Ibras de quartzo, extremam1mt'2

dellcad 1.13. conl -a e"'pessura de l'um cinqUEnta 0."03 da c:'� unl

fio de cabeI\) humano, ""tão
fl;cnl altera�õe.s fm '.-i11u!� dRsendo prod.uzidas \ nos Estados

Reumatismo?
.

� '.

Nevralgia?
Apliqve!

SANIDOR
Medita�ão
sedativa de.

efeito'

imediato

Unido,; para en'lprego .

em b�t

lanças super-sensivei� e

'ap Telhas de medição el,�tl'ica .

.i\.ti fibra::;. q�asi inV'isiveis< �'ãú

w(! finas que uma Extensão de

16 quilôm�tros cabe num sim

pIe" carretel de linha comum,

A umi-ol' parte do trabalho.

'<I't" e,;tá :;,enelo f'xecuta,fo na,
.

oficin3s d�:- General Elect1'Í<'

em Schn-ctady. no e.;ta1ó de
N�w Yorlr. é feita. �om o 'auxí ..
Iio de micl·oscópios. As micro·
balança:;:. que contem as fibras -

de quartzo' ",ão sufiCIentemen
te ,;ensiveis 'para apreciar dife

de peso de menos. d�
:nilionésimo� de "onça

.� .' ., " .

(tuna unçã. é igual a �8;3 gl'a
ma.�l. conquanto tenham fõr

ça" sufic;ente para re ..,btir a

pe;:Of.:< unl nülhâo de vezes

J:Il 'jor... Tai,;·, ba.la.nç,!� não. 80-

'i:-X-X- X
•

muda.nça de temperatura, nem

'perdem sila elasticidade: PUl:,
uso �ontinuado. Como se vê é; :
a última palavr:t em' materia.
de balanças produzidas em la-
bOl':atórios�

. 'mmmmtmIUUllIIIF,ijt.,III1J11':'"
,

::. AJUdar a Campanha de ::
)i;ttucação de Adultos e::

_ cooperar para o . t).Í'o- ::
_ gresso {lo Rrn.!i<'íI '::
!Jllnm�mnmmlmmmmmmnh�
X-',I'-:g-x-x-x-x

"

..ASSINATURA:!! NA ADM'IN18'l'RAÇAQ IJES'l'E

JORNAL 00;\1 O AGJ!lNTE SE, A1o,-TOMO MABLOS

de essa
_
pes"ol'

I
1
I

I
i
!

i

J
.

.-

IH.
I
I
I

CBS .180,00 �lU.l..

- - - - - - - .....__.. - - - - --- -_._._ -
...
_"'; --

- AO LADO DO CORREIO E TELEGRAFO-
A' ALAMEDA. RIO BRANCO N. 8

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

. ,
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HO.�fi: AS 20.:11) HORAS
"DIVIRTA-SE GANHANDO" com o sorteio d.
Cr'$ 700,00 {em mercadorias) e mais d.ois premias ás
apl'oximaçõe:5 ofErtaR do Aero Clube e -:13. famOsa Casa
Buerger.
PAljLETTF: GODDARD, ria mais e;;candaloEa eoméw:a
de Oscar 'Yilde! ...

I'Uma mulher em roeu

de janeiro. na Terra. Adelia. está
t'=�'minando o' dfsembv'que de
seu material, que se eleva a mais
'de 200 toneladas.

( O", trabalhos fóram 'Íntl"rrom
! pi (')-s três \-ezes· devido ao mau
,

tempo; a v:iolend 1, dó ventr'J ob�i
gou o capitão Ode fragata Dougué;
a afastcu: S?U na"-1o do ponto on-

de an.::orara.
,-

Logo que () materi'll foi de
senlbal'caoo UUla da" bal'l'a{!1U:

... .!IIIiIIIIIJ .,..,_ pre,,;stas foi co'nstruida.

QUE Robert Todd Lincoln. filho 1--- -

., '

de Abraham Lincoln. foi .•
'

elubaixado!' dos Estados
Unido" da lngla�erra de
1889 a 1893. tendo hErdado
muito das virtudes politi-
cas «('e seu ilustre p:ú.
os Moris, ind'genas de No"
va Zelandie exa<t3dn€nte co-·

mo" 05 u1'3ncos. elegEm seu"

:>fóprios repl'esentantes ao"
Parlamenlu daqu.':!le pro
gressista dominio bl'itani· I
co do Oceano Pacifico. I
ao contrário da crença ge-I!_ral. o ébano nem E:·�mpre é

negró-; e que a val;edade
de ébano encontrad1. na

ilha de Jamáica .. por e�em

pIo. é completamente .ver-

Acampada na'
. -'

a mlssao--

DeHe o ABC voeê está
lempre aprlndeadl

.,

. !l[e� !!Ie @6
-

tem muUo tempo P&!'B

1I!!!!!!1!!Ie!!o!' .1Ift8.;· devorar blbnot�!!s!l;

Mtê!!d,tu'a !!. Jeihua cUária dI!! l!!!8 bel!!!

Je�'" ':!IItl!fillrfÍ· UM tempmbo. 'T8!!!1!
t!eB:Ú@lmmm� "màrIo !li 8. 1'81118"

• fI!NIO!ltl'M'á �l'lI!!umente�eDte I!!!!!. �d!l

1I!l!nllg UI !!!mid�. �e . flon,��e"e!!'&ell
tteJl e �e

.. blfõnnaellem 811lJriUDA-.

Pr.fiure abull. hoje o .,eBl. �

C'furgião Dentista

PARIS, 7· (SFI) - A expediçã',)
ant'Lrtica francesa, que chegou
pelo "Comandante Charcof" á-1'i

QUE

QUE
I

J
I QUE
1

(lte.
nos Etitados Unido" os ci
dadãos naturalizados há

Imais de nov� anos podem
ser senadores e, há m3.is de
sete. mCUlbrof' da Crunal'a

Idos RepresentanteS!.
foram os élleroã�� o� p:onei. r1'05 da, fabricação de

al..ma-jmentos na Inglaterra; e

que Henrique VIII. no CO

meço ll'o século XV;I man

dou vir diversos mestres a

lemães para a fabricação de

baJas de canhão.

segundo estatistica,,,- l'ecen

teUltmte publicad].s, exis

tem nOs Est'/l.dos Unidos

cerca. de 7 milhões de eãei'

matriculados. o que con.;ti- I

tue uma. apreeiavel fonte de

renda para o tesouro norte

-l'lTuericano: e que. naquel�
nacão, e terminantem::)nte

, proibitlJa a Existencia de

eães senl matricula.

QUE

���8ii����"I:�����.
_._---,..-�,. ...... -�---......-: -------�

., •
'.

l�
I

,
,

� mmllilllmmUlUllmmllllfllllUUlIIIIIIUUlllllllllmUIlIIIUIlIU!!IIIIIIª
ª RfLOJ'O .Ia SCHWIBE �.-

-de-' -

i= �

I � OSWALDO SCH\VARE :
I ª

enl suas nl)VaS instal,ações
:

- Oferece o mais compIeto sortimento dS'alianças, de todos _

)' $: os tipos" e qUila.tes, no mais fino acab3.mento. - Cristais -.- _:: Jóias - Relógios - Artigos para presentes - Porce!alias Obje-E tos de adorno em geral. Relógios de nll.'sa e parede, de bolso

I;;· é :pulso e déspsrtadores 'dlUl. melho;-es marcas. - Consert'!1-- ;::. se re!õgio!5.e }oias Ccom garantia. (Oficina próprià;)�

I-:§ B.U'l. 15 de Novembro', 828 á.o la.do dia Casa, das Tintas Hering -

1'elefone, 1032 - Cai�a po�-tal, ,391 .;. Blumenau • Sta. Catarina =
'-.. " =
",I!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!f!!!!!!!!:!!t!nniU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!U!!!!!!m!!llmmU!l ';

PA�A eom�te l!!I'!�
c:,ig:'.ls de teu f!!!!o, d��
Licor de Cacau X:aviee-.
!,!uita� ger-ações já tom�
varam .. grande efie!c!:!!
d�.te gOJ,toso !ombdgu��

�"""""�....;o.X'r..r....o"'....DO"'"..r�

Ar.lllaZelD
Carjoca�

p, EILERS

A Rl\o!AZElt! DAS
DONAS DE C'A § ii

de 1'0preend�r 3';

I Vai á Joinvüe? ': ;
, YlaJe com Segurança I I

!, R�sprvp. sua p:Hlsagflm pelo J

IEXPRES:';O ITAJARA !

Rua 15 de Nov, 366 - Te!. 1455
__ ,.;...:.... __:: � ...! ......:":"_ -0.-. _� ':"_' � ideaL,

ferra Adelia
antartica francesa

)I

---

60, 70 vêlinhos? Que importa, quandeJ
aind3 �e pod= apagá-las de um .soprol" É lSSÓ'
é "[�anjr.. ", para qli'�m !bma o Cognac <t� Alcatrã'ii
X"n:i<"l' ."'fu�ente as gnpc;; e os re.sfril?do$;'baii
a porta à" tf)�se;:l e às br��.q4ites; neútralí:íe õi
"golpes d� ar", tomanCló o Cqgnac de Alcatrão
Xavier. O Cognae de Alcatrão Xavier preViM
as mOle:'i�laS pulmonares.

çomo

� UM !'RODUTO: no·
tA!lOltArÓIlIO LlCO!! 0& CACAU XAVI!!!!
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rusque
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E'·
.. ···

.

. .

FrQ,cQ. .. a que upitaram Q, peleja
do o último goal do 1. tem

po- a Helio, aos 33'! No fi
nal, o Atíetíco Renaux as

sinalou [} a 1, totalizando
o marcador com ·05 Ô fi 2
da 1, fase. 11 a 3, Mar-

"\1

'o "five" ae buaquete doBotofó
do, tõ dê }anêivo em Bl.umenau

I '

';

I �l1l1tC8 �e Olbos
.

.

Os jogadores do Am E"íca í,-,

r.am uns verdaõeírus . "Genlle
ruam" com os �raques do ;)iím
pico" ,

XXX
O G.E.Olimpico ret.ornou :,

esta c'hlJade com um i ót ima im
pressão dos jog�dor�s an]er!i';�.

.

nos",

XXX

VEM despertando -

' .oh. WTf,§ON SA...'l\ITm.4.00
, Assistente da Facu1dad@ (!.J

desusado interesse em nos-

sos meios esportivos a rea

lização do encontro de do

mingo próximo, entre O

límpico e Atletico de São
Francisco em disputa do

Campeonato Estadual,

QUV'lú09. Nfl..,E·m
G�afo_�A.

DO

-- CAUSOU gravde con

tentamento nos meios pal
meirenses, a volta do vete
rano Augusto na. equipe
titular. E não é que o

«Príncipe dos Carecas» en

gclie o «car'oço» em Flo

rianopolis ?

Medicina. da Ullive!'s!dade
do Brastl

GONSULTA3:
HORARIO:

úa.!l 14 às 18 horas .

CONSULTORIO: - nU!! 10

I
de Novembro. 14Z .._. (AU
lado da c:duafarml!.J»; =

'A sorte eont lnu a

o PalmeirB"",,'
XXX

- O ZAGUEIRO Aduc- Tnnscorl'eu segunda fei,,'< a

ci continúa brilhando' no dato! natalícia llo sr, Francisco

Olímpico. Ainda domingo Lux. presidente da Liga Blums-
, na.uerise de Despor-tos.último', Aduci teve urna a-

o aniversariante tOI rm-Ito
tuação cem por cento em cumprimer.tado po r jYlrte dos
Joinvile. • seus amigos e admirnd-ires.
@

,
.._ ..-----------� ..._,.--��=-=<=�

- franci�co Lux �

,: '.ir':
- jiJ
.\,.' ...

'.'� _. �'.: ... ! .::.�

----_'---

FEZ ANO;, -

! Benedito Campos foi o juiz UG

encontro entre Amé.,rka e Olim
picá é' quasí' não' prejudicou o al

. vi-rubro blumenauensc:'"

I . T�inh"\'. quando j', em

I Flcrianopoli", sempve iitua mal. ..

Porque será?
XXX'

HE1\fORROIDAS . -

IVARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: emas 8Qt)� ()�,

� UM "RODUTO

.0 'juiz Sér'glo Tornuzzrní. Ipe
dirigiu o encontro ·domin!�.) entre

. "Palnleiras e Figuei"'>:l'�. é um

gl'an(!e conhecedor de 'regt'as de 'MEDICO ESPECIALISTA __

ftit;�,. ti E R-O s O f"
.

, ,A-11!ti_ma 0_ala;wa .no ',ustamento &9 BR9NQUl'1:'Eí?,,' SI-,Õ .encontro entre Fà!rr�üus e

li'1ri-u'ei";" .

-e
'

11
•

-

.. . • • ..

. �: .c :NuS!'!'ESf":'� R!NITES· -

__ -b __ cns,_, {:1!!!nsO, "eu nre-

f j�ii� para o Frgu'�i1-:e�se, po;que l. b'ih"e� G�ia! di; H�!!:!emlt MulhereS.� (Jr!eC��
a ,rendro acusou a Importanéía' «íe lTOUAVA SE�A: g âB 11 e 15 ás 11 bê... BliUMEr.lAlJ
ci-$ 10,000,00 aproximadamente: !,""�.;;;;;;';;;;";;';;;;';;-;;"�';';'�';;i;;;:�;;;:::::����";=�.���;;-;q�';:.;:-;:;:�'�;-�:::;;_;;;;.sc:::::�

ração
DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES,

BIANA, FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS,
CORAVAO, PULMOES, JiI NS, BEXIGAJ FIGADO

":Dr� Taborda

;)- .

..

1_
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-amenc

!!

I
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m ixad re
. . .

lara ua
Cronica de Barreto Pinto �Conflito

�_r_gia doS ulos
.

fi iaisll�III�llIfll1� t
Rio, 7 (Merid.) -- N,,' iní

cio da sessão da Câmara o

e

No princlpio de fr.'li:Tt:l· despercebido, e mais dolo-j620 ... E' uma 'praga p'ior do
.

I'
.

J'
sr. Petl'roso Junior renovou

1'0, assma ei que a muica- roso, ainda. que a formiga, que IÚn-
,

I
seu requerimento. soücltan-

, ção
.

de Canrobet para can- Quando tomou D Eieu guem acaba .. ,
.

do os motivos que Ievuram o

didato ao Catete, deveria automovel,' com destino O Circo 'I'iradentes, vem Ministro do Trabalho a .or- Salvador, 'T (Merid.) - Sé-

ser feita com muito tato e ignorado, um dos nossos de fazer uma nova panto- d,enar a. exctusâo daS f'lhas rio conflito registrou se f'ren- 'Jaragúá, CP -

Réali-, Aberta a sessão que foi passaram a$�I7'. ouvidas .

prudencia, para evitar uma boémios, não se conteve e mima. Tudo para as argui-
maiores. solteiraa., dos fere te ao censurado

.. americano, zou-se terça-feira ultima a ',ptesidida pelo Dr, João em plenário; 'as.. :test�m'l17'

t b
..' l'OVlarIOS, dos berieí'ielos da, .�. entre' pollcí aís e manifestan:" .

I
'.

.

Tom ase politica, deu a sentença ir-recorri- bancadas. Os' autos .porem I�i de 'aposentadoria dos fez-
I t.es, dir:igidos por cornunís- sessão do JUri' em qúe foi Marcondes de Mattos in- nhas,

.

..

. . r .'.

o -atual titular da Guer- vel : continuarão .a trafegar, rovíáríos. \ tas. que tentavam entrar com subme'Udo á, julgamento o tegro. Juiz da Comarca, te- Dada a pala-;t,rª' ao: Dr,

:!:a tem todos os requisitos substituídas, talvez, as pla- o sr-, Coelho Rodrlgues tI um memorial. de, protesto réu Carlos Bayer., acusado ve lugar o sorteio dos ju- Promotor, -este (teu Início
,',

. .'.

P'd Coitado dele O .' t
.- .

.

1 !ol-.•.

_tiara ocupar a rest eu- .

.' ....

cas brancas- por amarelas, tr\l.HlnOU vártcs vezes. tra- con ra a reumao d�s embai_ de haver morto a
..
tiros, em Irados 'cuja- constituição à aousaçâo com 'a .eJ:.LUra. ..

. .da R
J P(ltO'('1 e'osta CIU·1'.1 mais I)"es

.

t 1 1 VI' teu 1" cadores norte-amerí :à..c.
. ,.

ela; a. epublica.' Entre- . .',.. - cto ""_ou 1:' '.-
como já se estava fazen-

anc o (as o c as, as.

I
x � ç canos no Corupâ, no lugar Rio Pau- contou corn-os snrs.: Leo- do libé�o passanlilV, em s��

tanto, 1>+>10 modo inhubíl b."".O'.IO. do.
quus atribui á policia. 'U,- Rio -Ó.Foram detidos Aloisio A . d'

.

ti 'd'
..

J:'� \ t tncunno a oonfe rencln, dos
. guiar é Lidio 13on:1to. :Mais lo, O sr. Leopoldo' Gesserv I poldo

.

Grubba, 'EugêniD. gui a, a ou ras CIOllSl era-.·

como está sendo conduzida lÇlO. O unico ingenuo que tem embaixadores amertcanc s.. tarde novo incid�nte regis.· . Devido ao fato da rarí- Vitor Schmóokel Heriber ções -em torno do crime. e.'
�. sua candidatura, ja pO-l automovel particular Sobre o mesmo assunto tum- trou-se na praça",Mitnicip",I, dade de sessões do .juri I to Werner, Hermilio M. do criminoso, terminando.
fiemos considera-la. um'

O sr. 'Venceslau Braz °
um modesto Chevrolet _ l>�m tribunou o comunísta quari.oo foi orgunizado um co- em nossa -Comarca, gran- Cardoso.

. João Romario por pedir a condenacão ,do.
caso perdido. E se c for

homem da parciomonia e
que esta no Rio Negro

Pedro Pomar.
•

mício de protesto, sendo pre- de era o num
...p.-.ró .'de pessoas. Moreira, Victor ... Gaulke e I réu Finda a acusação. ',foi'

honrado tadí t u 0'0 o sr: Lino Machado tratou 50S mais dois elemr-ntos. To�

mantida, será derrotada, .

est IS a q e b
-

chama-se ·EUI';CO G.. Du- I
'. �

1""
.

ir H bert M dt A
-

1 d palavra
.

a defesa,
B d E t d

,. da política no Maranhão. a- dos foram soltos horas âe- que. se· er:con avam no.. er. e L arqu�r .. '. P?S �.a a a .

..•. ..,_
.

de vez qUe não reumra o
vernou a arca o s a o,

I tia tacan,I<o o senador Vitorino I· 'pois. .

amplo" 13a1ao" do: Forum:. o 'lnterrogatorlO do reu que . era. o ' advogado bJi.

apoio dos partidos masca-
de 1914 a 1988. logo que 1

.

Hercilio. Pedro da Luz; Fi-;

rados de democratas, entrou no Catete, chamou, -=== lho, que produziU brilh�11l-
Os pessedistas voltam,

o seu ministro da Fazenda
I

I I L IV'II\'N'
.

O OS' Ul A
te e jú.fidica oração. Reeo&

'as suas atenções para. o que era Sabino Barl'os, e

'I' '.
,

. _.
.

....:..........
. .< '. .... ..'

.

..... .'

.
_

lhidos a sàla secretà, 'Pa�-
i'''.mos·o Israel, do "rale do' disse-lhe:

.

d d-
0, v

Baram. os jura os a. ecl-

Rio Doce. Mas trata-se de
- Vamos acabar, de�de

I I
!lil' sobre o fato criminoso

um judeu, sem israelitas, já com a orgia dosautos· rmpi�tado .'

a responsabili':'
nem mesmo com base na

oficiais.

QUIN'TA' FiO"R U!t...1A DO MUN'DO Idade <;lo réu:,:Reaoor'tosos;
hibo mineira. Então, quem Na eauda orçamelltalia \

,�- , ''f''
· '

.

trabalhos fOI ,pelo. sr. Ex-

13el��t�����ida!o :ra�o�i:, ��l�����;oJ;��:�t!��� um

j
'.

- -
-

- � � -I -

"

-' - - :��. rrj��e��a . (�Ú ;��i�a�

��t;����I;,�:�;�tli;;�J�:��1�r!i�ITWB' r���"�t Nl��[t� rM� · D� IEr��TEIE� EI"rIH1M' llBlll UZE� OI PHI�a� ��_a�_�€ng�:��::::
· A Historia mitologica e grande brasileiro passou I .

11ão podera ser aplicada aD I as redeas do governo ao

I
La P<tz - (Iia.vid Nas- a remessa de Prestes. pa_:'a I dentes de· famílias européi- nistas, acusadqs de fomen-I destas notas; .com ,esta in

nosso barriga-verde. Por seu velho amigo Delfim ser e Jean Manzon, envü\- um campo de cOllcentraçaÜ'. as, mantem em suas mãos 'lar golpes revolucionarios. terrogação:
acaso, ontem, avistei-o nu- Moreira, teve esta frase' dos especiais) _. A rebel- na ilha da LlÍa. todos os postos chaves. da Bolivia. No aeroporto -'

.

ma das confeitarias da feliz: dia do povo boliviano, sua )Jeus d.e barbas Ire- Raramente um indio con- de La Pàz, um funCionaria E voce, sera F)1' .:.JasO

Cinelandia e pude tirar as _ Seu Delfim, quando altivez. seu extraordinario gras segue projetar-se na vida

,!
Guzmall, perguntou a Jean o José Mada Crispi.m? Tu-

coordenadas. Ali chegou, e entrei existiam 234 carros espirito de liberdade de- A um índio de Oruro nacional, mas quando o faz Manzon: do é possiveL
dali saiu; completamente oficiais. Existem agora, vem ser os respollsaveis perguntamos a olüniã,ó dD atinge culminancias espan- Não, general Penaran-
_��. ._ ____ _ __ __ _ __ por movimentos de der- povo. sobre o presidente. tosaS e .transforma-se em � Seu nome é 1..1€8:::"0 da.

Ob'
�

t
rubada de governos. Os 'I'omou-se reverente, o·na- leader politico; artistico ou esse ou é;,.' Joãó Amazo- _ Eu nãO sou o general

-

.. flgOU a esposa a Sen ar@Se ��:Si:;tes€::r�nl�:bSi����t �:�:llegr;��o:��:deaB;�= militar.

C:�Vé�Ch�l�r:b�::, n�:itou-se' para o autor penar��� �a��;l:�:;'
dade, os ministros sobem liviR». O aspecto ,físico, mestiço de Cucharriba:mba,

S
.. O,'bre a chapa quente dofogão �n�;:C�:'s��-t:.oordo com a

I
g�������!�:nt�r��;l�;Vitf:' �!i��J;:�hl�n;�e af�:I��

.

�

.

.

O caso de Villaroel é impressiona fortemente. os fortu:na do 1r'1mdo,

M'
.

M
.

>'

Terrlvel castigo a 111118 adultera I um �xe�plo ,!lle permane- descendentes dos adorado- T fi
;

pt) '}
'\

1
•.

,

�
.'

.

·..e '.
.

:-.'p·-al'1U-a _- (lt'alI'a) ,
� _'.

---- - - -�

�:d���le;!��l;ti��� eaa%��� ��:, ��és�oJ:e�e:aa�'e���� P.OiSUf�i �m:S�:�_terr8: issàO ,p�Z
"

..
'

. ·_05 OU
_

� queimaduras sofridas quan-- aSSlm maravllhosa sob I "." ...
r'

.

__--'
.

:(UP) Uma senhora do o seu esposo a obrigou gridade do regime demo- já se acostumaram com o •
rt

.

t
. t' ti."

.. ,

'. . -v_

��:;:�C�da�::��as d:O:� : �:�a;,N�oa :�;r.; :�e�': í�:f�=i:���r�;�E hO:::r::n;:g:: de Jndios �C:l�ll�C�o�lfo�r�,;:q:u;osv·a�r·...�lnar.·S:Ov:e·z�e�s�·1 fOMe lê.f.'femoto em TORO,io" lpreensão le 8nt
..,.0.mOl,e.Í,.s...caixeiro viajante, foi inter- Isso como castigo por ha- na população boliviana é "'..

q -

1 vê-la apanhado em fla- gras, poucos cabelos. illte- altissima e atinge, talvez, esca'pam.os da prlsao. Os

I
. _ '. .

.

.

�:(�'a��:Zl�f�tald!OC��ri:� grante de adultério. O es- lig.entissimo, 'vivo, arguto a 90 por cento, Os bran- cal'abineiros buscavam a
.. ParIs, '1 (UP) - Os ru- debate de um voto de can- 1 de Churchill par,a que ti '.'

poso, cujo _

nome não foi
e conhecedor profundo do

cos, entretanto, descen- cidadãos brasileiros, comu rige�tes dos !,indicato� co-I fiança. nos comuns, si :r_:e- governo leve o plano de

revelado pela policia, foi
seu povo. Tem governado

. mUlllstas e nao comurustas I �essano, Essa deolaraç3o nacionãlizarão daquelas ',iÍl
- - - -. - - - - - -

preso e prestando declara-
até agora, como um prati- 5- cl- -cJ-

--

-ç
-.- -!

- - -

-c/..
-_

ordenaram aos trabalhado-j é. considerada como reeu� clustrias, já aprovadfis pelo

V"
fi

t
ti

ções ante a policia, disse
co dirige a embarcação nos

. e' e·' .' a' .

om'_

.. ,"'55';0" . O.S
res- dos serviços de gaz e sa trabalhiata á sugestão Parlamento anterior.

'.
' ..

I S I a r a que regressou ao lar, sem
rios sinuosos, por entre g . eletricidade de toda· a -, •. - -.,....-'- - _.;. - � Atenas, 7 (UP) _c.. Os

�

!:ôer esperado, encontrando
correntes de perigo. Os po- França que entrem em

.

\.� últimos resultados � das
·

_ _ _, ___. a porta fechada. Batendo, ������ o atormentam dia e r:
�rt�1!!tos -'Or�nt�n �rl@o

greve quinta-feira proxi-, e! y isitarão!!!!' eleições' conhecidos peit�
la esposa. depois de algum r� �. � � a ,-�,

-
. -

I� _ Q _ maL'ondI'es, 7 (UP)
� noite, l'0veJaro que o - a. 1-

SANTA CATARINA o SR. temIJo, abl'l'u a porta. O O .1 •

- O BRUSQUE DÔIS CIENTISTAS do Populista, Direitista, do· ....
povo 1,00mpalula, 111-

. .
.

1" 1
.

marl'c10, depol's de ver duas
/,. lider trabalhista nos Co- Fpolis, 7 íMerid'oml) - Se- ex-chanceler Tsa dans" e"::

.l cessantemente, os seus E t" R 15 d N b
.

xícaras de café, vazi.a, na atos. De um lado, os direi- .�cons ruçao na u.:.a' .

e
'.

ovem ro I :��sp�.,��_'��.' pq.��a °e��:�.�; r:;uJ�� ���{�� 3i�e��i�:r� �:e :q:!�is�antagem SO"

.___ sala de jantar. «invadiu» o tistas. De outro, os comu-.
do Serviço Nacional da, Malária,

;' Fpolis. 7 (Meridional) - A- i dormito'I'!'O, encontrando o
.

t O p rtid 'be Acha-""e em const ,- .'
a opOSlçao no problema da acompanhado dos cientistas Hen Rio 7 (Merid.) ....'

·
. ms as. .a o LI raI iJ rucao ac-ontecimento que se co- .

liz
- .;1

•

d 'ry Kum e Anflrew ,'V-arefln. re8- .,

f
: ·"'di······

I bordado 'pela reportagem. o i

«outro» e"condl'do no ar-' na Rua 15 de Nov b- naClOna aç�'J -uas lU us- agora Ja oram apreeu. '., .� ':

I. presidente ,r,a. Coml'"�a-o C"-I'" a apoia-lo hOJ'e, a comba- em ro memorará em Setembro pectiva.mente diretor da Funda-' 74
'-.,

� �� �..

ao lado do Banco Inco, �
,

.

.

'

I
tria::; do ferro e aço. A· "ão Roc'kcff1er. e assitp.nte do dos na Alfandega au-:

I ���, d:ec�!�ue�uesaont;O\��=! �l���tr��!�la�O'secO�:;i��� te-lo amanhã. E a nau bo- eis que o tel:en3 on� se crescentou que o governo ,. direto�
da. Divisão Sanitária In- tomóveÍs de: luxo, segundoé•

I nador Adhemar de BarrOs vi- í
Jiviana segue seu rumo· :�scritório de informações levanta o paVllhao fOI ce- �st& disposto a aceitár o t:r�a�lOnal (lJaqueIa. mesma Inr f Conclui l'ui. quinta paidna' •

I sUará esta Capital no próxi, e, a seguir, tDmando a es- sem tropeços Seu 1IÚnistrc � séde da Comissão dos' dido com a melhor boa .' tItUlçaO.. .', '., . p� .

I mo dia 25 do corrente mês.: posa nos braços, fc-la seu- do Exterio-e, Zilverti, é ho- festejos do Centenário de vontade pelo. seu proprie-'
.

l�::!ra;!:�i�. dois dias em! tar-se sobre a chapa do mem equilibrado: foi ek alumenau .. Espel�a-se quC! tário, sr. Carlos Kofcke, ULTIMA HORA ESPORTiVA·... ,

_____-:---_.�.-__fu_g_ã-O-.-�--------�-.u-e-m-l-w-s-d-i_$_�_a��=o=s=.O=b=l:�����: Sensaçüo e�Bel�HorizDRI.eeP@a.�..legle·,.@ IUI) de perversidade 'ti
naI" em seguida. Salienta� g�sto foi da Fábrica de

.-

se, no caso, mais uma vez· l Tintas dpyranga�), doando Deverão
.
ser balidos os recordes de renda nos dois Estados"

o ,es�irito de c�oper�ção doi ;;. tinta necessária para a

â p�blico em relaçao ao píntura do pavilhão.
.-.:. -- - -.-._ -- -- -.- - - - - _"_ -----

Atacou ·tarübem o 'chefe da

policia em virtude :'�à demis
são do sr. Edgar Estrela, di-
1 etor l�e trânstto.>

.

CanClenado a. 9 anos o

do 'are · Leopoido Gessar

'\
,)

ADHEMAR DE EARROS

ámag --"'-.-

Velas
elo

- e:esas Sob
IS. ntt' ......

--

-

I

Belo Horizonte, 7 (Me- resse é maior pot saber-se Brasilejro de Futeból. E
c •..•.

rid,) - Para .• se ter uma qUe o selecionado metro- mesmo reconhecendo-se o.

adéia dó e:xtraorxiinário politano é. po4erooíssimo e graú.de poderio da equipe
..

interesse que, cerca' a pele- mesmo assim alimenta- bandeirante, quer pelo va�:
já de hoje ;a' fi o i t e rem Os m;neiros esperan- lor individual dos se1,ls in�··
entre núne�ros. e cario�, ças num triunfo, tégrantes, quer pelo seu.

cas, nesta capital, basta em seus dominios e ampa- magnifico estaao de irei-: '

que se diga que as 12 ho- rados pela sua torcida, namento, são grandes as

l'as e onte]n esgotanim,.se
.

Porto, Alegre, 7 (Me.. esperart§as de que os gau-
.

os ingressos, de acordo com rido) � Está sensacionali- chos' possam corresponder·'
a lotação do' estádio do" zando o público esporrtivo âos anseies do' público' es� .'

América F.C., acreditanCLo'" gaucho o grande jogo de -portivü; jogando de igual,' ,

se por isso, que serão ba- amanhã á noite, entre.os . tudo fazendo para honrar •.
'

tidos todos.os recordes de selecionados gaucho e pau- o bom ll<?me do fubeból
renda no Estado. O inte- lista, . pelo Campoonato I gailcho,

PClsStlgeiros
Baltimore
N�w Yo'rk
I:thi10delphia.

lteserva de pra�, passageM e demai§ MO'!'maçô6â com O@

AGEN'rES:
� (lIA, COMIl�R(''!Q E lNDUS'!'RlA

! l' A J A. j = Tti!eg!'S. «l\-IOORE}:L4.CK"

e·Cargas

Puzeram
lI!" li!

OmerClôrlO ---- -=------.

9{ealce as suas
. refeiçoes com os :
,. deltciosos sabôl'es dos
[/JudíllSmled(!iros
"" \

" I
//

" /'

Ele acordou com leito em' chamas
Ele apresentava. graves quei·

nladul'as, e ela. queimaduras no,

braços. 1o.ioacir, "PÓ" medicado
foi internado no Hospital de
Pronto Socorro.;.. Ela retirou-se.

r los"'uDssos"lssluantes'!"d9""lofü'rrüJr" ;�IT�}�f�::g:�;:r§:
no quarto, deixando dua� Y:'I<'"

::::�
-

a�esa� deblúxo. d.a ca.1Ill. d:: Õ'{Ioa-j= Comúnit:ahltJs ql!e o sr. Anlo�io MarIos. u""ViÓdI11ente crc- clr.

_
denclado por esta Empri'sa. se encontra em viagenl <le co-

-

Com o tempo. a canta t>�gOl<
� b!1lanl,ia. reforma e angarbção de novas assins.luras pata ti f d d

.

_
.' o.g.o. <lcor a� o o }OVenl comer

::;. ano de 1950. para todo 1) interior <['ê Santa Catarina. ClarlO entre ch::unas. SU'l., mãe
::: . Ag'radecelllOs, antecipadamente. aos prezados fI<lsínantes acudindo-Ihe. sofreu qllcinladu·
5. 'Pela atenção que for di"pen« ..da ao referido corretor desta
___ E'nlprêsa'

ras nas nlão ....
,

� -:- Iilume�au, JalleÍlv de l1i50.
'.

- A polícia p{l") 23.0 distrito, dial1-

:: .

. ,.1 Gerenc·w, . = te do caso. instaurOu inquerito
�"mllmmlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllli II III li Itllj ; iIIl':: para apurá-lo.

No Posto dlJ Assistencia do

Meier fora.rn liocorrido'l, esta. ma.·

nhã, o comerciaria Moacir Viei

ra dos Sa.ntus, de 25 ano>;. soltei-

rOi e sua tllãe, d. �I:ada ,-r'os Sa n

to�, de ,16 anos, viuva, re"idenles
ambos à rUa. Dr. Le]l, 118. no

Engenho de Dentro.

"'==»--------------- ----.

":)

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A �,
ESPINHAS, ETC.

,

r' Sua apal"Mcia e' !aã éJ
�

fe '"
.

Sf!.tJ delicioso SfJbtJr de frutas

I'
fao/enfador. .. E,o complemento
inç/lspensrJveli:JS refeições mais

. SImples, '.'

'10 finíssimos SabOres
\ "INDUSTRIAS üERAIS
"·CASSIO MEDEIROS 5/A

iltUM ENAU - SANTA CATARINA

��-=�----------------------�----_------------------------�----------------

NUNC� EXISTIU IGURl
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"IrAJá!
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