
SE<:RETÂ, DA CAMARA

DAXAR, 12 - Depois de oito
horas de uma. viagem sem esca-

1B.S1 num !D. C.-4, entre Casa
Blanca e o Senegal, retomo mi"
}lUCiS velhas relações com Da
l.ar. Há trinta anos, .eu fazia,
com o mais exuberante consul
italiano que ainda conheci, uma
entrada de 25 ouüometros pelo

��,---------

;produtoras" patenteada' no. seu

absoluto silencio aos dívársos
apelos da chsse feitos à referi
da }lssembléia.

FRAQUES.� �bi GERAL'

Oognae õe AlcatJ'1\u

_Xavier

"

Consti luiti:a um suicídio para aAlemanha
sua adesão 'ao Pacto do 4t1antico Rorte
Na IU811,làlidade ,reside sua única esperançá de solJrevivencia
BONN, 23' (DP) - O :major ha; nruíto que nãD podemos mais

'

general OUÇI, Ernest Ren{er, da escolher entre o oríente e o oc"
extrema D:aclonalista declarou dente. }l única' possibilidade
hoje num artigo puplicatlio' pelo n,'� nos 'resta de \\loorevivencia

o governador Adhemar de Bar
ros não compareça aos fetejos.
Mas ninguem se admire se em

CuritJb3. surgir o candidato que
todos esperam'.

agudas ou crâàicas Regeitadas ,árias em!ndas ao projéto
de lei eleitoral. em volação na CalDara
Não havérácédulas coloridas .. Continuarão, a cargo dos ,ar�lidDs as
despêsas com o tritnsporte, alojamento e alimentaCão dós eleitores
RIO, :23 (Meridi.) - s:

pri-I
gues, Benjarrüm Fará., Freitas eeu ft. 'tnuiscrição do .díscürso

J'
,. ORDEM DO DIA

parte do e:xpeúJiente r.a Castre E} Paulo 'Bentes, todos 'ontem ,pronunciado ::10 Palácio Na ordem do dia foi absorvida
da Cumar:;,-' :foi consal"fr�- lendo telegramas de apelos ?<:S Qa Liberdade, pflO governador com ,a., \VOta�o dos destaques

da a comemoração do centenarlo caxnbistas em favor 00 reiniCIO Milton Caxnpos, salientando qu�

I
das emend'l.S á lei eleitoral, ten

do nascimento dó marechal Em!- � imedia.to das extrações. se trata de uma ;peça. d9. mais do tribuna.do eIll defesa dos pOn P.lO, 23 (Merid,) - Não se sa
dio Dantas Bárr�to, antigo- go- O Sir. Jonas Corre�n. fez um alh signlfica�ão do momento tos. de vista da Comissão de Jus- b!' até agora nada a respeito da
vernadór de Pernambuco, Minis- (,logio â nová geraçãó de Jorna- político nacional., tiça, o sr. GustavO Capanema.. 'tl1issão do sr. Brochado Rocha,tro 'da Guerra no gov",rnó do sr, listas, para'; concluir transcre- D t,'tóblema.,ad (financiamento }l primeira emen�a r�gist:aL�,

I
sendo entretanto d� esperar que

Afonso Pena e membro da Aca- ,'endo no's an:ris dá �amara a da produÇão foi tribunado pejo do sr. Domingos vela.sco, lTIsh- o emissário dos pampas já este
demia ,Brasileir:3.. il.'e Letras, ten- repQrtagem de Arnaldo

Vi�i:t:81
sr. M�lo Braga, o qual sal�entou tui:; céd,;las coloridas. tendo a j� entrando em contacto c?m os

do ,tribunado o sr. Costa Porto. Filho, sobre a situação de nuse- que' somente por e ..te meIo po� veF!!icaçao apurado 155 vutos lideres do PSD do Rio, pOIS sua

O caso da 10te�a veie; à baila,

I
ria a que está. red�do o Bra- d!remos :incrementax a. prod�- contra 16. .

. mis�o prende-�é em sentir o,

com os discursos dos deputados silo . 1 çao .e báratear o custo da '\11- A segunda. emenda, tambem I ambu,mte no Rio, no tocante ,aos

Campos Verga!} • Coelho Rodrl- O sr. Gabriel Pas;::;os reque- � da.
_
(Conclui na 2.8. lPâglna Letra; B) , últimos dese!lvolvi-D!entos do

,RIO; 23 Ôl,íeridional) - A impressão'geral nos meios Jlga- jmar de Bar-ros, pois o senador

, ..

ao P'Lrtido 'Social Progres'sista, é que ,o sr. Adhemar c:e 'Barros ��ucho se::upre. fez re"_tdções,

s,,;-á candidato 'à presídencía da República, ...-indo <lo ,furo sua can- I aquele. Alem dISSO, zonslderam
didatura no: próxin!.o, dia' 29. ,

estes e-lémentos um absurdo que
.. ·RIO,,·'23 (Metid.):� Nos' circulas bem 'informados (:izia-se o sr. Getulio Vargas pudesse fir

'que o: sr., Getulio Vargas, até sábado, daria uma raspos,ta ao PSD mar acôrdo com o �r. A.d�em:-r
sobre os 'nomes 'que lhe foram âp:tesentados pa1:>a. candidatos à, pre- de Barros, sem cuvir o. dlreçao

.sidenda. ", ', , ' " ,.' r "

"

"

nacional do p�ido.
, RIO; ,2"3 (�erid,) ..:- Em to dos, os meimi p,Olític_os é geral o 'RIO, �3 (Merld.' -, I�f�)"Il:a-
'pensá.n'íento que ao éandidátura do'sr. Afonso Pena Junior, já.está s,e �e Sa,;, Paulo que o sr. ��
em 'plena ascenção. Ó general Góis .não ocultava a impressão d!e veltí J'untor levou para, o.. "d10,

di·'... uma. proposta do 8".' Adbernar e
que sua candídatura estava progre :11 ..0.

B
.

di '-o naeíonal .-'",

arl'!J.g a ...eça � � wv

r: Apesar em' dúvida por. elementus de ,PSD e e o Chefe da Nóv;ão Se

major impotblncla do PTB, que ria aludida na proposta a 601u

não acreditam haja o sr. Getu' ção para a governança . de São
lio Vargas firmado oualquer Paulo, permittndc o sr, Adhem�r
pacto político- com o sr; Adhe, de Barros candidatal'-Ee à presi

dência J,as!'kdo a governo o sr.
Novelti Junior. Ainda 'éstr.. se

mana Novem trará a,!"!!spost'l.,
não _só Co pl�esidente Dutra, co

mo do PSD.

problema <;ucessória, isto é, de

pois da ap!rese:ntaçáQ d� eandí
dJatura' do st., Manso Pena ,Ju

�ior.

':Um produto 40

UBDUfÕftlU UCOft DE CICIU XAYIER S� ��

SITIADA A GtJARXIÇ1í.O PÁ
CIDADE POR co�tIDn:ST.AS
ROV...A 23 (up) Forças

blindad� r1'O �xército e da pot:·
ria nenetraram na cidadé de
Sa':l S.;v-el'O, no sul ,iia, It.aU?,
!U i � população se l'evól!to1t e s,i
tioll a guarnição de :íblícia 19-
">1.1. }lutes de calrem as bas
� icadas. travou-se uMa' luta há�
vendo mortos e feridos

,

'

ROMA, 23 (U:P)' Oficiais
do exército 'italiano d !Cla!'�ª-ID
que foi extremsment» ru'illua, .a
batalha campal contra os,.com.u
nistas ilm San Severo, h�je� Os
dez' mil' ,comuniStas" ,estaVl,Ím
b�m: armados e mun�cia.!1o:S, in
clusive com fliz.t. e tranl liirI
de mão. A batalhá: ca.mpál,®-
'OU seis horas, havendo, seiurrdo
-as pr.!Jneiras noticias" :Wl:;k,';20
�erjdo" e alguns' �ortos, ���
dam-se novoil detalnes soJ)rê - a.

tentativa 'comun;s� dé' �!.1�:ràl:'
-:L ""'helião armada n .... It��;,' ,

RO:l\.iA, '23 (UP) - O. pr1��i
ro 1>1inistro De Gasperi a;dv�rtiu
os comunistas de que o, g<1V!lr
no itàliano possivelmente" elat)O:'
ra umagle� semelhante ,à que 'foi
adot.ada na. França, tondenancfu
os agitadores de. greve a',hába:.
lhos forçadosa -'-'--"-�.!l:!

\

RIO. 23 (Meri:D, �ã.q
éonfirmar;;,:m as noti6ià.S segundo
.as quais o lir. Adhemar de Ba.r

ros saírh dO: govarno, disposto a

!candidatar-se. Ontem realizou
.ae a reunião da, bancada adhe
� marista, da' C"mara Fêê:in'aL', de:
cidt!lda-:�e a conveniencía do sr

Adhemar de Barros continuar
no governo, Mim de fortalecer
sua posição na Aesembléía Le
gislativ'l. e melhor garantir sua

p'psição política.
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<ONotal' .orenses

"ft penà é ó únjco remédio para
E' certe que os peritos exa

ulnaram o' acusado e ccncíui-
- �

-

>

. ram, que se itI':Lt�. de um doente,
mental, lauqo de fls. 74, consta
tando os doutos paíqulatras ser

o mesmo' uma personaltdade psí,
copate, A aJiel)�o {: des

contínua com Intervaãos Iúcí
dos. O. désénvolvime�to mental

do acusado é completo. Chsza'.
ram os. peritos a tais cnnclu

sões, porque a Instabílidade do

seu temperamento e de' seus a

fetes a origimlJidade do. crime.
as circunstâncias fute's Que de

termin�am a intempesÚvidatl':;
do impulso usado no ,:l,to crímí.'

noso, os altos e baixos da su:

conduta na cadeia, a falta dE:

consciência moral' com que jul
gs, norrípllante atentado, fazem

i crer que o seu autor é umr

'personalidade psicopata,
capacidade de Imputação
comiJ)rometi�la pela ra!6.o d� que
o pacíente !;lã-o julga e não re-

_
. Emp, Camrlo Guerra

Iaciona. coroo' homem nonnal. A,' = DIA �o DE MARÇO � QUINTA-FEIRA ás 8.30

fazes de agitação e depressãó ª NOTAfEL APRESENTAÇAO no
_

poderiam ser relacionadas co

=II(
.

t A t'" t" I t
'

IfI::1�� �p�:o����m��!�n�:':U :��; j§ . onJun O r IS 1(0 11 ernaoone ,�
teria: periifdo a consciêncÍ'J. de:: com' ::
S@s e.toil..-NM ii·:{lossivet ga�:: OSCAR CARBONI: - "0 Rouxinol da Italiu" =:
rancír se�"l.Iiante e�=ao.; TIl'. I:; LAURA MORllJ.T: - "Primeira. h.ailarina do t'>cala de Milão";

b�m 'é evide_nte que a penei,?- ª OTELO DE ROMA: - "O maior humoriGta Inlern.'lcional" §
mo ll'ernonstrou ..que _0 :Jfu:.:la.do :: , UMA NOITE DE GALA! ::
era, '8.0 tempo da, açao, mtel , ':: Poltronas Numeradas Cr$ 20,00 á venuu no Cine Busch ==
mente cap� de- ente�d,er,' Q> �-. :IUllllllllllllmlllllllllllllll!lmlllllll"'"I1JJ�J1IUIIIIIIIIJ!!HUHJJH!IIIIIII,::;
rater crlmínoso do fato ou u- , ,

deternlinar-se de ,acordo corn _..,.._. .... � "=""""" - � -- � -- - --� -- - - -

'esse ente�<lírnentQ; levado por

doença mental ou .desenvotv] I

mente mental incompleto, o qu,': ltregula; po,Is. a imp'lltq,bilidal(2

=�:.
. .' ': 'de uma ação delituoso. é o mo-

'i 'N'�Jll:N'.f.ll!lmo.�Q�à mento em .que Q at� é prattca- .

== .Projéto�. COD8t:ru�.o. ::: .do. Na expressão de Von 1, I5 '. ,: R,� fl,Jwiri Scfi�il.dêJ: �

.'�. ª 'Liszt, o que regula � o mom��'
.... ,: ·--.BLuz,rENAU __ :; to em que o mov'lmento cor· I
fft"":7 r;;Í; il '" # :

.

i\.� poi'eQ� �-olun.tário dêv_e �er . _err,� i
,

preend1do 011 a omrs,sa_o llegé'. !

':;'��,-�"""'--""""------'- pra.ticad"l.,·�endo, entretanto. iD"

i .. ,. ,

'

diferente O esta:do mel}tal do a· i
"1111Iinllmllllmllll',JrlÍlllmliulI� gente no momento em que (' i

, .. :: rEsultado 'Pn1ll'ilZ. Ademais. nib 1
. à r: '

Ih
- está o julgador ad.strito ao hu I

,

�r�\.&a."ta O :: do pericial. dés,pindo> se, asE,ini,l

OOEN(JA8 �Q;,�O.RAÇ.lO ':;====1 ;:n��·án!:�;:� :�a���g3_:;rco, \! !
. I .(EleéttoW41"'" ,<

6;,.i.�)· elusões 40s ;peritos Mdo si! � J.... precisas e �egllras, As eelar.-".
�

$t,i.jn�n�o ct. 'Nenrotee
"

, (P8�c�te;"'pia.) ,

= ;;J.i.' ::�UO .,�OO. I. =_===i C i

i
. ,

'

�bra�I)":; .

'

'

,

. I
a (Ao ...., "o ClNE .BUSClI)

ma. faixa de 3 quilometros I
:.

"
.

em torno dos mesmos, nos

:;ilílllmlnllmm'luu�mlluiUln�§ qistrito� municip.ais, �edes
rlás Esta.dos, prazos paill
das capitais. dos Estadoa, I
nos terrenos compreendi.
dos em. uma faixa de 6 qui- I
lometros em torno das �E:�-I
tapeias Hidrominerais, das I
estações de veraneio e r�� Ipouso' existentes no teql
t011.0 naciOllal e nos açudes I

dó Nordeste.

I Eoi proibida a caça em

qúalquer"área das matas

,'��5�::::::====���:::::::'�
do Distrito Federal.'. '

:'�;"'-'X--"X'- x - X - x -'1-:i:"'_)f -:.:-x-x i

r'i'iIMliz'EMmIllCiilioC'i'''�
1

-
. =

:::: - P. EILERS � -

I OFERECE A· 'MELHOR :
:: expoaição da. praç.a, em artigos para a Páscoa,

:: Nã.o deixem de visitar o nosso estabelecimento,
...

i -.----,
- que serão bem serv,idos -

ª
'

Rua 15 de .Novembro, 1135 � Telefone 1.018 -

�
.

-

�lffflimmUlmíIJUuir ..nmnfflllllllllllmlllllllllll"lfIIlillllllllllltillllll ;;

(Oonclueãc)

'À��al •• ; .. , ..•• Cf$: 10000
. ruflnes,tre �: ••. i br� I!O,QO
N. A� Cri. DtCSO

'SUDl'ôlJl r __
'mo .'-..

,

'Praça.
'

·Gêitillo
.

Vupt -
,EdÍfic10 OdeOD. & .'

".

8. PA17LO·

aui .1 d•.A.�1ilt�2U _' lo'
..' .J

,:AneL
.

V,ende-s� uma. casa, de

construçã.o rêcente, facili
ta-se o .pagamento, O mo-

Uva da venda, será expli
Gado ao intere13sado. Tra
tar: com oDr. Têlmo DlIar-

.

te PereIra, fone 1197.

rUli"""ligorar"rradiõlllll'�mõiü,mlll
�. , _ �
li: ;A,' QúniM: I'ODE�m8 CONFI.A.n 9' pONcm.'W·t :::

,. N�'!'tJR.��"TIl @OI 'A! OFICINA diA.mo FtlN� �
� mWÉdULizÂbA. int CONCERtoS DE.AP� ê
� mtrnOPEUS � ;upnRIqANOS, E
,::2:1 "I I I ,....

;!. lJatabelt!cldol!! d� 1132 .ea� tJ� ::
'

J,. � 'I de. �bro� B'. 11'..,.,. BLUHEN&ll
.

5
�!!!!!!!um!nummnnUmmm!lnimlmunl,n,mntlIIlII!Unll,mnmll:'
�

',...-

Perei,.
.- Cliniéa. !l�dica.

ESPECIAtISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
COllWu!tú7'iu e R.citfd�1Icta:

.1!l.:q, daI! .nua:!> .Plori�� Peixoto t> Seti!- Setembro

� DOJi}NÇÀg D J SE�H;01çAS -
OPERAÇõES E CLT 11ICA INTERNA

-VARIZES-

Dr. R. CâMA�A
Con.: 'l'ráv. '1 de ,FevP'reiro, 3 - FO:r:.'"E 1433

{Opernções no-' RoSP. Sànta CÚãrin8.)
-BLUMENAU-

.� ",,'_-A"1'·· .) �; oi! .;...
•

o que, a meu ver, cónstítuí a

rinaulurldade da. indicação do sr.

Pe�na Junior: é que .

.essa
..
es-.

colha. vem superer o candidato,
oart!l!l_jrlO. Ex:uninanclo o pa-

r

norama político do Bràsil, .des
de maís de dois anos sustenta
mos ser írnpossívet o candidato

partddar ío. para '3. sucessão de'

general 'Dutra. Nenhum. .

parti-
lo !JOssui densidade etettorat EU'

ríctente para fazer sõztnuo uma

canú';d'l,tura da sua. grei. Ma�'
) PSD e eJ�ôentos da UDN' pu
laram nu frente c cada qual se

alinhou com o seu
'

candidato
nitidamente partidario: o PSD

�om aproprio nreaídente do ser

diretoria, e a t,'DN com o [eu

presidente honorar-ío, No pare
xísmo da excitação, o sr. Octa
via- Manga,beira chegou o. grrtar
Que o candidato a presir.l'encia
·;ori'). o bJ'igadeiro Eduardo Go

mes ou quem ele indicasse.

- Graves
têm Si,f!.l. encaminha".

das ao governo füieral centre
os. lideres strrdícaís de São' Pau
o. que se aproveítando ' de sua

·o""ic;;'o de dirigentes das fede

rações e .stndíeatos.. estão '!'.:,sen

volvendo nos meios t'·'l.bB,IÍlista,
.ntenaa eampanh-i.;políti"'l, esten .

dcndo inr::lusive' ésta' ação a -vá
r.ds Estados. em· tra.nc:.!.

-

tletur·
,

'&.<:'ão. do m<l,n<la.to que recebe-
rasn dos trabalhadores.

.

� J;ioãw,IÍ revelar:: agora. que um

({"

G
tripu'lantes rno rreraru.

dois satvaz-arn-sc com paraquedas.
Desconhece-se ',0 paradeiro de

outros t{'ês tripulantes,

JF
um mês
Conseguimos a p u r á r.

com seguranca, que Anto

nio FernandJ;; Navarro, no
sábado pela manhã, seguiu
para Petropolis, em compa
nhia do citado crâmirialis-

.. �" .._--_ .._-:-----

.,

::.. uuunuuunuunmnnnumur-s
= ..

,
=

iHE�U�UNTfi
-

-

:: =
; Vende se um bent.· aftegue· ª
� z,ldo, em ponto central. Tra-§
� tal' ·á,.RJ.w,.·l� d;:, Noyembrt.§

'� :J;), Curitiba. P�lraná" ��. �

�:rrocure ainilll hoje o aceDte d.
"Piári. dea.Paulo"Deltacld_d..

,

A lllodi�ta. MARY avisa§
suas

.

clientss que mudou;§
mo- :: �eu atelier pa.r,.1. a Traves:.u 4

o presen- =

A IUI firme dltl uma lâmpada nal ci

dades, ou luz turva de um lampü.
nOI luga.rejos mais rémolos. e "Diár&.
'il; 8.Paulo" � sempre benvJndo, .ém.
"re lido com interesle. Ele se 'Ileia.
tificou com OI DellOS pr.�lema.·'.'
eonl!laiÍ'ou-le. animo • ''tIOlt. jtrnal".

• LINDOS PRlllSENTIDS .

E· NOY!DADES AO ALCANCE
TODOS: .,VISITEM,> BEM COMPRO:MjSSO, NOSSA,

'. EXPb�IÇÃO
'

ASSINATURAS NA ADl\fiNIS'l'RAÇA,(' DE8l1'E

IORNAL COM O AGEl'r'TE SE. ANTONIO MAnLOS
CR$ 180,00 AlV'lfAL

o
ca»... «SOU radiotelegra- I das são capazes de pôr
fista»... "Sou dentista»...

!
2.500.000 ovOs de

Entre as pessoas mais vez.

jovens, uma senhorita re· Uma lagosta de 10 pole,
velou-se extremamente gadas consegue pôr ape,
consciente do próprio sexo nas. 625.000 ovos de cada

pois respondeu:
.

vez.

,,;SQu uma pessoa do se-
.

Isto é importante porque'
.

xo feminino,
.

uma senhorio até agora, as leis só _autori.,·
ta, uma filha, uma irmã e zam' a pesca

.

de lágostas,
espero ser algum dia u'a ,grandes. "

mãe». Nas Bermudas só d�
E por falar em sexo, um dem ser pescadas as lagos·

biologista norte-americano tas que meçam mais de 4
acaba de c'omprovar que li polegadas.
capacidade de reprodução

'

Desta forma, as lagos..
'

9.as lagosta,s varia com o tas. mais
tamanho das mesmas. precisamente

O b,iológJsta é o dr. E.
P. Creaser,. -do Colégio

,••••., .TltNArlOMA'
.-. .-

__!!iI!II!_ "_.h!!!l"'.......�,., lU

(I 'h•.
4 .... · ....

�-x-x- x - x X -x-'\:-x.-x-x--x

tUIIIIIUIIUIUIIIIUlrllnUUIIIIUlIIU. DR. AYRES GONÇAL"'EM··
Advogado

,Reilldêncla e Escrltôrlo
BLtrMmNAU

Rua Brusque S!N •

O.r. Oscar 6 "ruetr....'
RAIO'" : "�JD�e�ç�8 de Senborv

O�l'lrí1�ão e piarlo. J --�------�

COJHlbltór!o e ...e81dene1a� --'--...,....,.--�------

Rn. Bom Betko. %l _..

Fone 1.238
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omum dos aspiragões
Realizam-se o traba.lh.os .. preparcitorios d
PrirrteiroCongresso Nacional dos Municipios

Análise do· espirifo de congraçamento· do importante conclave
...

_ �m dos aspectos, < que. tas. regionais, já realizadas de��minador. co�um d,:s �os �ue não aquêle que �e 'Ge.·rai� e do Estado ·�o .Rio Ires 'Nel�on .Om�i?,na,. Mor::.. eleição e -r:0sse, �irmad.o t-delegado e <JS ,demais
. .cm�.n1�m::1):s vem caraetarizando I em quase tcdos os Estado� legítimas aspiraçoes muni- msprram nos nobres e Ieais I a GOlas, como prelímína- so Almiro, Ocelio Medel- pelo respectivo Ju� Elel- bros da repl.esentaçao,: e,

e definindo o verdadeiro 1 da Federação, é o seu cara- eipais, sem ÍnterferêncÍ::>s propósitos de dar uma 'so- T?S do Primeiro Congres- ros, Afrâ.nio Melo, Osório toral: como cred�n.clal dos como cre�en�Ial dos ;;�Cl�S
espírito ::e congraçamento 1 ter apartidário e; maiô do . personalístas, sem paixões. lucão prática aos graves '80 Nacional de MUJ1icípios Nunes, Desiré >Guar-any e Vereadores, OflClQS d�s das assoesaçoes mll:lllclpa�s
das reuniões municipalls-! que isso, sem carater de I sem outros arrebatamen- problemas de nossas de- Brasileiros. Assim será, Silva; Armando Pinto, Dié- Presidentes das

.

respecti- ofício das respectIvas (h'(
samparadas comunas.. Es� 'certamente, no grande cer- gues Junior. João Ribas da vas Camaras Municipais, retoriaa, delegando pode/

.

sa elevação de pontos de .tame municípalíata de Pe- Costa, Araujo .Cavafcanti indicando expressamente o r'es para represe;nta-Ias:
do MlInd8_��__� .... vistas é, aliás, da própria trópolis, a instalar-se no e Waldemar Lopes.. No

essencia da campanha mu.- dia· dois de abril vindouro. momento a Comissão de

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

C I- e.A..nC
III

a 'I nicipalista em

.

boa hora Homens de todos ai": re-
.

Técnicos estuda as. teses a

I lançada no Brasil e que, caritos do país. represen- serem debatidas no Con- r�

I
por -isso mesmo, tão bons tando todcs os partidos po- gresso, a fim de 'antecínaz

I·
<.-",

, resultados vem aleançan- lítíeos tôdas as tendências ; trabalhos do plen�l'io .� das
Por AI Neto do, Assim foi nos trinta partidárias, todas as lati- outras Comissões .

preferen-' último grupo havia às se-'
conclaves já levad�s.a efei- fu;Ies f't;o�oniicas .� sociais, Departamento de ere.!

1
� to, com absoluto êxito, do alI. estarão reunidos, �1O dencíaís I

a que se' guintes: «Sou dona-de-ea- Pi
r

I
.' -

dI'
.

iam ao Rio Grande do exc USIVO afa
.

e so ucionar Encontra-se, ígualmen-
S2.»... «Ensíno aritmétí- Sul, de Pernambuco a São questões·' vitais de te, em funcionamento, na

Entre as resposta� deste (Concliu na 2.a pág, Letra "D") Paulo, do Ceará a Mínas terras e de seus da Associação Brasi-
______ .

.__._ _ _,___ pios. de Municípios, á ave-

Em clima tão horrnonío- nída Franklin Roosevelt,
80 e salutar, de verdadéí- 166 - 10� andar - o :E>e-

.

idealismo patriótico, partamento de Credenciais.
por certo vale a pena tra- O eretério adotado pela
balhar pelo progres�o do Comissão Executiva do

país. Congresso é o de aceitar,
'I'rabalhos preparat,ó· como erendeneial dos Pre-
rios feitos, o diploma de sua

Intensificam-se os tra
balhos preparatórios do
Primeiro Congresso Nacio
nal dos Municípios Brasi
leiros, nestes (lias que pre
cedem á realização do

grande conclave. Além de
uma infinidade de outras

,providências assentadas

I €-lll. reuniões anteriores dos

promoventes do certame e

qu�.fohm tomadas no de,:" PO' rtí'.f·,'a :·.do· .. ' ·dl·r·e·to·· r
. vido . tempo, .

a fim d':l que ""
.

nada falte ao brilho e a

I R'·,... � ;,!
..�.);,: ..

I' >

. efiéiência do Congresso, a ·t �,,:10, . '-'���:,��" . .c.:::{._.:.t:p�r-
r".......�

-

E
.

_,.. .., a�·'-e .po.I i....��:1 J. ,,1 lJu._'{B;ua
bo�",-ssao

.

1 xecu..,lva Ja ",.
_. .'

'

-: '

_

._ ..

... tal· S·' d 1'1 pelo curetor da ])iVlsao de
..• 1llS

.

ou .(), erVlço . e n -

Cp' a·· D· ,tO..

d" d te aça e esca o epaI a-

prens,a e e �op1as as. -

. .mento Nacional. de .produ-

s.es. q.ue
. continuam sendo

I·
-

.A· 1 d Ív.lini
..

'

t .'.enviadas, em elevado nú- ç:-o A' lll�alt' o .

. 'tSberIl_'�. ..' <;ia CrlCU ura e:il a e e-
mero� ao escntono da As- .

. ,
.

. ..
.

.

sociação Brasileira de Mu- i
. . .'';__ -.-------'---�----'---- --....._--.._--'�-_.._......

.

·ilÍéÍpíos. Á propósito, é-I' C"
.. .

c/
.

��:e�;=���1 riminoso.· e guerra o pSI'
congres�istas autores de

Iteses enviem, a quanto an- ,_ 1_' Â
:.

��� �:u�es�;;n:!j�lllP���lque usc?r a oomoã atomica
pressas em tempo util.
Tanibém já foi instalada EstocollllO (A.E.P.J - 1'0 dentre eles que utilizar J um apêlo do «Congr��o

I a Cómissão de Técnicos, �e I �<Propôr a todo.S .08 gover-I engenhos' de destruição I
da Paz», para que seja pos

I acordo com o que dCte�J111- , nO�1 aceitarem solenemente maciça. tais como a bomba to uÍn fIm a corrida aos

j na O> Regimento do Con-: pr:ncipio, segundo o qual
I

atômica - eis a principal armamentos e que. seja
I gresso. Essa Comissão es-' sel'á designado como �ri- das decisões que tomamos I proibi(ia a bomba átqDti·
tá constituída dos s�llho- ml!19S0 de guerra o primei- no decorrer desta reulúáo» :

ca.
.;

_ declarou á imprensa o _-,_ �"_;--._.•

sr. Pierre Cot, em nome

dos delegados dos «parti-' I
dalios da paz.»

'1'O sr. Pierre Cot insistiu,
de outra parte, na convi::;- Tc.lgal comQate as dor�lr
ção de todos os delegados I
de que os regimes capita- i
lista e comunista pudiam
co-existir e cooperar. Uma
delegação d·� 'i::Tiartidariosl i
da p�Z;) foi recebida pelo
presidente das duas C8ma-1ras suecas, entregando-se

12M 1!k.

or

\ rl!. Os."" feminino é m.aíS.:derám. dando
-9 �enslvel do ácido Eólico do

que o sexo masculino.
Acido fálico e o nome

que se dá a uma vitamina
dGscoberta recentemente.
Nos círculos científicos,

esta vitamina é também Nova apresentação de ALMAchamada de ácido pteroil-
.

.

glutâmíoo. O··RLIKOWSKY· BIAs experiências sobre os
... .

.. em' umenQU
efeitos da nova vitamina M dfo:a�feitas com ratos, por .

.arca a para terça-feira saa audição ao Teatro Carlos Gomes
medicas da Universidade

.

Conforme tivemos oportuni-
de Texas. dade

.

de noticiar, recentemente, INum relatório
.

á Socie- Alma Ortíkowskí jovem e aplau

dads Experimental Bielo-
<lida cantora. gaúcha, prepara
va-se. para nova excursão a

gia e Medicina dos Estados Santa Catarina.' Podemos, ago

Unidos, os referíd�s. mé- ra, ecnürmar a noticia, uma

dicas dizem textualmente -.
vez que Alma já se éneom.ra

O
. _. .. neste Estado, ou melhor em.

". s ratos do sexo

maS-jAIumenau,
por .onde í�icla..rá

eulíno toleram doses de ,.sya atual' tournée.

acido folico que são moro' F Si . - .

,
.

·.A auunçao da Itnda e apr-e-

�a.lS. para õs ra.tos d.o sexo.
cíada

c�ntol.'a
sulina nesta c�da-

JeUllllliln»"
.

do-e, tera l;lgar terça-feira, dia

E' interessante destacar 27,:no Teatro Carlos Gomes,
.• t' _., sendo acompanhada ao piano
'1.Ue .a e a.gor<l: nao. se eú- pelo prof. Oleh Grabussenyqz.
nheCla vltallllna alguma :Alnn. Orlik9,-vsky... que._.já .. se

cuja ação variasse com o exibiu em Blumenau.. :por sinal

sexo dó paciente co� geral ·ágrado... 'coíiqüis�
P t·· t' "1

ta,ndo invejavel público, esperaDr OU 1'0 par e, pSiCO q- re.petir e mesmo suplantar o

gos da Universidaue da exito anterior com uma .audiqão
Calif,ornia acabam -de CQro.� de galJ.. E conseguirá,' por cer

.

. provar qUe a consciêllCia t?.,a enca.r:ta�ora artista. atin-

�., . .
.

. g1r seu obJetIvo. uma vel!: que
1\'fsexual dirrunue com a Ida- .

apreseiltaçãà está des,
de. J pe'rtandQ justific:u!n' interesse

. A experiência foi' feita entre o,s amantes' �o bel-canto

com vários lllÍlhares
pessoas, a quem os espe�
cialistas fizeram a seguin
te pergunta.

«Quem é voeê??,
Entre as pessoas mais

jovens, comprovou-Se a

tendencia a responder com
referência ao sexo.

e
./

exo

PROGRAMA

Assim, estas pessoas
l'esponderam; «Sou um r3o
paz�) ... <eSou umá senhori
ta»... «Sou um homem» ...
·,Sou uma jo.velll"""
Os mais idosos respon-

.

o programa desse recitai> a·,

eha,se assim organizado:
La parte: Dia Forelle -_. Fr.

Schubert; Haiden - RoslfÍn -

F'r. Schubert; SUll wie die
Nacht - Carl Bohn.

2,a PARTE: O Binha, Binhei,
te - Gabrielle Sibelloa.; C:1l"O
mio ben - T. Gíordani; Da.�
Zatbrochenc Rissglein .- Gl'llck'
Las Fi!Jr,�, d� Cad:x _. Le DeU·
bes.

3.a P :l,rt(� -.- El ClCi. ,,-..:;.lito ·3;.Ú
tus lindos enhellJ" ._. Frand lUl

-Mignone; P/U"3 ninar ___; Paurh�
lo Ba;rroso; C,,-sir.ha. P',quenàHt

I
i__ ..

-

.ntena rios
"Santa Catarina, na costa bl':l.Sileira, ;"obressái C0lt:O jóia

dum castigado lavor artístico, encerrando, ne> nla's psrfebJ paJ':'c
lelisIDo, a magestade sem par das belez8JS naturoid c ine:mudvBl
e :multiiorme riqueza da gle'::a muteí-nal eXU!Jtl"'-LJ.tt..

.

H:weria, dêsse melo de Be fOrm.u- o homem' de 2unho'e di:

\ aça t; I � é o catarinenge,� encerl''8.t.l _!o na àiversidade do seú tra

»lho, a revolvê () sóIo com o bico do arac!rJ' ou li uJiha do alvião;
a estenp.er rédes sôbre o .mar, no barco' (} cabriolÍlnte; .a pastorejaI
rebanho,,: na quíetuc:!!e p�analtina; a cavar galerias profunua3 pH
J'(1 [t colheitôl. mineral; a rodar a sua máquina no açodamlmt<
fabril, ou a absor-<.r')r-se na s·eái'a. imensa do pensamento. - a; evi'
dência, típica de uma l'aÇa. que não desmedrou frente as vicíssi
tudes· üc�ionais, e a qu� o :lI!.1.bierite revigorisa. e eneoõ:rac'l. (l,

energü:l, e tenacida.de, tornf"}.l<:iÓ-a orgulhosa do seu e.;.forçü e CJ
�ua. bravura.

.
.

As l::tas pa.ssadas" conl suas son1.brias eGnseque·ncia!::'=� nãt

lhe quehrar�n a; certeza de diJ.S ;promissores, 'Ia. e·sperança de aro

paro aos s€us ferventes anceios, aos stu;:; nwde�tos :r:clamós Ill·

frieza desaninladora dos arquivos".
Em 20 de janeiro dle 1750 chegaram a elltão Desterro, 11oj

Florianópolis, 05 açoriànos integ,.-antes da quart:L lEva de imigran·
teso Destes, 182 casais foraUl destacados para se estabelecerem em

teÍI'a cl!c um ideal lSu:perior, oU sob a. glória de um sofrin\ento

I)Í:;ts.. sempre com um seguro .e
.

inquebrantável éspírito de' resis

tencia. de cOlubati,'ida:de, ·ou mesmo de
.

renúncia.
Há-de {) bronze é:tn oportuna obra de justiça, eternizã�los

&%0 José, d", terra firn�e, onde chegaran:c e funda.ram uma. po

voação, em 19 de Março de 1750.
.

No dia .de hoje, pois, a belissima e encantadora Ci,(;:,_d(
de São José comemóra o 'seu bi-centenário.

Foi elevada á categorta dl:! Freguezt'l. por Provisão de �

·de Outubro de 1756, 8, de Vil:a por Resolução do Conselho de

Oqverno em .1. de março (fJs 1833 e a de Cidade uor D€creto nr.

415, de 8 de maio de 1855.

Recordando com saudades os dias de mính'l mi>nlnice: pas

Hados na histórica São Josê, .qu'alldó meu pai ali exercía <:1 cargo
de Coletor E&tadluaJ., q',uero, neste ensejo, lembr8l' aos caiari:nen

ses que muitos forlUn os josefenses que se destacaram nas Ar·

tes, nas Letras e nas Ciênchl.s, elevando o· nome d","",te pedaço
do Brasil para maior grandeza da. Pátria.

.

Guardam-lhe as ·págínas. indeléveis da nossa h;�t ';,.l" ., ,,�., n
.

deza das iatitudes, a elevação dOS gestos. o poder m'lravi1hoso

da vontade. (} c1arã(O> límpido que lhes marcoU a eXistência com

um profundO traço fulgurante.
Não ficaram. sem dúvida, esqueoidos na Iembran.ça. de

seuS llatríc:ios. nem esmaeceu a recordação da sua trajetória
brilhante pela vida, '.

que ,souberam tornar harmoniosa; .

na es

íJ.ara a admiração con1;erríj.nea. dell1O'Ilstrnnd�se: num. ID?vímentQ
(ionsagT2;{'(!OT'. o nosso amor e o nOSEO relO,pelto as malS lmpressl

,,>as tradições da própria raça".
Dos filhos dle São José· que se destacariun nas Axies, para

não n,e tornar. !Dngo; treis. se destacam. no sacel'dócio do Dever-

1i1itaJ', expoentes qu� foram das nossas FQrçg.s Ármadas.

PAI!:A combater .g 10"
bril!.lU de !lEU filho. dl-h
Licor de Cacau Xavier.
Muitae ceu,çôes ji compr..
,.. ...cam !II ,ande efid,ci�.
""te ,D'�.O lombri«lIeir..

i

proibições
ele

sôbre a�:caçª
silves1tres.�

emmets
• de Divisão de Caça e· Pesçà

celldo proibições rel�tiva- I cus e macacos. ". _

..
, __ �

mente á caça de anímais j Não é permitido caçai:á
silvestres.·

.

noite: nos parques Nae\o-
FGram designados na mi.is, nos parques .de. Re:f�-

'portaria, referente a va- gio. Reserva· e Cl,ia:çãc:({�e
a caça aos animais permi- A.nimais Silvestres :e, �u
tidos _. como 'ínutuns, ja- (Conclui na �.a pag.) {Utl'à 1;:7

.. Alma Or1ikowsll \

J.�l nani Braga; II B 1(:10 _.�- L� Arditi.
DORES NAO SE SUPOR�
TA?>! COM PACI:ÊNCIÁ,

ELJJ\HNA11-SE COM
.

- 'l'OGA�, �I
es!

I
:"úeta O mg:1.nbimo_, <)s· có�
prhnidos de TogaJ não tem
contra indicação.
'l'ogal. esp'�cífico de fór'

mula suiça contr:l. as dores.

( t rlnens ne,· ..�a.lgicas.. reunláUcas. "pu
gr']Jtlis, vencendo-as ri{pidiâ
mente.. Togal, enérgico ctis-!
solvente ·do ácido úrico irâo'·IEcipecial para '>A Na�ão",�

�\.NDRE' NILO TADASCO
;.--'----- _----�-----.-_ ...l..

.8' um 11'lH.rechal Guilherme Xavier de Souza. alí 'míscido'
eTn li de Julhu de 1818. filho ·do MajOl' Antunio Xaviel'···de SOuLid.,

'lue, contando 16 'an(;>; de itllclde, verificou praç:1. no Batalhão

rem"-llescellte do>; intrépidos "Bal'riga,;-Verdes", o 8, de Caçado-
"Te;;, �.,ndo reconhecido 2. Cadet.e, galgando todos os postas: da

�_--_-
- - - -- - - - -- - --t- - - - -:-....,.

hierar':;'\ULl. e que, <{uandü Brigadeiro. sübstituiu o Duque d"e éa;·
=_,_. 1I1UIIlUIIIIIJU.IIIIIJIt'IIIIII'IIIIUIIlIlItIIIIUIIlI'"m,im'HW.Ulm.m }�.

xias, l\Ilarechal Luiz Alve" de LIma e Silva, no Con:ando das For-

ças ·Brasileira.s em opE·raçõe" de gUf'lT'l contra �\S hostes d; 80- § O" P�uJo MaJ�a ferr�l ª
JanO: bopes. Promoyido.9 Marechal em 1. de Junho de 1Í!JH, ainda g r li UI ª
no calhIlo da honr:i, dele l'egressou cni 18(1!:l e por Decreto de .

::::
•

-...HelmitoI - Limpa, desinfeta os rins, ate· - .. D " 4) a A J'o -
31 de .Julho l(,e 1&70. roi 'nomeado COl1selheÍl'o de Guerra e mem- = :::

"::Iro do Su.premo Tribunal 2iIi1ita.r e a 21 de Dezembro do 111001110 �úa as dores e ê indicado coroo o máis ª i ..

ano, . na antiga Desterro.· :1a casa d'l, "Chacara do Hespanba", encazantissépticoparaas vias urinárias.' . :: CAUSAP CIVEIS, OOMERClAlS m C.RIM:tNAm .�
"Jnde nascera o poHn Cruz e Souza, faleceu o braVO soldado: :: l!lacnwrlo: Rulll. 15 dI! Novembro 389 - 1.0 Attlb.J' �'

E' um 'Coronel Luiz Gon,es CCl.ld�.jra de Andrada, ali n;1.s-

I'
=

Rel!!ldsnC1*.! ttU& ],5 de Novembro. 139S - Apm-t.·l .-=

d,J!Q em 1842, que verificou praça voluntária em 22 de maio de ª ª-ª.
1863, matriculando-s(C na Escola Militar do RíÇJ de JaneirO.e �en- .;;

lIf'ONE; 1�7 _ .Calxa f"t..W. lrll _ BLUMENA.t1.
=:

do reconhecido L Cadete em 15 de julho de lSe4, para. aind'l. co- �... �

ªf��i;:���: :;�gd�f:���:f��:I;:·�I�;:��;=� I�1::;;�;IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIllIIIIIIIlIll;IIIII;',;'I;,;;;;;,�,;;;;',;;;;;;'I;;;I;;;;;I;�I;I;;';;;;;;;:;:;I;;';;;;;;I:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;�
de 1894, fuzilado por determinaeão do Coronel Antonio :MoreIra = =

CeSl.l'. na Fortale� de Anhaton�iI'im. == ==
E' um Marechal João Pedro Xavier da Câmara, nasciti!O

- =

enl Shó Jo�é a 19 de maio de 1843, filho de Fl'ancisco Xavier de
.

11:.'
==

0ljy";ra Câmara e D. M'1l'ia Benedita, de· Oliveira. descendendo _. -

npl{) 1:-,do l}Oiteyno. de Alltonio ctl. Citmara (! Silvá, um. dos sete
- tIf/IA ==

fôlhos de Manoel Raposo da Câmara, fidl.lgO morgádo da Ilha de = E
�,qo ]"fi�Ha.l dos Açores" qtf9., contando 15 a'noF; de idade., '"'eríficclU =_ ==
!)r;1.<-:J a 15 :r'� Noven1.bro de 1858 no Batalhil.o da DeJ1ósito do Des- = ==
terro· >:-om h�enea p1ra· matricular-se na EscoJa Militar e ,�endo = . =

r�po1,hpi'lfln 2. Cadete em 31 de Março de 1860. interrompendo
= I =

Re"� p�t,,(ir>'3 para. fazendo p.arte do L Batalhão do Infantaria; � C H E ir g P. R A L O J. A. D E V A .. iE J O _=� ..emh'lrCnT P"lT, o Urug1l'a.i. dali paó<":.udo a f{lzer parte do Exér-
- ._

- �

cito mn r.per.a<:ões contra Solano Lopes, tonlan{"O parte enl todos - -

os eombates, destac.a.ndo-se pela sua bravt;ra, cor".gern e sangu\! � DE 11\lPORTANTE FIRl\IA DO VALE DO ITAJAí, CO:\I l\IQVI- tê.
·rio.. (' ..ondo comandado pelo Coronel ;Fernando Machado, ..: f=

P"Offi<>vido ao posto de Marechal de Exército por Decl'eto.::§ 11ENTOoANUAL SUPERIOR �L\. CR$ 2.000.000,00. :ª

��re;;1q(�':, '�;�,odOd�;j9�;. d�OiE�����.�'o'"a�:u����!�:m{�:t�u���m� = .DA'-SE PREFERENGIA A' PESS oA CASADA, E.\rERGICA E CO�\l : =�."ril,,,···' '�";bt".
- LONGA PRATICA.= =

._= CARTAS INDICANDO REFERENCIAS E PRETENSÕES PARA O i"'''.�
Hoje, r€col'dan4o São José e os filhos que a engra.ndeSC3- SEGUINTE ENDEREÇO:' ,S. A. "J.Â,._ NAÇÃO" - Cx. POSTAL N. 38

r::un, com a reafirmã,ção de minha sàudade. congr;Ó.tulo-me cor-

=___ _ ("\TARItJO N. 45")\ _ BLTT:M,ENr AU _ S.T_',\·, " C�.A rj.... :'\RINIr,A.
:

,.==..dialmente com tod!o o Povo Josefense. nas pessoas dos 81'S. .A1- - - \... - _':1. ..cl. I>. - �'}.

varo Tolentino de., SouzOJ.. e Lupércio Lolpes, aos quais. num iam-
_.

.

'" ,==
plexo sinc."ro de. reconhecimento, felicito pela comemoração do,=.. '

.

.

=

bi-cen�:�!:iOs:: ����dãria cida de C�ta:'inense. ,_,.. ' ,l_ :n I I �U1lmlJmmmllllllmnmlllmuuiununnmnuullnuUlmUnmimUlHIlUIIJJlUJUUnpgiiíiumnum !mlm!mUmml;iitlilUmmmnnn�

Foi reforrmtdo pI,lr Decreto de O de e'ezembl'o de 1916 e a

morte o colheu ainda no 'Supremo Tribunal 1>.:11litar, em 28 de

fevereiro de 1922.
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1
Nattrrafmonte, :Jae atríbuíu a- � I d, 'tuila. ao de"tino, :::i.tn, .de',la ser uPR O a

iatalldade. Do CO"lt!'UI'ilJ, 01 H'l-
-,- _

• vou ele a E�tel�·:�.J por que ter .. U

então encontra ..!.o l:'.-J.uelil. !"V'Olll

S"ela ado estuv 'i. tão perto c. dia

de graças? \
l!IIal:1 Es!" Ia nàu euncor-Jou.

,

"lentou-,;e, fl'icotanrlo, 1'.[.><;1.1'" I

esvoaçantes �i�Cel�:e�� l�:��t::t:\��O�:�� �1�� ;'0,
'o na sacola. e que o dmhelro de- !Frances(� ndo cm, m(� parecia, Tinha um 0.1' tIpicamente ,.('ria se]' devolvido,

pa/,!s,'_J!SE� nd:,llhlu ssautoro: de {lIstmça.", e boemisr, de {l,1TOjo � JQe sabia que Estel1. tmha. ra

reo::t!o, Ifo, feita liO/) motâe» Iranccsc« pOTque boneca. da Franç,t I mo. Mas ficava, rnatuco ao pen

,"C)WIJr'1J t8�t.' 8JlU'I'/)!( IJI t:óttyw 01(1'(' ItS t'ô<J.llças de' ourrora. E1t su.r que uh esta.va..m clnqu 'nta

<l,tê ,,</ub,(t de CO) !C,nu poesu: <ilHO [.LIUIJU de uma IxJne'ca. de Pa- ! doltars e ninguém sabia 1.\1',,::;0.

/';.1;' que raZb'(leu. frmtunt r. ]ug(tt'u beijo', paro: áepoiB acaba« tri.;- Estela falou .sim!,lesmcntc: --

tClnente t'u, tato ilc li,r'U, como quatquer boneca 'L"-ulgar��·��l!L!.L d� "Devolva-a.··.

lOJa de arrubalâe _-1 [atea f"!1J:ce'S'tn1!a Elise posS'u!a ca.belos cõr Jce fez uma carranca: IIQue

f net:!ó .... ;o é esse de devolver?!' _,
(lo �oZ ae me'!o dla� lon.gos e O�dU!2d!)sJ ternl1man4:J ePL l�nll.L

sob"'e a testa. Seus. 01110:1 U;W: lltZ'HHlt 110 TO 'to branquiSsHll.O co- grunhiu ele. "Sempre li a. res

peito de homens corretos que f3_
mo ntlJl'lotlS' eapwl1t<.1 pUT entre moita" de líTi08. "e8t;ào V'Tm�-

ze]ll isso, mas estão sempre nas
lho ch.eio de I'olan!", , tuço» olc fita, �·a.P;,3.to brumco com pompom

piores sítuações. E eu vou ser

pl"�O, ri..,. cni ,0,.tII , b fiYluillhu de IjJf;'se. a. mais Zindu c re �

um. desses simplórios'?"
lJeitud,L de IIlln!L(L" lWIIUJtt"'" Ma�, eequeci-uce !o.Ub réus, EIiss t:lLlw.

"

",Le ""Uld q�c nao poderia <-uil

� caUtr:u f'OIJI.UI<.{ d� lt,l;>\ 1.:ltUl (. cin.zent-o«, Io uçc« t{lt� LEn:c;<":l 'vencer a, si nle:;.nlo de que r ra

como pILt)tl(t� ti a' r 'rlt:. Pu',. Ido' JYo'(l trâ« por Uma !/L(''''Ia,!f{t[ direito ficm' com o dinheÍl'q.,
de [lcn C8. <lES c(lí,,,n�1hc pelo» 0>111,''08, €IH gomOs lal'YOS, tOl'n<zn- mas el.,tav 1 e:>pe,ranço"o de

do-a m;(,t61"Ocl'" )'O)h<1l1t,ccol lmPTúp"kL para: as In'illC,df'l,,{w (, convencer fl CE-posa, per-que �a:

btlt'i�'ltdo e de couuulre. EH8C .'6 !:I[oa aoe domingos paiJ'Il uma t:01' ba que se EsteIo; dizia qu� 1 ' '("n, >lm

ta. no qual'teinlo A ::;0 CIl, 71W!,;' ningucm, podia legurú·la, B(meCíL Y_U''''ql.fet' coisa estava êerla fcra? Uma pequena do eorneçou o 'show", ele

jrunl'B[I. com rtt4Il<t! )!(((-wl!(d"Eli8C e,'" beldade prcoiosu, obc' bn-,. ""ti' I <3t va (-l'l'ta. cctebração do Dia de Grur;al.? 1b f -<)1' pal't<> da CÔl'O,

d�ent I a uanu. ,'u"rlr ric ccnnlOltlOSOS protocolQ,";;. Filha d� t.:·:nt� Bat.eu na. sacola de novo, Não tCtS1Q'-' 'IH'pito pn," " 1 :\1. '.._1 3.:- CUlLU.3 -piora:a:nl_
eles, "P ,,'eci.aJ eu, pü1Jhc:J ',õmcntE em <lias ãe gaZa, quando u' gen· "Veja o OUl'O, querida." ,U:t;ll ,",h é rquentd ll'011ars d� , " V'lU" " conta�' Joe cuja

te a"scan f.tH<!() }JUtiCSb'C nprGcltlrla ao pa!<8ar. El. '3, a l:JS PtU< nlelltou el�. 'PUXR., O JnQ dbto prazer?" quanti t IT'L �uperior <L qU'3 eLe

,-,sl}oaçnnt"" � l(,<;8;m ",cu, lltl! c()�tJlltLarJ. ,cllamá-la, Onde qU.61 aqui deve ser pelo Hou\'e um !i1R!nclO, UllC::W,
f

<, -<I,,, ti 'lue l:-

• 1.1 " ., / ' C cru��".O-' lwnal'lo, li: olhe u !turne aqUI. .' o.' I) (['iI Ô .. Oll"C r.1., e VJgU"Jll o atingiu no ulho.
fllLC estires i sentado f[ dl.'jUlf.tUl e u08 lCU.S ar.. l k,i ...-"

I
•

'f b dI' lado de ,lünl rn' })llnf"an J ....

_, colo. "JoP.". dl"'se el·,. "I.Ou ' I j ,1,;., jJl';(!H· "0 -air.;lo
(;71 von�:,tnt(, DUM'c,u;alH fouriall/-llte o rosto IHu ano, "'II! ara

I _

. -

_ ,

- � ,�, - ..

. " VanderSl1lvthe. Nao e alguuT9. li.;!I' u..\..) lll��r.l·l' :::;l1H t-f'\ 1 -"\ H'tr 'eth::", ta..ulbBnl fui atingida..
"at'u,,4,S€ nn b1(tcclete� � NO CO/((I' I de 1/l1<s8(l1lgu8_ E1zse ;Pá' eOla •

� .;
d (·o.is.a.? <Js 't l� não ,iveul pO�i"'O obnga.r-Ille rtt...à.izer nãv", BerH, p l'a QU5 eont:nuar"!

eln pleno vOa, _ladO, ,'lha, pétala, ÁLlVem, Elise s� apW-Wrl!1! a
"cheios das !lotas" não �êm nO, Na rJPité !t()1l . I Qu,'ndo acordaram nu dia

t!w)'u COIII �_'IlS vÉus de leve_fi, ti.l't,'c,na. EUse, a elos 1:(= 6lft'oa' •

J
- ri

mei> �omo c",�e. Apllsto como I celebl'açiio P?r .Toe (' li:"te):.c ,'cgu nt<1, 1P1", man lei.. -""stela e

vuntes, mO/',',eLL de eclhice. Uf ga, Bcm bruços, sem, un,P das pe.rnas, nem >tlne falt:1, dos cinquenta Nã,o .e ,p,'r,ll'dm ai é o Diu d'� Joe er:lln .lois pobres
1IL<tiS COTol,ulu, üe �'t!u� afi o dm'/-ad6i,'o dia. Debaixo de UI,. pé de

dá.has (H,,,,)'ela,�, Ehs!.. �� do' eéus E&t'oaçQnt",<;, ficou !''''pousa ndi

para I!t//!P"C, ubrolta €111 luZes a�lns\ e c;II}'enfu8, Estaea desté'l'

tu a atmosfel'a /)urisiNu5C tie minha infunda aHRISTIN A

Vida
Elise, a dos véus

Curiosidades
l 1': p. OUt"': I.u·, di.! utU,_- PUJ".1 t!

1 n"tt! ,ão c,",,"[elLtc8 a ú.y!U! bo,
/·'CIUf.tt r ) ."iOTO fiurolô'}f,co apli-

I �'llt}08 ('(UH HIll al!)odá.(·;nllo A

t;[WdLtI<J. [:'1111<1<1 pom€lloTada. "

I{ l'tl P 11' centO (. bua p.ara o

> lO ':ir "tE' tu..·h'l ob.'JfnlÍr7o.

Francêsas
ANIYEHSARIOS
FJ.Zé'JU allO� hOJe,
O q Alfredo SaJlto�

O sl'. H-llUlldo �tudg<ll t
O Jevem BIL C'o;:l'ci':l.
.\ 'l't:l CiplÍ,:lna 'cO,llIl.

Cons-sUtos e Receitas
Uiilidades BH.OCOLOG

---�---_.=--, ....--- -"",,""""""'_'

,

(_tI} caça. ecnas

tologicas.�_geleitos que pOdem ser &orrigÍillll S__ ,..,....:_;__.:___:....,_--'-__,,_.

ICorresponde a bondade do
espirito a pureza do habito_!

Beru.i� foi Ulll do:,

x�x-x-x-x-x- x - x - x -Y-x-)

� �....:J!..!".:il"';:<A;;tF�OJi1'�.M..t.����.,�-·�o'l':i���

I Expresso Blumenau (uritiba
V1aleol DJirial em LhDGUlloel

. .. .,. .,. Do�nCILIO A DOMIClLlO ", '"

Preço da passagem: Cr$ 155,00

AGENÇIA
MOTl':t. HOLETZ

Há lllulhel'é's bela "��gi'ada 1 Não � "bem03 ql!ai;;; nustel'lo"

,eis, JúVBIl� gl' ldoclL,' c ,'hnpá-
,
b-US pesquisas os doutores daquc

tira'. qll" �e qUc1xm.l l h Ita ri" I [" tenlpo fn:;JhIll e IllUitu 111e,

rUIllp:Hlll·a. Não têm !l:l.da que no., conhecemos os ren.e..::os que

desagrade, upal'enL:m�'1le, llltl"

I' acon�elhavall1, o que é :p:!.l1a,
"xiste nell'" qn,L1((!!er f'U{�'l qllP rois wericL Ullla coi�a intrre:;sa.n

afasta .n€'!l1to ()� 11l:l.Iore, am!- te pan m.üta, pessoas que se

go", E por i-;J pcrgllntalJ\ all- quei:.'1.n, de tal distúrbio,

gustbduõ: (J 'lUB ;5('l'á:' Enl todo caso, continuemos:

"-anlos eJ,pti.�::H· P:-:: p 1"1l�1p.l"'1U� (=t!lU' coisa se entende por unI

.f�U!.ltal1du un"1.. b,.r."c h16tnrll. háIlto p?rfUnlado? EJ justrunen·
uri'.nt'l J t" o halito que não tem nenhum

1.l(.lLr. E' uma espScie de �ari-

Urll T'-l!llf fI' <F,,,IJ€: r:::;:.*" \:) pt·,._ \ (�ia� que, rJ�1.<::;�ando atrlYeS dOd

fundanlpntp p'p. ....wlir ,dn p·Hql!
..... lt'hlO�, alqui.re unl odor todo

.. Io"ll�' mI I F,,· '11 que não é de baton, de

'I:rua de J o�a...:. de j'lsnliffic
1 e!ll:'"tn �ão dD ... u,úuP, :J. eUlana

<'iio da I)e;:,�ca que num 11'1lito a

'{rL.davel ate."ta a pure:;;a de

mil vit tude", física, e podemo"
, l 'l�'. u�pil'jtuais; pOJ que a ba-
I

11 d''') > " h �1iI o tan1benl cor'

I t'>,ponu3 ii bondade ue espintv .

(J h·;11Í1). pod·:.> ��Pf pJ'plTldic :t.do

()Plll"'" nlá�� (_'C1Hh";õe� do na:riz�
10 e;"Ji(Inla,é,O. f _tE CJnligdala�t <.10;:;
." Jlth":: "'. nOl i'_80, 1101 lnedlCO
'le\'C sei' CQIl�Ult3do �cnLpre que
IliJlP; 'I' tuna t1ú,ÍÜ:J :!obre a pu
n.. z·� do hallto,
.

1\1·.... tCIP'1>l t.. ;. b1...1Jl le[nb���u

qUi' n:io (Jb::itante d.
�
oerfeita S.lÚ

le t' o melhor eüado higiemco

da boca, há. unn certa época
em que o halito feminino não

é tlgradav3h Será COnVC1l1ente1

PUli::::, J.l. \ �g"t'a·....at· e-s::::e estatU0

fUlllondo, bebendo_ conlendo fo

ra de horas alimentos femlen

táveis. Deve-se. l'Lval' bem a bo

!la, depois de �&cm;ar cuidado-

S'3.1Uente o� dente:;, COU1 agua

oXIgenada ou agua e suco de li-

dtO �on'mbru N. 313 - l�one, 100:?
� ....��

-

HOJe. ás 20,30 hDras

_
Rems Ruehmann. na ultra hilariante comedia.

-
-

"CHAPEO

.1.1 V�)ce :..;13 ,;l::h'! ...��.;l:.l d1.4.:. pt·�_
soas que a rodeiarn, !l0r alg-Lln:.a

com cel'��du- pc;cu1iaridade enl SU'l maneira 1 -- A Patna.. - - :J -. Prepo
l"3':'J d� n.�= .. l�:tr.. �

l-l�á:'llhões de s�r, ?Or esemplo, falar re- sjção� -- 5 - Fornlu, sinIJopada
�Oln as"unto.. mito1c"-c" 1J-!'- ',<' ,h ' 1 aparentaI' gostos ra Ue, maIOr. í -- Capa ,,;em ll1an
• Onageu:; ou anrnlais

�

grote"�D'o. 1'0.', ('te.?

I
gas_ us'ldas pelos irmãos (' ,t.S

Moustiers tew' "ntá!) I) C]'ll '10 fi) tlillcer�Lrllent2 �",nte-.oe in- confrarias religiosas, 10 -- AqUI
"eIll fIo'!' ele k,taia" (' (] orna- cli:nad,l a .?_dmiru' I'� «ue têm 'lo que e feno ue nlcu'Ü1}l. 1': -

to dito Há I L f"nf2a-e", q:lP "'" fel'r,'}: o '-'Jminadoré,-" Ex."tes, 14 - Aql,ebs que e�('l'C
cOlnpunha. de trofeus. d� ban- 61 Enl >,ua" fantasia;, 1IllUgl- vem acerca de arte" e oficio,;, ::'6
(]gira, Infelizmente_ dai começa na-se com fl'eqwméia algum' - CãO' gran.de de fila, para. lEI.
-------- --- ---- � -, - --_ caça, 17 - l:'ÜtUI,F ele :iU

1'24''''d'g'M'õrçõlllõ'õ''''pã's's'ã'd'ól 1 'ffivi:�!�':�
------.. .-----...-r-...

André Nllo TADASCO ;

A DA1'4 ll1b HOJE REUORDA_-N08 QUE:
-_ em 1,6�3, Ml1bas d'3 Albuqu�rque e B3.g.:lu)H I

no Bom Jesus, denotaram tropas nolandesa:,;:;;
- e111 :1.685, pOl' ter sido nomeado governador do .(t.:

Haranhf.:G. partiu de Lisboa afim de assumir seu po.s;
to, GOJL.êS Preire de Andrade. qUe tanta fama gI'an�
geou como Oficial Colonizador do Brasil. Trouxera
instruções para Bufocal' a Rebelião illrígidl1 por Ma�
!luel Beckmann;

em 1.688, uma e,l'dem regIa impediu a alteraçãb
da l'epa.rtiçãu (.1as aldeias de Cabo do Norte. feita por
Gomes Freire ele An.draue aos padres da Companhia
de Jesüs;

(.'011'1-

...:\.ltr..:z,-t t'i ""plJnut 1 ) [.l

;-e C'i::iC JnllJfllf' hallto plO\enl
d� hOLt1 t: ... ]l�"t."'f;:!.Ull eUl() llt.'I;)

Uepl'ê'!õ'l eUl'tU' E�hll MJ:o �e

'tH'uYt:!nl do e�tQln t"'!O 'I eHu...,a, :,

'"'Ufa :-;81'Ú [Unta :t tlLflC -- 1�3.I"

�:l1Jer qu,L[ P a ong; ln h l_"tal' i

;niPtt'l' n t bOl' I dt.... p�,.,}1l1 Ulu(l

1'0111<t ,tê lHpcl e depOl,' entre

r::t-Lt a UIH Je flÓ� �Clljl'r�nl/J;-!

aS::;Ill1 d,� qu J ,-e trata.

-

-

-

>H. P R O B 5 T

I�_ AO ',:�:��::�1:1�:::�:�o _-�',
A' AL..UmDA ElO B!L41>;fCO N. 8

" .

:,! .._.�..i����������-

SOB MEDIDA, Ei\1 Sl';U

P�OPRIO DQllUCILIO
SERVIÇO GARANTIDO

�� CONFEOÇÃO ES�IERA
DA A CARGO'DO COMPE
TENTE PROFISSIONAl,
FRÂNCISCO SIl,VA, DE
VIDA�IENTE CREDEN.
DIA,DO PAlt,\ TODO O
VALE DO ITAJAí, POR

dt> 1 �f)7'
- ('r[! 1,82P, O grande Soldado Luiz AIVe!:5 {ie

8ilvA, Dí)que de Caxi.aB. foi agi·a.clado
da }:.}S��;

- em 1.858, pela Lei Provincial nr,
a Comarca ue �ajes e desmembrado o n:J.UlÚClpiü de
Ri'io Miguel da comarca dã Capital s�:riao aliexadc. a
São José;
- em 1.8G7. o :3" CoqJO de, Exercito Brasileiro, an

C'.mumdo do General Osório, atravessou

LADISLAU
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iba

carielra Estaria
deil futebol

no finl. 01 "Homem BorracllaT'p 1'0·
t'

.,

eoruco
o

Rio de

o Botafogo
tres jogos 110

o «Homem-Borracha»
terrninâra sua ducha: A
palestra tambem terninou.
Leonidas da Silva, jogador
profissional. tecnico, fun-

-. A F.C.D., neste campeona
to estadual, está protegendo
multo o G. TI:. Olimpieo ...

- 0;-; CRONISTAS esportlvos
de j3lumenaü, ficaram multe

• s � isteítos com a decisão da
--·0 AVAI F. c.: da capital FCD. em anular a tabela do

do Esta.do. é o clube mats pie

judícaüo pela FCD .. '

- A VITOHIA
cru 8ão F'rn.nc iscu, foi recebid a

oom caii<'rcr;áo pelos ruentore s

,1,-,\ FCD e -do Avài ·F.C.

-- O PONTEIRO direito
no, do C Ftenaux, de Brusque,
está aprovan f'J, nos jogos renlí
sados pelo tricolor ...

os" TOl:tCEDO:RES doo

Sc1e.;ão 'Carioca,'-que. aqui 'rési
demo rícaram satisfeitos com a

produção dos emíocas frente
ao" p�u1istas. quarta.-f�ir:L . à

noite ..

p

A preliminar do tollContro
Entre Palmeiras e Duque
de Caxias. estará. a cargo
das equipes femininas de

voleiból do Palmeiras, e do

Tupi de Gaspar. Ambas as

equipes estão preparadas
e poderão proporcionar aos
amantes do j,6go da rêde
lances seúsacionais.' Será
sem duvida mais uma atra

ção, para a noitada de sa

bado, A equi
pe gasparen...

se, vem trei..
nando cons

tantemente, . e

está apta pa-
ra eonseguír

Contínua IJ GuarallÍ em

sua. marcha vitoriosa. Ccn
firmando sua. vitória frente
ao São I..uíz, por IOCa3laO
do prélio realizado em Join
vile, conseguiram desta fei
la. em nossa cidade, um re

sultado arrazauQl:, que vem

demonstrar a ótima forma
em que se encontra a equí

�";=-__;;;;;;;;;;iiiriiiiiIiHio;;;;;;;;õiríõiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;��__"";;;' _ pe alvi-nég;rà,

. ração
DISPEPSI4.8•. PRISÃO DE .VE'tlTRE, COLITIDS. AME

. i3íANA.. FTS::::UR.4S COCl1lIRAS' NO ANPA

eOBA()AO. PUL�[OES. RINS•. �GA, FlGADO

-Dr. A. Taborda
. .

Um . triunfo

espetacular.
Por una vez.
a equipe fe
minina d o

Palmeiras es

tá em grande
forma. e tudc1

meiras

fará 'li a r .�

conseguir um

triunfo d (1 s

�·"o!db(ll du .Palmt:-i.?'11, que <lmanhii �'/!f/'t n! ..llü a UI)

1Jl'!lJ,be. .::!tMt��f.!.- 'l'upí� .\de·-Gaspa>:- dos,
.J
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.: Despejou o caminhão sua cargd no_rio ao colidir com a guarda da p'onte

Autorizada aos./mportaJores Argenti'
,Cruzeiros ele pinha

Dulra �ec;s�itadeMendes de M�rais ;lig�:!li1�\::::Ri::i::itl àpelo. "

do uovern�dor Milt�D ,çaR1Pts.
·para guardar os cofres d� PrefeJlur!t I'··..II�""''''''''''''�II' '. • .... . ." _.

""."", ..II"''''''''''� em fav�r: da çaQdldatura DfDgsU -.��D�
·

.

.,

,. _!, lthus um passo':ri�:�!i{)e!::/:�� "�. a Argéntina· Repercutiu: de:·mudo favoravel· nos meios poJ�I�CI�
RIO, 23 (Meridional) - .Informa-se que o rnstrtu- . .

.

' .

.;

. DUTRA, acaba de cha- mais treze anos. Neste pais, limitando-se apenas a as- '::0 Nacional do Pinho foi avisado pelo Itamaratí de RIO, 23 "(MerííL) �Dois soante adiantaram ôntexa. Próssegue;', porem".a CQ�
mar os mais poderosos aju- uma espada de sargento a-. sínar o ponto. E pr-sta em' flue o Banco Central Argentino acaba de conceder au-' fatos -pr.iiita;ogíaiS ):10 diá, .li- Se for candidato, à aseen-

I

ordenação dei nomevdo sr�

dantes da tribo para lhes niquila e vale maís do que' viaor a salutar medida, não torização aos importad�res daqu�le país iizinho para gados: ào pt9b�éP:lá .

sU:ées� .aão do sr, Novellí Junior a ! .Barbosa Limei. é' sob Ó��1!10�
comunicar que o índio A- : um diploma parlamentar. i ]l:"'erá qualquer prejuízo a compra de pil1h-o elo Brasil no valer de cento e vinte sórío.: préí1:ôem: "�"àteIiçã{) 'governador de .São Paulo � auspicies ..Este trabillh'ol e�,

fonso, velho, alquebrado, I Pois bem, os piratas e so- • para o serviço publico, dían- milhões .de"éruzeiros, o que eorresponde, _ aos pl;eços dos. 'políticos:':O ;<;lráma.. em será decídídamente . o des- I

tá,
.

aliás, .. sendo. .áti�a'dí{!
embora digno, vai SOS80- I cios da Prefeitura não dor- : te desse aumento de horas atuais, a cerca de- 7'0.milhões de pés quadrados..

.

.que se ericd�itra: .9: sr, .Adh�:- fortalecimento - do ..PSP,' o I pois' seu conçorrente Aev�
brar

..
E que por isso deve mem. Desassossegadc s por- I

Ó� expediente, nos outros À notícia teve alviçaréíra repercussão no seio do mar de B:;tÍ;ros;;ná 1miIi.en- que vem retirando, real- .râ+deixar .« palácio Pi'i�c,�-;

�ll" como cacique... que Se acham a pão e la-I dias da semana. .. .. .... comércio exportador de madeirá. e r-rpreeenta mais cia duma deçil'i&o ? respeito 'mente, O sono do sr, Adhe- sas .atê o fim da semana'; .

\
..

Mas, agora? Quem é o ranja, agora estão marte-, -- - - -- ._-� _ uma etapa vencida 110 lntercambio das relações co- dá sua caÍl.didat�ra, em de- rrilar de- Barros, na última Aceito.o sr. Barbosa jLi-'

valente que poderá enfren- lando na cabeça de Eurico I�I t
. merciais cem a Argenthla. E é fruto das negociações s�spero pelo _abando�o' pro-.\noite que sente o

�bando-I ma,
'estará ,por eiuti'ol�dO

tal' o guarani Getulio (G. que ele deve convencer o aqueS flue resultaram em novo aeôrdo comercial arzentinc- vav:e1 do sr. Getulio Varo. no claro do sr, Getulio Var- criado um problema ", e;n \�
G.), quando já começou

_

a M'Üraes. ��ra qUE� se �esill-'I
"

brasileiro, negociações que, ultimamente, culminaram
.

gas. e o a-W16 dirigido pelo gas,
'

.' Pernambuco e de' sohl\.Ça:o -"1

���tar a' famosa
. can�a.o comp�tlbIhze.' pOIS �era um contra Dean Achesson l' com esforços desenvolvídos pelo GOverno do Estado ' governador Milton Campos I .

" I urgente. Ao cont:f4rio.· 40

«Smto uma força 1l1donu-j passeio
na pista el�ltora� a',

·1 do P::lrR,nii iunt.0 .�" GOvÁy....... ll'pdp.l'al. em tav(lr da candidatura
.

RIO, 23
.

(Merid.) - O

-I'
qUe

• estabelecemos ).i.9Utr�.$

ta ?» . sua presença como candida Washington, 23 (UP) - Tanto nas reuniões prelímínares entre os Elstado � conciliadora do st..�onso sr.. Cirilo ��or, que no constituições es�adU:ª,i3, ;._;'()

'I' to a viee-presdencía . de Re- Revela-se que oe elementos co Paraná, Rio Grande do : Sul e Santa Catarina, -'. Pena Junior.. Esse discurso

I
caso da aceitação da can- presidente. da

. AssembkJ,R.

· MENDES de Moraes t(;�::n I pública, I democráticos no Senado 0-' através suas representações junto ao INP, - como .
foi recebido o mais favo- didatura do sr. "Afonso Pe- tem atribuições :a-peri�s pa--:

53 anos
":Ainda, sem peri-! Nada conseguirão: Lurl- bedecendo á orientação do nos entendimentos finais presididos pelo próprio Go- ravelménte possível no seio na, áspira a vice-presiden- rà,'substituir o góv�ad<{,l.·

go de c�ru' na compulsoria. co não tem coragem de a-I presidente Truman, resol- vernadcr Lupion venceu o esquema econômico que os �o PSD, oç.nsiderarido-se 1 cia, declarou: .

,.'
.

impediro.erM::0S- o-

exercera ,,9 generalato por! bor�ar o assunto e precisa I veram defender o sec�·etá..: expOli.adore;l? p'��:a,IJ�t:l��S ad:��avam, o 9ua1, - a- que aquela candidatura voll - «Cansei 'de carregar
"

-- _- --- - --

I de Moraes, até o fim de seu' rio de estado Dean AGhes- liás, - veio eitca.Úllnll''!r. {leflmtIya:meJlte. o %Ssuntl) tou a robustecer-se. ," I
outros nas niínhas éostas: ..... :; C. !.

P nM J] � r n D 2� governo cerno «um J('âo q�e S011 contra ,cs .crescentes a- para a Roltlf'ão . c·onvenjente ao importante sétor da . O caso do sr. Adhemar Agora vou trabalhar para

i!!!b O IJ U II .. defende as arcas da MUlU- taques republicanos. .
nossa riqueza,·

.

de Banas é crud.ál, eoÍl.- meu ptc-veíto». '

..

cipalidade. e realiza uma 0-
--------------

. '.

· E não .tinba. dinllcir(" tb.ra estupenda adnUllistra-
.

EX-

' ,

gO ( 'I· rS ter" Qm etiêano' nê
Toronto, 23 (UP) - O lva». .�.

cidadão Jacopio To�no en- Alias, estou repetindo o

tro� num restaurante local qUe me disse o sr. presidén
e diSse 310 garçon que lhe te da Republica, com ou

trouxesse um prato de Cb.- I tras palavras - mas com

da petisco que alí havia... 11 igúal sentido. - na tardf'
E:durante cInco horas, o de 16 do c-orl:énte , em Pe- !

nlOllstro comeu, com uma I tropolis. evÓi'àeldade jamais vista, O-! .

vos, tortas de queij-tl, pos- O DASP emioll. há Y3.-

�T:d�'a, ����l:U;;u:dep���xc�, �::n::i1r�;('�::f�:: !:-1! __ Hospeda9se atuar.DEnte·. na'.Esidellcia
-

dlL� $r.: Joa.o -DllJêttõ I.m PefróPolI:s --
e�c. ,etc., lllclu�lVe sobreme: lir o expediente aos saba i

' .
'.

." .. ,

,

�. e .

sete·· chlCaras de cha
.

dos. F1Ú, porem, "ôn!em in-I RIO, 23 C!í'A.eridional) _ I saber como e. pprqu-e e, de- O misterio do sunüç� ,da-l vogado
Álfredo 'Trajan, -seu I ampl�meí1te noticiado, che-

'. e, ca.r� ,

.

'. _

I forma.uo que EUriCO G. Cada vez se compreende; pois de tantá ·-barulho, per- do ao discutido personã.gem .
amigc e defens0l:' perante \ gou a almoçar COrf.l o sr.

, ;:Mas no momer.\? ue pa- Dutra está a «favor do e.on-
menos o misterio que cerca l sonalidades alt�eÍlte qua- eontinuava no mesplio CÍ- a Justiça, para a residen- Adhemar de Barros e a as-

· g�!,:..o.monstro dlS:.3e que tra», o que constitue um
a presença do ex-o-ano-ster jlifiêadas na vida 'publica poaI, sem ql.le qualquej no� 'p.,ia (10 TI inistro. J9ão Alber- sistir' a ·um oO>llcerto no

lla,o tmha um real nos bol- O t· -

b b •.

h d
. t' P t li' E t ' I T' 't' �.'-

"

1
.'

'.

·

" . �rr�. a.:�men (\ mVQ-C�- Antonio Fernandez Navar- brasileira apr.::;:xima:tn-se, do ticla ouveS8e, quan o, a re- 0, em e 1,'OpO $., s e po'" .' ea'ro .l.v.lUlUClpa., em com-

f;OS;..
.

do e puenl; que, a.s reparti- "
. falso r:.u autêl1tico arq1Ú- portagem apurou qUe o ex- litioO: tamh�m,;"$e:fe2; -amigo pa:iiliia do gO'iTernador de

·
,
L�vado para a cad�'Ía, o ções -devem flIDCiollal' aos ro entre nos. Enquanto a I T ';'."': I

o-ano-ster Antonío Fernan,' de Antomo :Fernandez Na- São Paulo. "

..

voraz ser ellcOl.ltr,m um "ad d
. F B I se interessa tenaz- I

nu lO11a1'10. :" b o .

- �
'.'

. .
,

.

saJ.i o�, q�l�t1: 0. se a.?rOXl- ..., ,�' r ° «gangster» desapare- tez Nav�rro nao f()ra rap- varro, v�rdadeiró. hómem- ·Sem hospede durante

bóin samaritano que se mam as elm<;oos geraIS. :4..- mente paI cO?�I..J'lar �eus ceu' inesperadamente esta f'
tado e slm:Jevado pelo ali· eni� ,.q+i�, cO.rq.>.ji. foi IC�nclue nu 2 a pág. letra F

· 'prontificou a pagar a mul- h�a�mellte, nenhum funClo7 p�ssos, a polICIa carIoca
.' manhã, depois de)er sido �:. .'. .'

.... .... ".'; '. ':': .

,

'. . .
- - ---

fa.:.:
'

nano tmbalha no sa.bado, plendeesoltaohomemsem ievado'nuni autoniovel ásl - ULTIMA. HORA ,.ESPORTIVA ....

De fronte ao consultorio médico
.

7 horas da lnanhã <» s�ba-

P
.'

t
.

t
'. '

.'. " .'. '. ,.. ..
.

d
.

Bchaoo um feto numa tala �e Ii�o:����d�g��c'··.aron·'Oel-nshaos' U._'-IOO····'1'0'"Plara�gac" . De
'rela Ihado e envo110 em papeI de Jorna IS i �!�;E:f:'i�:r:;..���� I 'como: d, conhecrrnentOj-na pl"ep.'� óão nara o cer-

I 10. se �f:çal"á :r se�
Bcha- se a Polícia no encalço do facultativo "

la residencia"
. obriga�?o � geral, o Juvent'!�' da ci�a: tame ('cntiiientill.' .

.

'

com� instru.m�nto para. �

. I ch�ft;: da fa.nulia. a �gIr. e de de Porto Umao, em"d_is I '

.

.

,. '.
'.

.

. volta do futebol colombla-

RIO 23 (M 'd) H 'P r' r d
.

d d f'
, neJ O-Icamente n::ua nBl:l: con puta do Campeonato Esta- . RIO, 23· . (Mend.) - Ao

110 a legalidade

d' d' '.
� erI

b' _d
e- a o lCla, ICVOU1t aPAura o J?, emplnh'e�a

o um

I at adl'1l1ua· senti� a invasão . dual de Futeból de 1949, que fomos IDfp.rmados por
.

.
.

lon O crnlle aca a e ser que o menor a er rau-. Cla, apa ara. na a a e -.
..

.

.' '. d' t f .,..,_ c
.

d
-

f t �.:I' d t d .

. .

descobel t f" b Ih � 1 L8ya(}o nara a "f>sidencia eIro ou o OL'-e esqua rao on e merect;:Uora e o o ·4epo,·S de espeta l"1I!lar fuga
nário d� �!or z uu. ;.l��lO-,

A CANCHA
xo'.em/; a.;":.;s �umm��c�' de 'sr'. ioão Alb�no : I' d·o. lpiranga de Canoinhas, crédito, o Vaséo '. da Gama

l.j
.. Ii '

__..,___-

. pe a ,pu lca, pOl so lCl açao
.

o
.

'
.

'
'.

tendo que enfrentar' ao-o- vem de receber um-convite

r 1
que na tarde de ontem, u- os membros mfel'IOreS e ---. - - � ..

..

'. .

. !
.

I:l
.

'. . •

.

reso OU ra'n1 d l' .+ d
.

d f't t Ih T
'A .

. 1\"
-

i
m, o GrellllO Espol'tivo 0-, da ColombIa. para que a

e-I Ipa .lan o IXO na paI La u- superIores o e o re a a-' , '.,
li·

,.... .' ....'. t" rt
'

ma residencia, encontrou
. do, ep.tl'egando�() ao facul-

.

res pess·oas
. mplCO. .

", .' qUlp�; cam�a. ,m�.roP'O 1 a-
.

.

'

um. f' t 1 t t,
'

t f
.

d" ,-.

,.
.

. Acontece. porem, que. ós na aI! llarhclpe .• dum tor-l
'

·

.
e o eomp e amen e. 1 e-

i ." •
•

a IVO. .Que :sapal ecel a .
. .•.

_
lpirangmstas.' proteStaram nei-ó intei-nacionàl .'. que' se- e' DOtalhado. dando o alalma., Ja está clIculand.o ° 2.0 <>111. s�gtUda. A leportagem, mortas numa explosat1 ..

t
' F d l'

-

C ta
. i . .' , .

d'
.

t' INuma sala á frente. no pri- número da rcyista �spurti,. �onversando com o 1'-"no)' J
'. ·lun'o ado Deee'aç�o. a trl� I �a �rlgan;:a ? e.pa rcoc1ma-1

.

.
11leiro andar, existe um va «A Canch1>1, � mais obteve a confirmação. A J . Maceió, 23 'Merid.J.�1 ne�lsel : . sdPoruas, :�?n nr�, b'l?anve(l O�di�BrIntOugov..°nfCoU:-' j

.

,;tt" �.:I: • .' • - 1 I . . a mcusao o zagueuo. . . .fi a o o I 01-1--·------ ..

C�w OrlO m=uco, espe- c�mple�a. do �ul no B�.d-8d. i popumçao k:-cal �e? a�Qu- Explodiu a cald�ll'a d� ��- kes, na equipe juventina, ínant.e que--. �Q contrário' do I
Rara ocorl'õllCia policial em Rio (lu Testo

.

CJ.a,,1,izado em doenças e 1110- Espprhsta, leIa Q 2.0 nUlllC- n03 que casos. ldenbcos genho Sacramento, mUlUCl- p; t I t ais' u··to·u que c.·o..,.qa de' eSTI<"rar a di- lndaial (A. C.) - Não l-aquêle
nreso aue J'á tenta-

r t· d h' d' -; ,. - c a"
.

t
.

d S- L' ...... > OIS.es e e emen o P. ''_'U..t'�, ,
'

• ". •

1;" �

.

,

••

es 1�B: e set; Olas
..

o SI. ro h� re-Vl�ta {(A
•. �ucha», pass.ar:n la,rlalI�el� e no C01�- pIO e ao UIZ. lu(H.:e:a� o certame de 49 -da Liga reção cruz-maltina vai es- r podemos deIXar de conslde- ra fUgIr uma vez e fora ml-.

G�1gmO Jose
....

Carnell·o, a- que e �scrlta e dll'lgIoo, pc- s.ultorlO. d.o. med!-co. A Po- no de�astre . � proprJ.eta:r�o Regional de Ponta Grossa. tudar cúidadoSàmente o! rar a esperteza do preso I pedido pelo policial de guar-

c'\lsa�o ?e pra. .leal' o abor- l�� maIS C01.ny�telltes cro- lica �st� dlhg�l�cl:ndo para d� usm� e ma.l� tl'�S oper;l- Podemos .adiantar ainda,. oonvit.e e se puder ateúdê-I Francisco Soares .d06

RE.�I
d.a: mas qu� ag:o:a conse- Jli

to C1'lnunoso numa partu- mstas esporti"o:s do Vale localIzaI o médic� e a par- rIOS, samdo feudos outr� d'
A

d �. ·ti·"· . I culpado de roubo na Casa grura seu fnu e nao se sa-----1J
rien�'� COlnu

.

l d f t d It" t
.

t
. t . '.

' ,que, e acol' o C....ID no elas
- - - - - ..;___ I •

.

• .

.

.

.

.'
l-Ç. illl..:a o D a Q o aJa-l. urlen e. . se e.

.'
'indas de. Cà.noinhas, é qua "

. ! Bindlrnayer 'e qUe estava DIa de seu parad�ITO: ;.

DOIS DESAS �R S· 1" R"/O'S' E
'. " si cei1:o 4ue ú JU:ventus

� '�'
.;"".,..".

.

I aguardando sua t�nsfe- Quando da pr1lllell'� �e):

..

'

_

.

.

_ E RODO'J
I A.

'.

'. "

...

1.' A" .: perderâ. ós P?Í1.los, c1a13��i- .00 aOir:ObS na ! r�ncia ,para a Peníhmciá- .
ao assaltal� e r�ubar.a G�-.

Y j" I�] cand?-se, asslln, o carupeao ,

..
b

. ç 8"
"

1 �adoE�tado, dentro �e Is�.cometClal·À.de. �lcardr..
i

GASPAR EM MENOS DE :24 HORAS :1!!!r;��:��mpo� Tclecóslôtâriu'a '!�;li:�:�7�'�� :;:��
rei>tal'lâ aos. Jogadore� ca- .

.

.' . . � do portão, erguê-Ia e passar c��en�o e.pOI' �nfeliz .com:..
rj,ocas e paulistas; elitre, o � ; ; ,

..

� • _.. -'

. 1)01' um espaçp dé 30 crns,
. CldenCla, . e?SOI)tr-cu . nov_�-_

tér:miilo do certame .naçio- .�
PJ a�a, 23 (tT�), ---:: 0:11aM de c�mpiiméntó: por 24- mentEl � p'rI�ao� ,_lIa .i��oa

nal- e o e�batque para a tlO ch�<!os :rºrall1� cond:na- Clll�. de; largi,lra, : na noite. domesmo .solliailo -e n�..m�s:-
�oT\centra�ao em AraXá:, de- di)s. a penas de tre� � vmte

I dó dia 14 dêste mês.' ,ma localidade,.., depoIS ,de

. Gaspar,. 22 (Do correS-I rasse espetacularmente. Fc- te á firma Grinml &- Cia., lo mesmo motorista.· :rói ele cdiu. ôntem. a Comissão e. OItO anos qe p1'lsao, em .

" .,'
.

. I assaltar ouu'a casa com�r-

pcmdente) - Na tarde de lizmente não houve feri- daquela localidade, t1'azen- vado ao Hospital saiiia Técnicà da C.RD. a trans- aerna, acúsados . de alUi! Notada a sua fuga, a po-. daI eroubar -..Iiltosa quán

l�oje, após passar a cabeça mentos no ch:::,fer e ajudan-I do um rep·resentante da re- Isabel. Chamado o sr. An- ferimcÍa' da partida dos jo- tl;aição.. Este é () teiceir� li�ia local entrou em �:r:t�n--: tia; acn"-1.ndo-s�.·. agora, nG,..

dá ponte que fica na parte te. Ao ano!tecer o veículo
I
felida firma e um ·outro filoquio Nunes Pires, :Dele g�dores de sábado para se- MOl'l'aVIa, no eS:paço duma. �n:ento Cb� os mumclp�os vam�l1� entre.as grades da

sul.da cidade, ainda dentro iá havia sÍdo posto em 01'-' passageiro residente em.� gado de Policia. tomou _es- gunda-feira .. Os cracks con- semana. r �zmhos afrm de ser detido �adela delndaüil..

'(10 perimetro urtallo, o ca- demo
',. I Itajaí, com carregamento' te as prcn-:idencias que o ca· vOCado� para os,preparati-

ntirthâo guiado pelo n'.oto- A polIcIa compareceu ao. oe tambores de oleo sassa- � 80 requerIa.
..,

vos. da Copa do M�do, via- ' --------',....-ó-'--'----"---;__--

rista Abelardo Maes, pro- local tomandQ; as providen-I fraz, ao. passar pela ponte Em menos 'de . vinté i jarão.em doiS. aviõés espe-.
·

c?dente do Rio. do Sul, car- das necessárias. norte desta cidade, jogou o quatro horas, pois. 'dois' dJ- ciais, deixando eSta capital
· regado de madeira, ésta A' prImeira hm'a do dia veículo contra à dita pon- sastres se d�l'aru nesta. 'ci� pela inànhã, seguindo a de

mal arrumada, 1:1-0 encon- de hoje o caminhão guiado. te arrancando. uns cinco dade e, presume-se que, J:u--, legação
. composta por 39

-t,rar um jeep da aa. Alto pelo motorista .MárIO Vo-
i
metros de balausti'-e, preci- do isto é devido aos exçes- meIl?-br9s é 'chefiada . pelo

,Pai'anã, teVe que dar lado. 71"1. de Trombudo Central i pitando os tambores no sos de velocidade e o des- sr. Plliuo Segúl'ado Pinto'
f·O peso da madeira, que fOI Càli.eira Nacional de

Habi-l
Rio Gaspar-Mirim. Do de- cuido evidente dós lllbtoris- qUe exerceu idênticas' fun.

escorregando para o lado, litação n.o 11-50-55 do Dis- sastre saiu ferido grave- tas.
.

I çõ<*; em Poços de Caldas' t
J�' com qUe o veículo vi- rito Federal te> pertenccn- : mente o passageiro que, pe-
(
__--

Cento e Vinte Milh 'êI'·'
..

. ":e

Vai ao Teatro ao lado de' um Governador
desf, utàJa intimiclãJe'iJ� Políticos

no
.

liIXPRES::,\O ! T A .:J ;;._: R. À t
.

A'; "!. lJ c ·1 �
.

l
Rua '1)' fiE' i':OV. li!:"· Te)', 1_451i :

Passageiros
Baltimore'
New York

'.

��h;l.odelphi�
iteserva de �pr��, passagens e Üerr.mÍs inlorrr.mçOOs COEi. OS.

AGENTES:
- CIA. CO.&1ERCIO E ·INDUSTRL.'\. i\1ALBURG

I 'f � J A·I � Telegrs. dfOQI:.ÉMACli» - I T A J A J

Carg

PARA FERIDAS,
ECZEMAS�

INFLAMAÇOES,
C O C E I. R A S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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