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l,_O_s_Do!!QM�/ochs\l
Recife, 19' - Um sEcretirio apático, Há. oito meses ent.egou

do sv, Getulio Varg-as me dizia o caso da escolha do futuro in"e
em 1939: - "Neste país se f�z sídente aos políticos, :fechandÓ"
tudo o que Getulio Vargas que,·, se em copas, hermético. 'Aben�
menos o que GãSpar Dutra nê.o o serpentuârto, nunca mais ,; 'CIe
lluer". 'I preocupou em fechá-lo. Terr.ôs
Acontece o mesmo agora, nas um Juno.v Butatar., que parecia

'Virias etapas cua SUC2SS�O presi-' ul�im§..m�r�te prestes a perecet"',.
d'ennial. Estii. O genera.l Dutr a \ pela fadlga. das CODral!; .mas,· ilé:
calado. Finge de rr:orto cu dê ío que ,�e vê. nos .íltilJ1QS Uiü.
'__ � o • os movimentos de ataque íiIos

repti s, uns aos outros, não
.

se
ínctínam a díminuirv" HDuve
uma pausa só para enterrar:' al�
gurrs mO'rtos, mas a' realídai:1e':.�
qüe a refrega contínüa, ,". .:
Tendo .tomado uma cô'; ;roeU:'

ira, o general-presidente, > ,P01:
Istn mesmo desafia ainda inais
a curiosidade dos- politIcos. �,:Tc>c
dos querem' saber o que eie, pen
sa e como pensa:mas Q' chefe
,j�1 executivo não revelando' seú
perrsarnerrto à. nínguem, dá. cQlj�
ludo a sensação de quem de!i'ljJ'ói
mais cadáveres.
Fcira� impotentes, atê aq�l,i_

..... os' partidos para achar um cen-
tro de gravidade. Eles' se 'me.
xern no vazto, sem aenar qtiem
tenha força para éoordenã-los
nesta ou naquela fórmula; , ':'
E' fôra de dúvida; corno ,'dJizià

um general gaúehn quando pai.
ti do Rio; que quem triunfá 'é
o matemático Bezout; com." ii
seu método de ellmtneçân,

.

Estamos há 1l0UCOS dias d�
desíneompatibiltzaçêes, e não
há sinal de que o homem, hp:!6
mais forte para ajuda:!' ii. nsof..
ver o problema sueessõríe, eS
teja disposto a salvar la ,'i�'" i'
ra.ntns infelizes condenados : ã:

TELlL""'FOi'ít!l 100:7.,
mnã.. Tel. A NAÇÃO

(}a,ix� Postal �
, >
, .
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CONFUSÃO GERllL ',EM T�bR
, -'. , .. . q.

DO P'ROBLEMA. SUCESSO'RIO
.

'
.

Encerrou' 'o P. S. D. Os EsForços Em
Aguardada a palavra de Getulio, Ipor intermédio'\de.' Salgado Filho
-)} Nã.o concordará com U Jil ,-'candidàJ,() pessedísta «-

RIO, 29 (Mer'id.) _:__ O sr, Agamenon Magalhães, na reunião
do PSD. amanhã, proporá ao partido que considere encerrado os

�sforços pró-candidatura parlidária, pois não foi possivel um en

tendimento com aUDN, PR, :e',!:'B, e-PSD em torno dum nome pes
)s�ô.ista. Insistirá então na adQ!;M '

da candíóutura do -sr, Monso
Pena Junior" antes que a situlição se torne pior para o partido. A·
díants se que este ponto de vista.:,será repudiado por outras alas" '

que insistirão com um candidato do partido.

Candidatura , Partidária

Exige 8_5ena_' acesso aos ficharias ideohígicos do governo
, ,

nado uma vista no fichário I cretário de Estado, sr'. Aches-

ídaotôgtco, mantido pelo go- son, ao .prceuradnr geral da

verno. Foram dirigi<l!as ao Se- República, sr, Howard Mp,.
Grath e o presidente da CI)·
missão de Serviço Público. sr,

Harry Mitchell. Mas julga-se
certo, de antemão, que
não serão obedecidas,

'RIO, 29 Ú.ie'ri.d.)' ..... Aà!ianta.-B� que na. reunião de ôntem nos

(Jampos ElíSeO�, o deputado Emilio Carlos ..bateu-se im;ist('nte�en
te pelOt1ançameI?-to, da candídatura do sr, Adhemar de Barros. Du
rante D .díseurso do sr. Adhemar de Barros deu um aparte acusan-
[in o Catete de traição. ,

'

:

'

,

,'_ .•

,I
.

. , RIO; 29 (Merid.) - De 3M P�uto seguiu para Itú o major
Newton Santos, Ievando, informações do sr. Adhemar de Barros e

�u�estões para ti, fo'rmaçãQ: da corrente popular.

RIO, 29, (Merid.) - ° presi
dente, ilJo' Instituto Nacional' dó
-Piriho informou, que já estão
Jectiados' dois, grandes nego
Cios com a. Ingiaterra, basea
do no aviso" do aBnco do Bra
sil,- que .permíttu a troca de

madeir-as por automóveis e

geladeiras. ' :A: Inglaterra rece

berá um milhão de libras de
tábuas <'re ''Pi'nno, em troca de
automóveis. 'Os exportadoras
brasileiros' estão 'satisfeitos,
com 'a medida, que' possibilitou
a saída da, madeira brasileira
e: Q, escoamento 'dos grandes.
estôques, existentes.

,RIO. 29 (Merid.) - Se' a de
cisão do PSD não vier amanhã,
t.iein-se como certo que o mo

mento sucessm,jo somente volta
-rá., a ser considerado positiva·
mente três mêses antes úO' plei
to, ou seja. lá para fins de ju
nuo, havendo. mesmo póss'bi1i
dades de que o })roblema das

Teve lugar na ��ite 'd� r,esiàent� em' São,P;ulo,
õntem, no salão' nobre da Rio e Argentina. Os con

S.D.M. Carlos Gomes, a 'gi-essistas', que désde a tar
cerimonía de instalação da de de ante-ôntem começá
Conferencia nesta, cidade do ram a chegar a Blumenau,
120 Distrito do Rotaty in- durante todo o dia e parte
�ernaeional, que reuniu de- ,da noite de ôntem se diri:
legados da maioria dos Ro- giram a{j' saguão da socie
tarys dos estados do 1?ara-' âade escolhida para a séde
ná e Santa Catarina, além' do importante conclave, 'pa
de convidados especiais, ;ra a apresentação de cre

filiados' a �essa inst�tuição, penciais e inscrição ao mes-

"

1 _
::.,

mó tempo em que' se fãziam ,dos os Aél�gadb.s e co,nvi�a-�l·:to�ço-m� para q�e no �eu
as apresentações em meio dos, ato quo-esteve ,a altu- pais sejam muitos, sejam
da grande cordi�lidade que ra d� �conteci��nto que (Conclui na 4.,1!. página.)

constitui uma das príneí- constítu] a reumao em a

pais características dos prêço, sem 4úvi� um do�
contactos entre os rotaria- mais expressrvos aconteci
-nos. mentes. do ano em curso.

Depois da abertura e cons·

tituição da Mêsá e hastea
mento do Pavilhão Nacio-tnal, fa.a.ram diversos ora

dores, inclusive o �presen
tante do presidente ,do Ro

tary Internacional, sr. A

dolfo Casablanca, cujas pa
lavras causaram a melhor
das ,impressões. Em certo
trecho de sua magnífica 0-

ra:ção. dep()is de recordar
figuras exponenciais da

história braSileira, como

Tiradentes, D. Pedro I e D.
Pedro II, José Boiúfácio,
Duque de Caxias, Almiran·

ahandonar('-Í a Preféitura Mu- De d
'

dnicipal. Quanto ás conclusqes te BarrQso, ,o oro a
que se podem tirar (tisto" no' FonseCa, Joaquim Nabuco,
momento, não importam. Rui Barbosa, Castro AI-
- o sr. será callilldato .. ,

vas, Machado de ASSis,- Não sou. .....

- Pergunto se virá a ser, Carlos Gomes e outros, dis-
- POr enquanto, a. unica se:

coisa que posso. dizer é que não J

sou candidato.' •
- «A.. esse,Brasil, a es-

A881tmirá, o posto Q 81',

I
se povo qUe teve o vigor

Rol! Oolin necessário para dar vida

Atendendo, 'aind:l., a uma ou- a tais homens, eu tributo
tra pergunta do reporter, o sr. nesta hora feliz de minha conversações com o presi-
João Colin esc!arf;ceu que, me- d

. dente Dutra, acerca do pro-
nos por enquanto, não haverá. �da, _a hOl.ll�nagem a uu-

eleição de prefeito, na. Câma,. nha, co�idera-çã() e do meu blema sucessório, desde ..

ra: Municipal. O "sr. Rolf Co-
respeito. E porq"� eu tive 1948, nã.o se tem afastado

!in, como presidente eM. Câma- �

d
.

t
. .. 1 d

ra dos VereaniOres, de acordo a felic�dade d� coÍlhecer o do ponto e VlS a InlCIa e

com a Lei, asst1ll1irá a�llelc Br{iSil, e" coiihecendo-o de qúe não tem candidatos.

I =°'0,=';:1:
''''''''00;0

coulpreendii-lo�. �-Io. 08-' 0-' NeJ'cu IIaI1l<lS ,,_' Os partidOS e niio_�
.

Dentro de PQUços dias serão reiniciadas as

óbras de construção do Hospital Municipal
Ficaram sem resposta o_fícl'os,dirigidos à LBA e SESI .. Dinheiro disponivel

Confo�e fôra anunciado, médico Affo�sÓ' Balllk que. citando sua, cooperação na I BIU�
,

realizou-sé na noite de ante- ini!lialm�nté> ',réla.tou a si- conclusão da óbra, em troca A' éstl:!. élfura. iõ indu�-
ôntem, na 'sala de sessões da. t�açãp em que ,se ,€ncontra de serviços hospitalares aos trial Curt "on Hertwig, q1J.e
Câmara, reunião, dia: Comig... o I'erv!ço iniciádo, lendo, em assocladios dessa instituição, participava da reunião, '8.-

sâQI do Hospital . Municipal seg'ui�, ,cópiaS' de' ofícios tivera igual sorte, muito em- parteou o relator para reve-
, com o ,objetivo tle estudar'.a. enderll<:1:dos acl 'presidente bora um funcionário do l'r que o referido sindicato

possibilidade de serem ��p.j:�', dá' Legião B'rasileira. de As- SESI, verbalmente, quando . já. existe há três anos.

ciadas as: óbr,u; de 'conin -u- �ist.'n,.la expr)ndo a necessi- consultado a respeito �ir- Continuando, o sr. Affons!5

ção.: paraJlZ'lda.s há a)�. dS.de do reinicio das óbras, masse que qualquer auxilio Balsini revelou que existe,
tj!mpo por falta de ri!cur�os .oficios esses que ficaram nesse sentIdo ficaria condi- atualmente, em 'dinheiro
financeiros.

'

sem, respc;Jsta..
'

Ums. ,proposta cionadQ I �ão de wisponivel, a quantia de

Presidiu -essa reunião o encaminlíadà ao SESI, soli- um sindic:a.to patronal em (ConcluI na. 2.a pâgina Letra. B)

morte ..

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

Re�sUriie nQ páreo da sucessão I,
'

nome do sena'dor Jereu Ramos
, '

Instá�
A' noite com llUClO ás

20,30, horas, -rea.llzou-.se a

instalação, do Congrésso,
com a >participaçãO dê tó�

problemasõbreManifesta-se o.
,

Deixará QPrefeituradeJoinvile
até sexta�feira o sr. João Colin'
Tomarápaite ativa na próxima campanha eleitoral

RIO, 29 (Merid_) o I' general
Góis Monteiró ilis

se que a questão das can-

didaturas está em f� ne

gativista. Nenhum candi
dato serve: nem a, nem b,

I nem c, nem z, enfim, nin�

guem do alfabeto dos va

rore� políticos. Quem serve

então? O espirita nega tu

do, não. sabe l'esponder a,.

firmativarnent.€o

RIO, 29 (Merid.) - O J
sr. BrochadQ Rocha, sobre
a resistencia que existiria
em relação ao nome do sr.

Nereu Ramos, disse que
não acredita ,?ill tal. Nas

Joinvile (Do Gorresponden
te) - O orgão' "associadio"
".Tornal de Joinvile" publicou
<> seguinte:
"A semana enl curso é con

siderada como decisiva p'1ra
aqueles que. ex.ercendo fun
ções adminisiraHvas têem
pretensões a qll (que;' outro
cargo a ser disputado' nas pró- .

Ximas eleições. Neste caso en� 1r!Outrarse ,o sr. João COIUn,
prefeito municip:ll de Joinvile,
que vein sendo apontado co

mo o r.ossfvel 'candidato de
uma .II,!$ e.orrenfes udeni'<tas
ao govemfl l1e Sa,nta Catar·na.
'Cn",",o ;:" ""flh" há. mp"p�, o

sr. Joã() ,� Un' veiu mantendo

� curiosidade de quantos se

interessam pelo assUnto, ante
" P.ssihilidade da sua candi
datura. Não dizia que era. can

didato, nem que não era. A-,

liás, não o disse t=bem; ago
ra_ Mas, ddante da sua. renun

cia, lida como certa. e por' ele
mesmo confirmada, já não,
restam dU'i�as quanto áque
le desfecho. Realme'nte, o sr.
João Colin, conforme afirmou,
on.tem, á report�gem, pretende
deixar a Prefeitura Municipal,
'na prôxj'lla sexta-feira. desin
compatil, ·"zaT'do..se.
A verda j,q } ,essa, Desmpntl'

o qr, João > lin que pl'Rtenda
a.b!lndonar a Prefeitura para

,o reporter tentou, na tarde
de q.nt�m.. tirar alguma coisa
mais do sr. João Colin. Ele,
entretanto, fechou-se. Disse
sómente isso: que ficará em

Santa Catarina, que tomará
parte ativa na campanha, que
trabalhará e fará a sua parte
rpllltivamente ás eleiçóps, In·
sistiu, ainda, em que ele e fi

sr. Iirineu Bornhausen, 'lue é
.

o presidentf> da UDN catari
nense assentaram; de há mui
to, oS rumos que de:verão ser

seguidos U'1. campanha. eIfl
pl>rRpectiva e que deles não se

afa..<rl:arão,
'

viajar para a Europa, confor.
me chegou a ser pUblicáÚ!Q no

Rio. Ficará mesmo em Santa
Catarina e tomará. parte ativa
na próxima campanha eleito
ral. E�"a. sómente essa, ,a ra

zão da sua renuncia.

,
. . .

'

-��- -.."..,.,.,.,----=-"""""'=".........,.,..�-----

Emprega a força ogoverno .da
I'la,'lia, para". conter as �gréve,5,·, - �:as ���;;t���:�:�i:��F!::

,

' 'timm,m a circular de maneira

Celeram OS operários ante li' ilmé ilça ! ���$:��icl�r d:U:\;��uf�la�;�
sa. Onds se vê fumaça. é per-

RüivíA, 29 (UP) - d;:s-I minutos denois toda a fá,- qml ""aJmente existe fogCl't�
'� dh li' d

-,

h d' di
- .Tá. disse e repito qm'! tudo

qua'Ura� c C oque>:> a po- I brica se ac Lava, GSlffiP!3 -

niío pR�m dll exploração po'
licia, CompoRtaS de homens, -da. A atitude dos operários lítica. Nada existe, Eu, e o I-ri-
-..l 1

'

f
A

til' al d' mm e"tamos d" a�oTd(j e não;armados ue l'evo veres e I
ora orna, a em c;m', e

nos afastaremos do rúmo tra-
metralhadoras de mão, or� lJrotesto pe>10 «ioclr,!,wut>>' çarlG,

'

denaram hoie 'aos operá-I) o�de�ado pela dire«ão �a E qllP! é eSl'le rumo?
.I, f b ..:su'r t dis -, F'!�Tlf!re um pOllquinho

rios' qUe se haviam intrin- a r�ca, ub
an e. R,S

t

-

, mais. Nã.o fOe. aprpsse. Contf'n-

cheirailo numa fábrica de I cussoes, �o re o �1.�en o, _ tê-se. com i�s? Por enqu;tnto,
_ , . I dos salarlOs. A poliCIa efe-

\
,.. "nlrA notl,.,!l. <ll1e pnsqo n-

protl1ltos qmIDlCos, que a-
t

. -

d 60 1'd
'

dianfar é a de ql�e realmente

bandonasse imediatamente t nou a pt;tsao e 1 e�es
'do mOVImento, conduzm- '

�', edifício, 3; menos que es� \ do-os para aqui. Entre os .F'l!.Jl.QltEZA E)I GERAL
tivesgem dispostos a cne presos se encontram qu,a- V IN HO CREOZOTAOO
frents.r um ataque. 1'rês t tro ;ruuiheres. ,(8il'P'�.aa)

o general Gois
dente Dutra é que dev�
resolver o problema. Q-��
to ao sr. Nereu Ramo&,·, O

presidente Dutra níió tem
poupado referencia.s �Q.giQ".

-----------�-- ----

OBESIDADE
�

'1teSS3Õ elevada?
�

CRÁ DE
BAMBURGO
f XAVIER�_
L"�Cifi'iC �

ti� .. d� ,,��o Si.iQ'iG,

f!iiiQvíIJ Iii ii1QJaíliivç;.

iii Um produto '11
uÍiolUióRUf l(CIlR
DE CACAU XAVIER S.lt,

{l
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(1flcili.n .sci_lenect.a,rll; (8, I.�.) ,6 Dr

·r Rua Bã.o i'SO.illa, iol. � , c G. Suits vice prsstdente
'Fone: 10�:l: - '�;;a. PUi!;.w., &!.I

u� dos ;;:::.;-;to1'cs da General

Dueto! de �,.�, Eaectr�c, anu:�lCiou r&c;;"-tem�m€
c. ,J. SIM..� ü1-rI''01$ que tl dr. I:r::ng Langmuir. cien-

&c:reu:.rw: tâsta, mundíalmente. famcso .e
. MAtlRImO :'irA""'lER II'

aonsiderado c?_mo. um dos ex-

:f.lf'" Pt'DIE1>I""1.·!ti poentes da Clencla moderna,. a
�

� ..

I
c aba dê se afastar do servrçc

Msin..tili'as�
. ativo. da G. E ..

.

10"0'" O Dr. Langmnir, q.u,", (:.uran
. , .. , ... " Cr:j; ... U

f
.

d t
_ ",,' 'e muito tempo, OI Ire ar asso

Sero,,�tre ••. � ,... �,,6�,�O dado do Laboratório de Pesqui
',li. ,ã. ..'1ll.!m ••••• ",1.4; \1,00 ! sas da companhia, não inter

l-romperá, entretanto, osseus tra

halhos, poís p-assaz-á a ser con

sultor juridicO.. Dedicar se-á

primeiramente; -ás ati�i�d<;s d(

Projeto Cirrus, ou sela as pes ,

quisas meteorolôg'lcas que serâr cida ,ilutem á noite. Segundo 53 5,'! a regisi:-ar como sociedade cí

l�vadas a efeito conjunte.mente dij1lia, o PTB não concorda em vil antes dum pronunciamento
s, PA.UL-O

pelo COl'PO d'! Sinaleiros de

I
apoiar 1 um ,candidato pessedísta. qu� t.em sob o �undamento t::?--

Q.e P":a:Ml.. � _ iii.i Exército Norte-Americano " ma: ,;ntrara .

em qualquer corn- tar-se i!-um substttutc do P.artw_o

� ��
, elo Departamento de Pesqui· posrçao que vise o enc�Jntro du_:rn Ccrnunfsta,

,

........... ]J.
ora ;;0 com gr-ando neme, sem ralZ de açao - - - - - - - - - -

-;--
-

13;!���:��:; �u��)l;:� �ai:':��L��c�:i�b acr��centou, �!����P��1�t���i����e��� P8RAIZO 'EM'
.

lI-fontaun, l�. Durante os seus quarenta � verá tomar- amanhã. Se o PTB : H C"qp.ritlba:. R. nr MuricI, '108 anos de labor, as pesquisas. o.i{> � não enc0x:'t:�r [es;,ona:l-,cia pa�:'l. ,,_. tos;
2. andar - Sala 253

dr. Langmuír tornaram passive � a "-Ua o;lln.lao, era en '.0 canr 1-

M 'E I o o O' I Os J'eSll1tad�s apurados
4

'10 povo :,...m.er1cano economiza?'

"I
da'o nr<_,JDl'lo. .

S." Pedro, iZ cerca de um bilião de dólarer �O, 29 (Meríd.) - Conti!ll13.
:... 001' ano nas contas de lU\�,; per o l_r�iPaSSe d_entro dos p-a::bdos

.

iti
'

d dicfoní al poütãcos car10C35 na questão da foram, os seguintea: 5 - Ingeborg Teiehmann
.:--'-� mi rrnm am a, '3. r-acn la

eleição nara a mesa na Camara I
1 1 Blví P 107 votos.

-

rfeEr;;aS'inO;:::c;;�IS::;:(E=O:2;T:::::r:;e':'s:;:k2:&aª �:�;��o��:�t;o:��g:��g::�. !U�!cffc�; -� ��::d:���i��! rh� 'PURGDTORIO jenk:m;gf�'OOl �o�;�
a-

No próximo sábado será
:: :: I

reavas Industr-ias, eontrtbuírarr coube no acordo inte�-partidá.
,

2 - Léa Campos 375 vo- 'l.r:alizada mais uma· ftipura-,
5'·

'

.:' -,

,
"

" -

::: �edsi'\'amente para defender r ,rio., tendo três c3.ml1idatos em'.. ' -

tos', çao,
E Jun'lor :: vida dos 'so:!dfldos nos campo; pat.ados com,o mesmo número M Passam bem os russos na

5' .

, ª th ba{;alha, e, I!1ais r<:'centemen votoso-,A s?�ução foi �diada para

;;: _ _ ,= te deram 30 ·homem a chave dr nov� reuma.o. No .s�lO d,? PTE China:
,.;; lUNuENHED10 ARQUlTEm: _ .. I t 1, dú" condiçõe< I':mtmua. a. luta. Irreduhvel ('n-
� = po�snr. con 1'0 e .. .", '"

tre as ala" do" "r'l, Seg-ad'ls Via,... Projet.os e Con."'tru� - t'mo�fer-Ic"s;: = n. - _, • na e Napoleão Alencastro. esp2·
;o;; Rup_ Alwin Schr9d"r' _. = Os seus estudo" sobre a eTnis < rando·sp quI'! o 'prr-hlema. "eja n·

_5.:._ , '_.
'

BIrUMENAU -- 5 -

d I t' d' xaminado p",Io
. PTB naciona.l '"

'��5SlJ::�:::;g�=:;;;::::;::;;;:;;:::;:�?-"""':a= w sao e e €oe rons e a.s escargru •

�:: = "'_ - - - - •

ga!lozas' são considerados clãs pelo proprio sr. Getulio Var<;'l.s.

sicos n:J. ciência. Suas pesquisa,
° PSD indicou o sr. Gama Fillio
para. ocupar a ,-ice-presidencia

com pelicuhs de óleo sobre á, da Câmara.
gUa vieram loevelar um ramr

complet.amente novo da química
conhecido por' quimica bi,' d,i•.
mensional �u de superfície. A

lualmente, os bio químicos e Of

b10 físicos t1:0 mundo inteire

usam continuamente a� t,§cnics'

experimentais Jlor ele aperfei·
çoadas para o estudo das pre'

teínas, as quais pássara.m a sr

'um' novo e vigorc'!;j) ataque ao

prohlem'!l.s fundamentals .da'

;!un<::9,es do organismo humano

O consagrado cientista, que i

ao mesmo tempo químico e fí

sico' já foi descrito como um h{}

'Uem _ '�que _ frequentemente re:J

liza viagens ml>nbis a. regiõf",
quasé totalment.e desprovidas df

u.ri� ca�a CGm Ti"rrenO, na ar, o:cde só' a mente pode 'i'es

praia de C::unboriú; n:-t. rua prín- p�Tal com c�infõTtoH�

<'i;Pd.1. Inforlll'a,ções no Rotei SlÍ- ,Pelas seus, �rabà1hGS, race�ei
1'ial Pi-aia de Cà:':l'lboriú. o dr IJq,ngrr1illr os mais .altO�
,._ - - - _ - - - - - -

-

í
19.1lréis cientificas (i!U mnndn'j in,

�
"" , "lü�i'!" o cobiGado 'Prêmio Nobe'

, .;;:
de Químic3- de 1932.
Entre as suas inúmeras pe!'

quisas científicas. pod:-m· se'

I"'ita.àaq ·à: lân1j)ad� }rH}arH1.�SCet1 .

te a gá� a valvula de vá�'l(). dr 1-alt'l. pressão, a solda d!, h;'�_rog2,
nio atômico, um gerador de cor .

tinA'> ,I, fÜJ""lgça a!."mente efl,

I ciente para fins miiitari'S,
-

e m�
t.odos a't"\i:Hciais de produção df

r nf'VP P. de chuya..
A. lenterna inc'Jndes�?nte. .

r_
e-ás ('I;:�fl desdiP a sua (tt-scobel'tF

I tem sido- constantemente
. sper-IfeiçcaJ<3. peio dr. Langmlllr t

I outros cientist.as, aumentou �UL
l
tas vezes a eficiência. das Iam

, ....""""""�=_.....="""'....."""'..........,j padas elétrcias. Permitiu "!xren-
'..

_"
_

I' der a iluminação pública. a

�---�--l ()1!��'" tonas -as ruas das cidades

,i'
DR, AYRES GONÇAJRE8 e Vilas do país. Aum"ntou. �

Advogado I ,"'rau dI? iluminação nas OfICI-

BeliIdêncla e EscritOri\}; i n2.S nas f'scoias, nos escritórios
BL1JMEN.<\U t e n�s lare�, tórnando passivei,

Ena B�n6 S/N, i támbem, o aperfeiçoamento do

o
projetor p6rrátil:' par;]. crnsma r ,SOlc1'3.gem; < permitindo, r .l;l1lU·05-
erri casa, " "

I sim, a solda de chapas de: me-

A válvula, de vácuo de alta. tal 'extremamente rínus. as

pressão, que permitiu pela pr í- quais, em se utilizando outros
meeira vez o emprego de alta processos, seriam Inevltavelmen

voltagem em ráúllo transmissão te queimadas. A estas nctâveís
recep�ão, dsu a. mú';;;=:! r-adio- coritrtbulçôes deve-se a origem
ionia o seu "coracão" e é con- de' inúmeras indúshias.
siderada como 'um

-

do� ruais im·'

'Q,ortantes' fatores isolados neste O mais l'ecelú1e, trabalno do

campo. _ \li'. L:mgJIluir.· com a participa-
A- solda de hidrogênio atôrní- nao dos dr's. i}chaefer e Bernard

-::0 tornou possível a solda do V6nnegut, é, a dliCsc'oberta (fI� no'
'alumínio do cromo e de outros vos métodos de produl;áo 'de llS

lmetais ;'[é então refratários a': "'te é de chuva, Ás 'novas peequí-

SÜl.>1ll'8&:i·� r
"*�
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n� (.�1.l1i.o. :V'a.:gail ,_
EdüictQ Odeon B. ii&.i

EiI K II RM I-R N
CffiURGIAO DENTISTA

H
pois O traidor tem suas raízes no proprio

-'�----""';"---

P..IO, 29 (Med(1'.) - Voltou li

ser examinado' pelo TSE ore·

gisto do' Partido Constitucion 1.

!i�t:1 Bra�Heiro f'nviado á. Vara
de Registro Público, que negou·

��miimiiiiiiimJnl;:{Jf'lnlmtUlml!!
�-

' =

! Dr..Carvalho
.-

� :
ii OOENÇAS DO CORA.ÇÃO -

.... '

= (Eiedi"ocardiograJIB)
i 'i'ratsmento de NeOi'oli$ill
= (Psleot�apia) -

!, AL. EiO BRANCO, lIJ, _

i liobi'ado.

i (Ao lii.ão do CINE BUSQUr ª
ii _,

:::
'4íiimiiilimiiiiUiimmmmmlm,=

VENDi-SE

Dr"
. Telm t) Duarte 'Pereira>
� Clinica �Iédica. �

ESPECL,oU,IST.'Í 'E�1 DOE,N\)AS DE CRl.WÇAS

Esq. <las Huas Flori&.Ilo Peixoto e Sete de Setembrn

Atende chamadOS pelo FOlle 1197

- DOENÇAS fiTI SENHORAS -
Gi"ER,AÇõES :í!l: ,CLISICA lN'.l'ERNA

�. V À j_t' i Z Í!; S -
.

CâMAPA
l)Gu.; Trav. 4 de' Fevf'r.eiro, 3 - FONE 1433

(Opera.ções. na Hosp. Santa Catarina)
�BLT1MENAU-

.� >.

-<aUi.lliiiliiHiiiiiiiii:iitÚliiíiíliiiiiUííillinumiiit,WIHíiimmiilimiiiit, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1IQ!mW�ohe a rnuís de 350 rt..ilhões de
inventário do industrial

. ., ... ',

cruzeiros Q

MClrtinelliJosé
Revolução 'na,lerâpeutica de dolorósa enfermidade "Cessou<a briga entr-eos herdeipefs---=

'd-
,,'. '.

':"E 't"d 'u
.

Jitd'
.

.

� ,.

d' h" I ·t�
.

Um p�oces�odemQisde 600 pagin�ée leo nos, '. s a ,OS n lOS, . cons.' loera· Q '

.• C,.,. ar a ao ,,���ic�:�:��...J"6 =:�",;d:�i1f��I:';: ���li�1 j��5J���;��it���ia����':r�, ,fIm do ano, o Invantârio do losa fortuna dividida em l'eaSSUllUli suas funçoes,

por': 'se' u"·s c'�lega''s Cura a asm"-a em c'lltnc""O': dl�a"s ����st���t:OS:nt�;ta��: ;�� �:::Ji��: �a��o�� e:��� p�� ;:{h��i!O�;:
.
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\fliiíiiiii ·moveis, estabelecimentos' gína e .pàra José Benito mamente as pessoas ellvo1-
.

{abris e depositos bancá- Guilherme Mario, filho do vidas no rumoroso caso.
_ ...

'

rios, sobe a mais: de 350 segundo. matrímonlo. Para Passou o processo à com:'Transformada' . em verdadeira Uru eanla a: "Gay Jlslhma Glinic" --- milhões de cruzeiros. O a viuva apenas-o usufrute petencia do juiz Xeuücra..

�IO ��Ieridional> - Re- í , TORTI1,RA DA A?MA .

exames. Confessou que a i interessa�o�. é abandQn�-.�, líquido t0n:-ado em je- volume principal do pro�es-I dos bellf� reservados ao:me- tes Calmo� de Agt�iar1. daportagem de Luiz Claudio A população do RIO, par- causa da asma do elíente I rem eles idéias preeoneebí-] jum, em quantIdades· que w couta agora com cerca.( nor .Tose.
'.

. :3.1! Vara de SllCeSsoes, q11S
�- O desenvolvimento da ticularmente, em sua gran- I fOSSe' unia infecção focal, das, quaisquer rigídós prin variam,' Cuidam. de fazer de 600 páginas e 40 apep.�, _ O processo foi distribui� desde, �ntão vem eonduziá

está assegurando de maioria, conhece ator-' inflamação persistente de cipies ortodoxos pois VirãO figado e intestinos funeio- sos que oselarecem. as ha- do ao 2°: Oficio da 2'> Vara do o teíto .

meios cada vez mais efiei- tura da asma . Sofre-Se algum orgão ou ,reglao, ouvir do dr, Gay a déela- narem bem, coisa descuida- bílitacões de crédito do mi- .de Orfão�' e Sucessões e iní- No dia 29' de novembro;1�l1tes de cons�rvar a vida .aqui, com frequencia a a_s- até mesm? de un:- dente, ração de que enquanto es- da' nos tratamentos elássí- lionário..' .cíalmente travou-se ínten- já havia sido designado: o�mana. MUlto tempo �m fixia dos acessos que nao nada poderia ser feito . Mas tes metodos ortodoxos fo- coa." sa disputa, sobre quem se- 2,0 inventariante judicial�estudos tem sido consumi- matam o doente; pata pro- tentaria, E o resultado é rem usados, os tratamen- , Todo tempo, ôosagens ,TE_STAMENTARIA.. ria o inventariante, De um sr, Armando Dias Maia. Ado pelos cientistas na luta longar o SeU, sofrimento, a- que em cinco dias estava tos conhecidos repetidôs, fortes 'de cálcio, de acôrdo
. .A.lguns minutos após; o lad-o, a' viuva, que não fô- nomeação' do, inventariantecontra a morte, travada nos batê-lo até que o deixa in- curado o doente 'que leva nenhuma cura será o�tida: coi:I{ o cliente, boa alimeri- falecimento' do oomenda-I' ra 'beneficiada pelo testa- fez com que os ãnímos .selaborato�?s ond� surgem capaz para qualquer ativi- hoje uma �ida normal. ;rrata-se de uma v�rda- tacãó. Registram-se .au- dor: Martínellí. ocorrido }i.s mento, pleiteava essa prer- acalmassem no seio da; fa;-os remédios para males dade, exgotado, semi-mor- .

A narrativa de Margaret deíra revolução de preces- mentos de pêso em apenas 11.horas de 27 de novem- rogativa, alegando qua des- milia e os advogados Edu,:---a n t e s considerados sem to,' Smith lembra, �uando fala sos.
.

'I um. dia de regime, bro de 1946, dava entrada sa maneira estaria prote- ardo Espinola, Ati ;14enaêur�, A_ ultima grande vi- O mal ç sem cura. To- d� romarias á, «G_ay Clí- Porisso, aliás, ínumeros ;' � "'.� princip�l: não mu- no :foro desta capital uma gendo os interesses do me- 'Barreto, João Marigà_beira.teria foí a descoberta de dos os tratamentos experi- rue», as peregrmaçoes que colegas do dr, Gayo eha- dar, as. condições que pro- petição, ás�inado pelo a�-: nor José Benito. Do outro, e Eduardo Monteiro.deBar«micomícínas contra a tu- há pouco rumavam para mam de charlatão, incenti- di:tzeni' acessos asmáticos, vogado de u':11a de suas fL- as filhas não aceitav� Ri- 1'0S Roxo cheg�rarii :;.a� umberculose, a unica drog� ���:!:sm:��r:;n:c:;:�, Urucania. á espera dos mi- vando �ovimentos que pre- mas transformar o doente lhas;' -solicitando a abertu- na Cataldi como testamen- acôrdo e o inveniaiiói se
çapaz de matar o bacilo'de

mas curar, não, I suplicio lagres do Padre Antonio. judicami as atividades da, de tal forma, que êle possa ra';'do<mventario. � .A's 14 teira por, considerá-la «per- guiu seu curso norin,aJ, es�Rock,
vai repetir-se mais tarde.

O aspecto da multidão Clinica e a curai dos pacien- fazer frente a essas condi- hor'as· á.ntes·', mesmO de o sana non gr'ata", ' tando agora em súa ultima,Existem medicos e ho- 'que procura a· Clinica para tes, ções, sem perigo. ,O traba- sr. Mà:rtinellL ter f;ido se- ,

., fase, já tendo sido apresén..
. A .. respiração I' vai :faltar, .. '

'mens de ciencia desenvóI- __-' __ _ o .. _.., curar-se da asma, 'ásseme- Pelos métodos 40 dr. lho para acalmar o pacien- pultado, sua viuva, dona APAZIGUADOS OS tadas as declarações fihais.vendo um apostolado de mas de tal sorte que o pul- lha-se ao das aglomerações Gay, os pacientes não pre- te, lião exige intervenção de Rina Cataldi. Martineli, in- ANIMOS dependengo a po,rtaria. a}le:'salvação do genero huma- mão parece receber só a em lugares milagr:osos, em cisam deixar de' fumar QU. psiquiatras, Nia Cli�úC'a, gressou tambem em juizo Estava
.

em exercicio na nas da concordancia qüa��no, voltadoS á missão -ii. migalha ,de ar necessária Lourdes, por exemplo, a tomar outras precauções êles relaxam os membros,' com igual Wdido. 2.a 'Vara de Orfãos e Su- to aos valores e de algumasv:rar as criaturas dos ma- para que não mqrra o pa- cidade classica dos mila- 'comumente recomendadas. ,,(,c •

'.

..... A·pós.. a abertura do tes- c.essões. o juiz Teles Neto, descrições de bens,.

, . on!:)ui na 21l.. Pga Letrll. \.;les que as têm afligido a� Clente e, sua tortura conti- gres.· '. Eles devem emrentar to-
------,-------

�����{:.ª���: :� :�ris':��.?l::�: ::�=�::LU�mi �� �a�:*;$u:r.� ..Ja .. se. enc:ontra '

.. em São Paulo o .' equipamento' de
E��:�·�!i��y!�sl:�. EtfnÉdE!��[flr! ;�i}i���:::oSi:' ;mfuF�t��.i liley.is,8'O· ;.;';�eSlitiadt· .•:'ás;,. clHmis$'ta$.···. :ftssociadaj;l
!:�:td;�s!:'�: «�:;�At. :s��:ca'd:;;:p:::a!�i e� este�:�a� s:�s:�:���:a�: :�;::�r:;��:m�orri a',fanluia ·será, instâtad,o·n�â>��êi.da;lIe· ,:do ·t1ád.i_!'. :·-funcionara ainda' " este:'·,3lt.,thma Clinic», de Biloxi, dr:; Gay não garantiu; de «Gay Asthma Clinic» so- Ó TRATAMENTO· ....

' :S-;'�.;:,PAULO:.:.iM:érldio- :inteiramenteltiédito'emn:os inêses.em�nósso:JTIstaão, Ocos e.culturais, poiséatfl1:�Mississípi.
'

.

� ,. "1.1 início, nada, Primeiro os bre os métodos emprega- O tratai:nelito' obedece ,s: pal-}'·. � ,ca:usourg.ra��'$en-I 50 país; ,poi�' f.o.·primeiró,. 1(jcaI..,4á tr:111sfu5ssoia '.será n:-issã,a. da. iinage�a. dlstap-
,� -- - - - - - -.:. - � � � -- �, -'� �:�it��j�r���Z���o, �j��� :!��a:eÍn e�����ert!ri����. ��:tjid!��V����1:r}�te:h:� t�m�:;�:;�e:�dUa��;�:�' ilt%c��a��;rt�d�"tor�� ��� �;��r:seP:;���l:t�2�;'11'"

,

m'"
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'

S'e'"'na'"d'nr d"a R'"epu"'bl:I"'c'!1 .res de vitimas da asma sem a tosse asmática, :depois;;ê� gaçl.a/à ,�sta, capitâ);. dó e_·1 com justi'ficav�l :.111t-eresse de transnussao,; d?tada de clen�la mo�erna'...so era: co�,

:: ..

'
.

.. _

..

'

.

U .....,., ..... �"._. '.. .

.. ,' . U.· recursos, Os milagres de liminam o muco> que 9b$'� qUip�úÍ1i:mtó C:omplétô' q.�: te- pel() .pOV�';p'-aulistª,,· ainq.a \_lma: antenatrlplIee «�Suo: nheclda: ?-te enta.ó� atp�·ytF
. ... Biloxi: Mas uma condição tini os brônqui@s, támbê� lêv.Í!ffi.p,de�tin�4:d [ts E}mi�fÚ� ,mais' quando se: sa�ia qú� ..

o perst�nstyle.>),� � .�ontad,a nal da.s �OtlCH�S dos J?�'l���", 9�tmmllil.mumllllml _', c" "',. _ .,:uumlilJmiJulilUn"� éssenciaL para os médico:, com um remédio �snééia�),:iras�\ASSoCiaaa.s ;,". ,Mátéiial ·m-odetniSsiIíl9 'ª'Pare1q.am,en torre· doediflClO do Banco, BrasIl, 'graças a .essa, ,ar.r�l-_.... ,RiO - Com,em.o1·a-se,·'lU}, data, de am.'!.nhã, Ó cemlenario··d.e = '

.. '

"

,

.-

,: -,' .... ' .. ,

.,:>'" ,; -:'
.

t'� "'nc"on"-t'·.rava;',se.· em san- do ,Est.à.q,o,�.: a.. mais alta' da 'jada iniciativa ·.d.as.�" E;;rnIS:,'':.:..ª tlasnirnent.o do sentido" Alfr_�!io El�iS; 1tma:d�ut' gni_n4es tigu,ra,� §
-_ .._ �- -- ---..QY---�--·- --o-- --:---. . --�,-.-

t6s �há: tim mês� a;gú.ardân- Am�ricà. do SJiL '

.. ,

..

soras Associadas; eóiô�ar�I,"
':;' qlU3 �hOn?·a1'i:t1n·o parlame�tQ dia\primeirti RepúbliCa. o Se'fUldo=

I d
' ,>'..

d'o' ·'a·'s·.·fo·r�aliilildes' de de- ':' .m', 'TI.ní�·;:;a'.:te.Ievisão uma; se-á em ·l�é de i.gua:i�.·.adé:: 1lão de:�nerecen:l. e1itão das trádiç.5es ele a1lste'l'-iida.d.e. cu!t1�ra::

t t"
.' .....' I:'�,.E, e' civis'mo d08 tempoS' do Impé1'io,' ,

'

:: n. eresse em'
.

o � o sembaÍ'a�O junto', :às' auto- realidadê em Sã(l· Paulo. coin os países onde ó. pr4-. § Conheci-o aim.dii no e8pÚmdor, tendo "entie. os 8eus nomes: V ridades âlfàndegartas. "c'. Um aconteCim�nto qUe des gresso radiofônico" lltii1�hE Rlty'Ba1:bo.sa; de qu,ém Alfre.ao:Ellis foi campa·lIhei1'O de a-P08-ª ..

" .• , ..

'

..,.,. '_� -'
. : .'

os Perta· interesse. nãó só do a cnlminanci'a, coino'os E$-,,S rolnà"o politico, Em'·wm.á ,c01'povaçiio 1'ep'/'esent�.tiva do que:

I
.

.

el' cJ
\ ..

. ;iÂ'�reeIOsa. c�rg��q:� ê � povo ..panÜsta mas entre os tados Uujdos e alngl�têr-fã o Bri:wi! POS8U;: de mais i71lstre, ciosa da -'.�w. dignida.de, aUa- ª ,;' ". ii'

tI.., .... . '; .

.. .'. . .,. .. 5Lgall: escoa .c a.m 1,.. o • círculos:' oficHlÍs cientifi": ra
..

'

'

..

' ...

ª 1i«NlAtelf��8àtp$0':rErqzl; ?,o�m;!��"8�e>s.prVitcct.a':Pi08.1'lep1t�li�I�'II.t08,p. :: ·pe·. � c'an, I, d· -.0' .',,' a·' ·.·.\,·.·�,·<.·'·u·,.-'.C'·.e-..5,S.�·.,,!I·,
'

.•...0.. transpof1;arlún, otltempela .

'.

. .... ,

- .:_�:_ _'_ - - - - �;�
--, I� ..8 a1"reO,,�1;'�-, 'lU). m,panUl ctVt'ao·O.• , O'r ve-:

� �- U ljia:dá; çapital,:.c.er�,. pois, ,a
� � - -:- .-.'-:.

'

..:: z!l8" e.'ncarniÇlYltr8e na oposição e a sua eloquenci;[L tocada d�::
. .

" , _,

,.

i .

--W5= i'l'onia e MO 1;aro desabrida 110 iifJ(ÚI1te, foi uma' da.,>, forç"q;, . rii�Sm.O qesem.hãr-rllida em '" UlUiilliiiílUi iHHliiiiillfiííiiiiimmi i iiiiii li i iiíil iiíii.ii i .u..i.iii i iiii!,iu. .:
�' con��:'a�i1: �!:i1:ni:b�: ju-�to e Moopai,=nod�. Era ª Café Filho não acredita' riiâlS� em

'

golpe - �:�Ja�e����o�!��;��� �·C·······
.'

'1'"
.'

N·····.:.E· B'U'S'·
- M II�ª po,'eni-, sincero e leal. Era princip(J,lmenÚ llm pat1"iol-x • .d8di ::

deiro 'milagr� de rapidez Ê' -' -

'" -

'-J.... ªE cado cqmo pOUcos à gran� àp 8ua patria e à lelicUIad:: RIQ, 29 (Merid,) - Na bert e não por Canrobert.

'jPOSSibilidade
de golpes, "

f' 1- ..

..

� d08�l1�i�:'�mrápiiLasor(Í.çõese�arte8.jáidooo.:uts\aincU�·sesSão de ante-ontem da Concluiudizendoquenooa• mª,s acha ip,disp,ellJ'ável ��:ç::�ç�:adev��:�eg:e':I __�.D·s··C'a" r"o"�

-·c'· ar.b(_'0'0>:1' �E cheio d� virvacioode,. COmi a .ma p'l'esença ,;w,1est�sa compo'!? ª Câmara, o sr, Café' Filho credita, por hora, mais na uma vigilancia.· .. uma plel&de de homens =. .'
.... .. '. .

. E:: do o ambienié; tSSllett'ilveJ, �� antigo Senado, na, P"aça Til'(.:: fez um relato da recente ll- x - x":_ X - � _.:: x � x '� X J!' _:. X - X·.,-"
que tudo fizeram vIsando. §

,

_Emp. C'lmilo Guerra, ªf,�;:i j��;::::-:�:""��,.b"� ,"""no ..� � :F:p�E.��:�:�E Em�aila�Or �UJl'·,Ieu.le �O Re. ioo ;r,:,ll!is�a':r,�u�l;s�p�al'c�l,ãooBs'arm:S,eeil�lt::e-, 'I-_�_: HpoRIE�,eSEaNsT-A2çNA:O;.A.3..D!o,Lh.... �_=_-_�:: o B,'a, !iI. tem o d.eve?', de.l'elembra,' All'redo Ellis. 'no cliJa de §
_, ,'" <l!U

-= t'
.. ". " - a indagação sobre. q"uem se- I d t .:I

� :��:::,'1�'::�::"':!'Su?:�:�:'Ç�1��::��!:::� �: :�::e�,t!UC��� - � n i � O nos E s t 3 do s lin ih s .1 ;;��n;;o�::::. ..
a

m,�- ;
_
CooiuotlJ· !a C'latw-a e do 8eu can.stante·idealismio, :: orador, nessa indagação, ' ..... , I ·ForneCIda pela RCA Vw- =

II �' t-
.. == AUSTREGESILO DE ATHAYDE:=' Retrato recente de Sir Leslie trando então para ? "�Iinistério tor·.K A: á televisào das ª 'dS ICO ' ªri lU iUmUl lIIU1f11l111 lIIU1nmUIlI I IIIUtll 11111111 IIII1Uum li fi li li li li 111111.': um sintoma da descrença ROW811, o novo Ministro ECO-I dos AsSUntos EconomlCos, de J .. .... ; .' : ";'" .' = '

.
, ,

.

. .", .:. =
_-

,,_ ....:. ,_ _
popular. Acrescentou.que nõmico em WashingtOn. e su- (.,!<·'P,yOll:OU ·:pa.ra o 'resoUlO, em <'(Assocladas»

.. paulistas e -o : tAtarnac'lonalrS, ..
- -- - - - -

não h�. candidato .ainda, por plen'i.e do e�baixador···brlt,.nicQ· quali<DadeJ de -segtindo' secl'etá- que h'á de melhor ·na mate- = II "
.., :E� iiiíímiiiiiiuiiiíilllílf'UUWlIIiIUliUl.ummWUlíiiH.U,UlihltliUpm .

nOs EE, UU. Sir Les}ie I.e,ll .. :" rio., l,'oi felt,o Cumpanheiro
.

da ria e identica à das gran- ª com OSCAR CARBONI,: ª
�'

� !. que o presidente Dutra nã:o anos e de�tacou-se muito- tanto Ordem do Efl-nho em 1946 e Ca- des 'emissoras norte-ameri- :: o rouxinol da. Italia". -E'.

'. 'Or' p,aulo,·. M' I' f
: .quer, .Procurou-se, com lan nos desportes como nos estudos val_eiro Comendador, em 194.9, ,

, '

,
-;;;.'f a·.a e'rr�l, ª em Cambridge, antes de iniciar canas, Todo o material es- LTURA �O�ET:, - Fn-S�

li· , . U �
terna acesa, comd Dióge-

sua carreira no Dep3.I1:amento tava devidamente r!.:'sguar- = m=ll�a. �)allal'lna. llIO sC8la�

=�:;;;=_: ::-= ADVi}fIÃ"O =

_�:�
fies, «o homem». ,Encont'ra- �s Colonias de 1934 a 1937. Em dado em cerca de dúzent.m; de MIJa0. OTEJ..O DE:

_

.

�.,
.' .

::
ram � sr. Afonso Pena Ju- 1933 foi trn.nsferido para o Te-

e 'dez volumes, :nora a mo- !t,)MA: o maior hum!l�ECAUS� cnrEis, COMERCLUS E CRLAfINAI8 nior e b presidente Dutrà souro, on�!e. eier�eu as fu�ções , - l'ista InternacionaL
.

ª:;;; Eficrtt6r1o; RUÍl Ui di(Novenibro 38� _ 1.0 Alld&r :: de secretarIO assIstente p-nvado J dernissima viatura para _ UMA NOITE Dl!; GALA! =� '.' . "z mudou de :Iopiniãó, Conti- do chancéler· do Erário. Em
.

transmissões externas e =
" '::= ftelildenc,l&� itua.. .15 di! Nov,.,errib...

'

1'0" 139.' _ Á,""-. 1 --- .

d PolUonas Numel' 2000_ª _'w

=_ nuou o denutado Café 'Fi- 1941, foi secretário privado. e
uma antena especial. : d" C··E Íl. =;;; _

'" Mr, Churchill e assistiu às con- = ii. ven �,no IDe use, S \ª S'ONE: 1f.47 -:- cáixa .....,.t&I. 211 ,'"- BLt1lrIENÂO ª

I'
lho dizendo que nas ultimas ! f�renci�s, de Q�ebec e Potsd'am. Funcionará. ,ainda. este ano ,;lIlHlllmIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIllII,·JjilUiIIllIlIllUlJiIIIJIUUlna.-::. .' .... '= horas há tend n' d ca-l S�r Le�ll? contmuou suas fUh- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;

almmUHlI'fUunll""mlll",ffUlfllUUlfliltuHUlmUIIUnIlIlUUIIUlIIf. �
t t

e Clal CO çoes oflClalS com o g?verno de A' noitinha, sob intensn
___ _,__ � -;- ':- -"- �_ _.;_ .;_ _ __;;. .__e.:_ par�o genera

_�ro- �r. Clem���e�te 1937, en-
curiosidade popular, o Ii-

parelhamento de televisã.o
das

.

«Associadas"
. chegou

finalmente a São Paulo.
Recolhidos em\ annazens

especiais, foram os volu
Em· 1947. foi feito companheiro mes descarregados com
da: Ordem Víctoriana. Nos des- - ',' .

porfes, Sir' Leslie foi capitão dá. preCiSa0 matemabca, pois
equipe de Hockey da Inglaterra, qualquer descuido poderia.,4 tendência presente, no \�am eles ser definitiva, I tória a vitória. Socialmell- objetivarem ações de'larga em 1937 e 1938 e novamtnte em significar não apenas a Per-qüe diz respeito à guerra I pois ao invéz de consolidar-'I te, nada conseguiram, por- envergadura, têm como li- 1-947,'

.

da de uma peça, mas aci- ".

�
civil chilàêsa,�, a mudan- -se. esfacela--s�. facilmente! que, �e�conten��mentos ê�- nha de conduta, o l:!.basteci-

(Foto da B. N, S,)
_

ma de tudo 'consideravel a- ." '.,

ça dos aconteclmentos. em
I hOJe" Subestlmand_? . t?.l- tre va:r�as regloes da Ch_l- mento, de vastos batalhõe!3 h'aso na monta:�em da... • _ieo_,gemI. Uma OIportuna rea-

j'
vez o valor dos naclO)1ahs- na dommada, levam a crer guerrilheiros, que irão cer- é::ll1!illllnuílifym.lillll ..muU!tUl� PRF..I3TUPY-TV, Segund:>

.

!"' ...�ça-.'o jJla!"eC,e 't·er· a.m'm..
a
..

do ao,. ,tas,. e entr.ando·· em dema- que necess'l'tay'a-o de lar'go·s t· t tit' m se' i A_.· êolahiwa�'à-ú luuticu ª
1# (4t#!

,
.. .an1en e, cons.. lW 11..

.

-

"" .<> ti .,� j" f ti
. - afirmo_am os t�cru.'.c,os, a tr·_ i '.' .� -''''''''',

.

«Coumintallg", que contan· siada demagogia, Não-Tsé-. anos, para. serem completa- � �.....""d(jsa e_ e e \ia., e::;;
- tk!! .;;Ç_.,-.4 � de (jite o país ilece8l!ii�� leViSap -podera V).r a .fun� ,

�"
f!Í�

"
tiO novamente. com' a pre- Tungjá verifica que, se fa� mente pacificados. Assiril rio entrave aos ,'comunis,;, ==�. t:"""n'�"Q '.:e'ii7<>." Q -bo'm ",,;,��;;;=' d' t' d'" I ;:a.,ii ��-- 1'-·... .e<:• ..., ...,,� �lOnar. en ro e pone.os, '. ..�.

'.

sença de Chang..Kai-Shek
.

riada . m�' oportuno para tas, E' lícito ..

' esperar'se � mo. e um de geüã màÍs E
pm'ece disposto a dar novo cU foi alcançar, muito .difi- os nacionalistas qUe .essá para dentro em breve, o��.·� illt-pm·uu*t.e-M Olu\iimbl�' �

_,..,;. - - -
� - - _.� :...- � _.=....;..�= ="- - - �

prestigio ao governo lla� cH será agora sustent�r as atual arrancada. Os COnlU� tl'PS desembarques seme�, ! to!!i f, s: J:jlel'l'!l 8..0 a:üiu�E
cionalista, que quasi esta- posições conquistadas, E,' lhantes,' qUe anularão to� �1II��':ffi�ftWIYiimillillilllmítllil;
va experimentando uma der isto é ,péssimo para o gover- nistas a!nda estão sUl'pre- dos os eSforçÓs, dos verme
rota completa e desmorali" no comunista chinês; mór� sos com o desembarque e- lhos de tOFnarem suas con·
zadora. A situação chine- mente porque, os russos fetuado, no litoral 'de Che-I quistas sólidas. E é possí-

.

ta é caÍamitosa, pois tanto pouco ,farão para lhes dar, quiang, e até se refazerem

I
vel que, pacientemente V6"

.fie uni lado éom.ordé .outro, auxílio. E' de esperar que- (.'Ompletamente do golpe nhàill. ainda ,os' nacionalis�
a fome e o'dtros males pa- tão cêdo os nacionalistás iiesferido pelos nacionalis- tas neutrafizár vários anos
rece.visar�a maioria .da 'Po�· não vejam uma vitória níti- tas, ealcula:'se que as pri- de derrota, com tais desem-.
pulação ..

chinesa. sem mS4 ela. Mas é de se esperar tam tneiras posições sejam per- ba.rques, que não só elifr.a.
tinção de Partidos', . Ará';' bém, qUe os cómunistas ja- f�itam�nte domina�as, A1 q�ecém sobre�n�i:ra ü iJ:lÍ:;pída "i�ória :comUnista, fi- mais readqUirirãO aquele operaçoes qUe estao sendo mgo, como prmclpalmente
OOU aquém, do que julga- imp�to que os levou de vi-� levadas a efeito, longe. de. os desmoraliza.

... '

. ,_�ComentàriD lote ·r'1I3cional
_

ICalami,tosa' a situação d-a-C-h-·-.n-ola
PA�À combater u 10a.
b-ri,...s de' J�ii filho. dl,lU

.

Licor �� Cilcau Xii.�i�.,
i.itti�:i ieTaçõei·jj COUl��
'V'il':;;t:iii � i'<a .. .:il: �fi::f;::ioii
Üst;;: i,,;�� !�=Ü:;':'�
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'fr;,J'tn iia8ffl7 ..�(. 8'iHi.) rIU til I« nro

-seus olhos hr(LJet:�1· 'uma 1011,']1"1
gB.z.Tvj 1�rlll Iento nt'iilo de «âr-us ...

- l'oFtn!

De,"te di" av de �lf"'ÇD Li" ti fulhinha, J�pena.s O lne?!'_'"
,

reseanre: � que c tei ça-tt+c«, "ue u seu santo é Brio Bento> ql�6 fi!

o SO, dill do '''LO e u iet, lluin,N's(Í,'ju tl�l ch.eqtul« ao Ri.;) do Almi

Ta,ti,t'_, (".i,cllu·(ln",
como de oostuine, o ctüendürio e kjiLeOe o ljj'i,w.paI: - ee

quece qi,e eatro. hoje iJ n oasu outono.

A x X

ItiW1S Illfi,.(l fl(",ta. 710 ,,121-1 ('olar' 'de) nttto'tlOs. OiftOiltI$ Urico8

que [oravn ticQTt.flo "';'01 ,'.r;rsu.'i t]1lf' fui j:fIZEíHlo. Nutn
primeil,} linrrtnh o :

"Outono. As folhas tomham ao sol-poente
N,lIl1 espreguiçamento Ii � folhagem", ..

j_}4)1.'l� all.JS :r.!..'DH.8 .Ór0--

o O outono despe os plátanos. tecendo
ao longo da. illaUleda

unta compltcacáo de rnlagal'çú
I)

� ....

JvJ"i.� tnrüe : LI.

�·V€m. 4. Não Vern , � .. 01ho a rua. E' cutcmo. EP o outono
tem um grande p!.'�stígio eplocional}
vem todo cheio de alma e de abandono
<\ entra em meu.í nervos lânguidos de sôno
corno a ponta excitante ti',::' um punha!" ....

pruisft'lo liVfll'''J algum tem.po
"Cho,"e em sllencio sob o céu do:; outono.
EJ 3 chuva clara; sôbre a tru-de. onde eura

um pei'fufi18 de folhas e de -ter-ra,
� lima alegrtu. sõbre um abandono". .. ,

I,�,s(): !(li q'Zlm:f/o eu mi' ,'Ientin poeta. E \ti' imo

ment " s <10. eletr.}<Í.·namiea, na. exist�ncia dos

L -;i!,' apó�'l (\ '�""'n'!fr�'l''';;) sc

t rr Icf�I'l1l p-n-« Como, II 1 11'3"

'Ih, cnde os rep"<;.�entalltl)" de'
I rods > ao; ,na·'fie,_; p3.l'ticip,I":lIl1
-1fi';; �"l()I1"'')naEYenq urescadns
gra"'Jc Al"x"nilr,� VOlt.1.. Os
balhos cientlfic(:.s corara

.

!'('Í'1i-

possuem el}ét"bja� que v::w de eíados com a radiac?io cnsmlen.

várãos rntlhões a alguns hiJiÔES C, or-ador-as pr-incipaio !"rmn -

L

\ -- Nân cli{ll1 1SNO. Di!],! apf.'ilil8 llfiiJjPlIl. Ho r(f.f' 111 inuanr

que fiNO';I'/, "torcendo", )lI) desejo libó?')·tiilo de; '1'61' N,;j' as folhas
do outono :.,

o

ANrv"'ERSARI�\S
F:�""FP' :lnn..:: hnil'

- O jovem Juarez
. \ ,

t;.-dg.1.an. os quar-enta
rt:sidpI11t t 111 Join·.ritp o ('[)nsegui. não hruv> mnío lir-

A s rt o, vVanda Veig", da

I
faú,Ja �air d25'-ól idade,

sociedade Iocal.
__ ......... _,.__

- O menino Conrado, frlho "'0 I
51', TIl\.1 1ife KI'�""i'lFl',

I
Ur,AMA'l'ICA CURTOSA,

Na liúgua malaia �� forma

i». - 'j�I-i>
. "I1J'l,'" vm-í I ,'0111 seu número,

t;íJIUH� IlOS e I ';':erl1plo�: "r mdú". dez ('3.-

U"-�'-I'd ii I nô:;s' "bola" ('�m {'S-OllS. "Bt]
.,

.' 11 JalleS 'iú'. drz í'OI.:::�; ·�!"eluvo". cem co

IlIvrA ou dl_1A._� f"nlnpl'es d � mos {o.:.,:

tarda de occtoaría (horseradísh. N:' lingu[I 1,''11 Ü::l, [l' forma i
(lUfo e (J nou ;e pelo qual se com-

·;;;0 ,1q' plnrnl é J!"lUitO simplcC'
pra C'sse pl'oúuto importado) dá ('onsiste em rep�lil' o sing'ul-,· ,}
Excelente gOBto ao c31'neil'o as- Por p·xem'l)!n: r· plurnl .df': pi?- ,

sado. P�sse do lado da gordut'[l �'iT''''', uma b:m:lua", é pi�'�al1g"l
e.:nre:::s dp-- h�Val' fi cal'ne ao logo. pis::-;:lng�
fi. M.A IOEIA ,r I" donas de

"l':o, " IIlHl.n,lo tem. pura, sobrenle·
SH. fruLls En1 t.·on;u�rva abrenl a

iata quasQ nó moment.. de sel'

.... .u li:' �llh e.tantc. preferivei ti
lai' as ff'ltr'n� da lat.J. lhl�IS ho
ras antes ti;-, as levar vara. a

·,mll!llUI""
ASTRAL DO DL1\.
IP',l' Ha'I2"l 8w'lmil

Qd;n;1,.f8ir'a, 303_1950
fi. ta".1.- (; lJ'rapíeia a

? ,,>c, "',fi dr- p,-jmc:l'[J npce<;,
.,;fifl''!'', lírpüõo"l. Í:iehidaf<,

1"-:!l .....pnc:: [tC"!"'u!ttns l11fnntis.. Cada

f 1';lin inr s, ('a[�flS d(� ho�,pe_ enumere as :'azôes de loler feli�
,I ro',,!,!. ():< pflscid'lfl hoje, \ 011 sin'lplesment.e f'a.tisfeltn; ar

_ JI.t:ll'i'í .. no', f'''llf'�S 1101):"fo", fastando com tenacidade seus

_ "'H�'liil'il.o earaf\'dad"'f m'_ i �tissabOl'e�, suas divagações ."?
_
lil.,· f;�;, (",nCI,r'�1:!'ã,3 vitorin I bre a má. sorte. E' um exerCIC10

....
fT-l (" -n'j ·t,.···ni .. ·,..+�, (". p-n":l- \

")- lU IJOUCO difícil. EXperimente
1 ;:0 dar; s:rl1patias pnp1l1n- 1

... -

.J"

rt'�C!_

I��!ílllll���li�:::���II�iim�:
�I

I
_. poss,. "�'l:...;;��€'glh�'1.r lhe qlle rue -------- !

�.,,;...._c...,.,.��" ...... -..Jouo.. *'"'�f'�?!"."!'.,...t�..:���..�1'������� It; \O.;;",�.;-. 0& ,Q.·��r.E � � .. p ,.",

!S

I Expresso Blumenau Curitiba
, vlale41 DiárIa. em Lhnou.loel
� , DOl\-'I.WIUO A !)O�HCIU()

i Preço da pafl::;agem; Ct'::; lt.5.oo

AGENCIA�
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iT!
�
�

{ilWndo é 'bem Escolhido, m1S

não é li jWópría mulher,
r: qu« é fi Hll!lhe1'. n0S":1 gl,a:l
de �xposiçf.;, d� belezn. SI" ;1;'

s'm p"demo'l dizer. é n c,ol<:>, o

rn"to, ()� cabelofl. fI?, 1'0 \Ilt'rno
momento, ·consegue_s{" ;1111,. :'\1.::1."

q"lll.':e .,1" ís�i�J. e :r..t�:ig"',n.t.c,

l'cspondpu é'le

Enumere/ todas
se deitar",

Ulea3 () r·t)f1h"teto ('Ohl (J Ú'{l.i!€
niú Jhe.� devolve o gú8to que
p05sm tE!' )Jel'dido.

A IDADE DAS

íI..rur,HERES
I��llhla l'euniiio �ll a1la. rf da

di.?clltla �So aC:f'rc:-: da ro' isL�"nf'i,J
das nluHt€l'€s Pld eonr,� 1.?i H' 'til

já pa�s2t'ain 1.13. priTl1 ·��·d. ju-;::.bl
(1:�.
f-Ul�l :-

.... nhoro:t 71!11tll hunit 1. cli

zia que ó ("'-'PI kht1 do'; tlcHIl:'ns '

f!ru1sr qlif! i1..:: h1uihercs :rt,· tli:�.I

de diI ...1ill1.iir (J'S :"11105 G ::ioH{�!.t(j'a a

Opillli10 dun1 rÜliUJ !1ei�t:.1 [lli

pl'�:,er'in. '

-- SenhOl't1,

RIlIH·Ui-t"l".'JT _ �I(li"lí·n;t.
ViRÇTflnq l ..,efn�"'Rq � qp�ll1"q.�

EXT'l-Hi..,:".�n T'1' A T A FI ,..

"rel .. fnnA 14[;!'i

que \l composição TN'r,
�,breviiltlll'<t di' ·'trinitrotoluol,",
é a, mais terrível fórmula de

.

qxplos,vo a tê hoje desCOberta
·)ela química,

HO'l'gL HOL'E'I'1.

qu", excetll'ludo se
'''it'ande Mural11a, não há
China ntinas al'quitetônicas
nenhuma espécie, apesar de set'

eSi'a naç_ã11 uma d�s mais anti

gas ctt) mundo.

f,'p'íI'OGifESS'óil
! VoUrath & Sfuéber it' E!nearregam-se de:

Ii� ESCRITM� AVUI_,SAS (mf>SIDO p�tI'azadas)
ABERT1JRAS E ENCERRAMEN'rOS DE ESCR,,-

·i4"
TAS

i
RIWISTROS DE FIRIUAS '

CONTRA1'OS, AI.JTl�RACõES Df: CONTRATOS
t' !)T�TRATOS DF. SOCIÊDADES COMERCIAIS

i DECI.,,AR1\ÇõES DI� RENDA

� J,EnAUZACÃO Dli; LIVROS COl\n�RC[AIS, FlS- i
! CAIS E DE El\WREGADOS $
� Ganhe ternj.)() e dinheiro confiando os seus �
� ser'li�o!'\ por nosso intermédio , J
i nU:l lj llf"- 1"-.Tr,,'''rni_wo. 1142 - 1.0 !\mlar � S�Ja R.O 5 $
�', (Edifício (lo B�1nC() dNCO»)) $
.; ��""",,�"""....I""......_.,e,-..r"""J"'''''''''_.oOo'''_''''''''''..d?''..&'''''.;::r..............��..e.o<t.

-- qUe ,una e,tl'eJ.. q<.unto
�1ais próxima está de nós, tan
to mais ela dntila; e que essa

cintilação é tanto mais pronun_
ciad·]. quanto mais fria fôr n

teIl1pel'at.Ul'a atmosférica.
-- Que foi o Livro dos 'psal.

mos (The Psaltel'l, impresso
I"m 1457 por Johann Fust 'e
Petel' Schoeffel', 11 primeim li.
v.·o :I ostent<:lr o nome da flr_.
ma impressora, o ano e a cida
de em que f.oi publicado,

-,," que tanto os romanos, CO�

'm'l 'O� gauleses tmpregavam a
"cal cerno adubo; e que o escri
to!, í'Omal1o Val'ro informa que,
no Reno os r{lmanos depara.,
ram I'eg-iãejl; em qne os campo,"
pram adubados 'ccom uma ITl'e
dII b.l'ilnCa extrRidn da terra'·'.
- ql'c' a l'�iig-jã() teosófica,

qlj(1� membros alegam' que, são
os únícfls qUf> compreendem :l.

verdad"':"'-n. natllrez� de Df'l.ls.
foi "fundad." 110 tPl'eeiro qlÍal'tel
do século XIV. por Madame H,
P. B1avatskv, lima

ruS�a pOSSUidora
cultura.

----�--
--�--�---�-----

ROO 'MEDIDA. E1U SEl.1
JilROPR.IO DOMICILIO.
SFJ�YIÇO G1iRANTIDO
E CON"FECCÃO ESIUERA
nA A CARGO DO COMPE
'.I'ENTlij 'PROFISSIONAL
FRANCiSCO SILVA, D.F�
VIDAMENTE CREDEN
CIADO PARA TODO O
VA1.E DO rfA,TAf, POR

LADISLAU ALFAIATE-

§
�
�

�
".. Iii

=
ª Rua 15 de Novembro, 442 - Telefoll�. 1345 ::

;:'iumliiiiimiiimiiimlijiiii,j!iíiiIH�ililiiiiíli;ííjliiiHiiíiímiiiiíHi'lmm. l'

'o IMPERADOR DA MUnI
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�iumenau!

H�ta a iHoa�aç8U �1lD paira nos meius esportivos locais � Favorito rGuaraní · Teremos orna �eslorra em . regra1 ·

Alnda esrá bem VlVO ,"8. me- Da. parte do Guar:lní, tudo

l'lS'-j
boa forma técnica e física, sen

I'
--_

�---�----------------------móría de todos, aquele prello tá. azul.
. Atrav'essa sua �quipe <lo que -ag'ora, corna com noveis

'D t dA' J" -I
ef'et.ua.do há 'algum tempo. entre

__ ____ __ elementos e que muito vi(:lram '_
.

l
_

-. _

__;a�?�ei�!Sg:JaG�::�n�S'��:';i:�:�: ::JfllltilJ1nfl!límlllnr�nUJllmll� ��;or;:tese�os�C���:_h�!::m�:1 ':
.erro.a o Q. valeIn OlnVl e·�Q�mV"��m::��n;�",,��:'��; §I � P o R T TIS j�. J::O:��O a, "=f,�".,. daque

:;�:i,!�;�. �1:::'l,������l�:t:�u:I��� ª ,..'
'

:
. ª ü�J:�lt�n�������l;a:� s:;:o� I· 'c'o'Dla

.. �am de· 2, s 2' oa-o
'

espOlhg IJ'elmnnte a su�er"llorl'dgde ffi'gnlllld� pel'OPa' amer,·ca· 'n'�o' S',"
(;OU atravessado na garg vnta de ª RECEBEMOS :: 'fivorito e �o resultado não se fez, 11

,
.

b
,

U d (I. fi IIU li UHU U UUtodos os f'ans esmeraldinos. ª AS FAMOSAS . _

""nerar. Poderiamoss.apcritat- "EUNovamente, no, próximo, _ .'
. ,- adversário çomo f!l,.vorito. Istomingo, estarão fr-en'te', u' frenre

:::.==�_' S'U' P'E",R"�·S.ALL· , �=_J porque conta com um onze maisalví-verdes e a lvi-ueg'rus, num
. _ ajustado, Entretanto, OS coman-cotejo que vern empolgandd dàdoa de Tej�irlnha queremos meios, esporttvos 10C!l.!S =

' , " = desforrar-se de qualquer ma-Nosso púnlíco, a exemplo dos '2_="� as '1- BL 1- N CI';_J' neíra, isto .é, não apelando pa-último; jogos, está, COI;n �(�ll 11 ra . recursos i1í.citos ou' a víolen-
comp i.recírn e nto em grau'de nü- ª

..
-

'de
'

,

§
.

da. Daí prever-se uma luta r",-mero, ,('ando uma demonstração - ",,' ::

I'r'r'<ia.
onde mais uma. vez a ri-de seu 'Í.nteJ·e�s", refletido nali:: DniLERIO RUSSI a validade entra Pa.lmeiras e Oua-u lt íma.s al'reCad�çõ,.';s, bastante § R. 15 de Nov, nv 745 ;: raní esteja presente,signiftcatfvas. r.IIIIIIf!UllIllliUUlllUnUlUlIliUUi·· •

âensaçãO em torno dO,' emMte

R E1\A LHOS

1-777

o Marcilio Dias, s�ndo

I
vile, ,pa�a o fI�'ler�Ca, pro

derrotado por 7 a 2,. pelo vou que esta a altura de
Paisandú, provou .que está levantar o certame,' esta
em forma' para disputar o dllaL,.', ,...
certame da LBD.

Cénitinua ,00 Palmei:t·a.�
díariamente contratando
novos elementos para
temperada que se, aproxí
mat".

Nem .o Paísandú; nem I)

Carlos Renáux, desejam o

concurso 'de Otávio,'. -ele
:qiento reeem-éhegàdo áque
'Ia cidade ... '

'

I

o Estádio do Palmeiras
pronto este

o f.':J:��ér0 G,,;J .c"E(I-.iYa�iiiCla �ln nunrarn ia.;. notá.

pti!d,-.�,n�inanh:'-"" d�i. iih)d: 11v..... h(,s t.J)' século dezoito
(j OH)tiéJ,.; �·k.(jbt';;1 Ijan}l;:�n/' � !rgi -o .em t 77'"';-.
fui ii l�,í� HH;;Lor represe-ntou .1(.t/de gí.)Sh) l'�J['lr"-

ia "::;;j h:djr/'; (15 grandes decotese ót ";CitHtlrJ df
ve:.pd': aringirarn os limires mãxi nos A complexa
iTiTICi(ãú .iI:" j1wcn c barb.iran .. s que lTl.iJl(jI1hi
dezena de metros de [Ecidui e rendas nãf" resava

pGUC05 [juilns; e '(1 corpete de t 11 forma compri
mia o bi.i::ru e dificultava a respiração Gw� IS

·;;-I.t.Jj,tler �.'Í_ par V<ii.i.lde o 5üportay�

HEMORR,OIDAS � .'

IVAR.IZES E ULCERAS' ,DAS PER;NAS; Cili'lUI ,aam upáa
"

.

' ràç!\o' IDISPÉPSIAS: PRlSA.Q DE VENTRE, COLI'l"IllS. A,ME·,
'

,

�I..;.NA, ;J.<'ISS�J:RAS, CO,CEIRAS NO ANUS.· I
OlRAVliü. PULJ1o!õES, Ri NS. BE.lUGA; FIUAUO I

i.....
•• Tatiorda� . .

. . ... '. "

Nem 5�' das modas incômoda. Iiberrou-sa ..

mulher de hoje, mas também de ceITO� males
..gora perfeitamente evitáveis graps ao cISO diári..
do Gysofal que, pelo seu grande poder ;arhiliiéptiCQ.
:iifeiUri perfeita hígíene {mim.. ;4 mulher;

IDSPEC1ALIS'I'A ----:--.

, um proJ.W dQ '. '

,1.aborat6rio Licor de r'.a.cau �'VieJ: S.A"
fi .

':

�--_-...,� ....... - ....
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s------veros
-'o"

Adheman de
"

! '

MORREU DE SUS'l'O

. "�" ,

, mIA ANCLi\.
. "

, 'Florianópolis, 29: (A.N,)
"7' 1 Violento temporal. com

chuvas 'e trovoadas caiu na,

.n,{)it� , passada aqui, inun
-dando varias ruas, inclusi
ve ã Coletoria Estadual.
AssuStada com o estrondo
i:lQ�,t�ovã.9, faleceu, p o r

1,1IÍl colapso, Maria Luiza da

$vªr 'num' casebre. situado
�.,-lOcalidade .de Barreiros,
sendcf·I--effioví,da: para o ne
çr�tériô.' O corpo foi en
centrado com "um rosário'
e4.tre as, m,ã.os, , guardado
P9f.:,'um· cacaorro bravissi

L�lO;\. :que, não deixava- nín
gilein, 'a'proxiníar-se do cadá
Yi'.r;' qifi�ultàndo sUa ',remo
Ção.:. só .eonsegúidâ 'após 'o

- 9.áchorro ser laçado.,
'

ao

: ruo, 29 (Merid.) - No-, Santa Catarina, informam te, vindo do sul, um disco
tidas de Porto União, em l qus foi visto alí um disco! achatado e brilhante, em
";'_;_',-- -- -- -- voador, a grande ,velocida-\ alta velocidade, perfeita
�"DADA.s 'VARIAS de. O fato foi testemunha- mente diferenciavel de qual
RtIÁS ' do por numerosos educado- quer outro aparelho,' sendo

T"'
. <

-

res e alunos do Colégio S. que muitas centenas de ca-

e, m" p o ra' I
José, Informações da cida- riocas para ele apontavam,

, , de gaúcha' do Rio Grande testemunhando sua passa-
;é: ' 'r .;; ..:

I
dizem qUe ali teria sido a- gem velocíssima em díre

na '-a p I t a v�stados disco� voadores no I ção ao norte».

ti e Est Od O

gabado e domingo - -_,---,��-==

rn!!O�o�o��!e�:�a�t�;� Constatados cJsos
de dois mil metros, de diã- ,

'

metro maior que a roda de
.

"

' .

-

um carro de boi, foi visto A·' · "5 I'
',', ,'"

"

-

��l����;';;.;��.'�sh��!� I
.

rumeu .....• e vagens
soas, as quais interrompe
ram' o tráfego nas prineí-

pais ruas da cidade, duran

te mais de uma hora. Ob

tivemos, a confirrÍlaç�o 'dó

Medidas
Como é

L, puoííco, o

Isperado--no·-Rio c-o
Slovernadflr . de . Alagoas

'5.::,,' ...

- .-; .

Sllvêstr« Péríeles

Florianópolis, 29 (A.N.)
- A comissão de inquéri
to para apurar as respon
sabilidades do agente flo
restai de Chapecó, ínterro
gou o sr. Alfredo Grassel,
residente em Itapiranga,
multado em trinta e tres
mil cruzeiros, o qual, para
livrar-se da multa, pagou

, ao referido agente mil e

I cincoenta cruzeiros" sem
1 recibo. Outras vítimas, re-

CDIIU Uni.
QÜfüi iiU$ ti:

. I

BUGS f DEMiiS

UfCCOU. ia
COUlfO CABElUDO.
-Tº�I(O (Al'llA�

f;Iº�EX{�� (
_
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