
KHOURIBGA, CMarrocos} -, gerrtes. Sacam -antes da.'lne>
.Um pachá, enrodilhado sobre

um,
daria. chegar. E querem:

coxim de seda, a discutir em dol- nós outro" marrcquíuoa.
'.

lans o preço de tratores arnerí- mos o saque, antes da 4lfa
canos, não é uma novidade rio em ·.Casa. Blànca. ou Safl', .d
Norte da Africa? "Estes amer", baraçar as mercadorias";,
canos nos pedem os olhos dfa ca- Assim' nos faJ::wa, J:lo

.. : se

ra patos seus tratores. E são exí- queno; mas enc"l.ntadQ_r ...
O pachá Si .Ahmed ben\ ..
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Não parece o 'nos�();'
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da. mercador+t chéiar aos noSs.O'S
nortes, Quando mals sai'r d� 1}l-:'

II randcita? O êomf'r'do:' Y'l."k�,'
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, rigba. uma das fazendas. do..
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. t cha, Si A.hméd, A dist'1nf'l?'·;t"?"'i:· ",
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·11 .11; II o ar nobre de u:mn 'PI'onrleda�', .

I01,"on"ia, com ;'l-;f!n� P'''''9,?\P'' 'a.
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lPosliflorâ-da -IefnfBolivia O Partido CoõioDisfal�f;��t�ig�
L•. Pre·sos numerosos adeptos do crédo vermelho .. l��:;���:;����:. o;�::�'�;
: L..'-\. PAZ, 11 (L1P) :._ Foi

im-I
reunião IS associação dos comu- Ilho na Bolívia, Vitor Hugo Ri-I Fosi:-to<!, 1'0: foi a.!'rltnbia�� .���

... .'. ." Ib .

f : O G -T� 'V·...,l"hU;T'Ola '}r"t "ng rq·J'�,·n:;l"·�.
port.ante a reunla? do gabmet: nístas por ser �ontra�lO a segu_1 era, �onsegUlu u�.r,. over-" '"."... , ..." (1"; ..onda,. 3(1;11 '·u.e� :

boltvtano de hoje em Que fOI rança do Estaao. Cmquenta e no arrrma que ulttmamente os I ,n_ he.r
-
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se :f ii;'
'proscrtto o piu·t[d�· comunista três comunístas foram presos, à J comunistas bol'tvianos recebendo I ��,,�ilo, �le e ���; �;:�ss ��.
'·bOliViano. proibindo o. direito de noite passada, mas o líuler verme- ordens do exterior, estayam in- I SI Ahl"';. _flue
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M"'"' I LA PAZ 11 (DP) - O gover- noT'f1 'h 1"n"" ...."': ..• , r-»

.' -amara unlClpa .

no dec1ar�u n"gal a greve dos vel .autor dR ·'I1ist.'l'lf!; <?Tl�'�
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'. tempo l�defln1ÚlO. Contu?o, a Sl� F."a �"m �'.�"vi). Di"ss-lh,,: OlI'"
.

'. '". tuaçao e de clamor aq)ll, embo
. V hõ t em um (1'03.

P·OST'OS D'E INSCRIÇA'"O ELEITORAl
Ta r�in� inquietação no seio da �:�:�;"e� p:�tei�"''' mtil': ;;'llbi";
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ho ::��::����e;fd;U:)e�c;�� ���:�,,��.,����c;,�:::��1 83t�r�;�
Vi'la cão dos estl'ang-eiros de Shaus:;'�i. ao s::brlnhot·neto s�"ber�do����;Na sessão de ontenl (tta Cama- Rio do Testo" Itoupava,

A firma britanica "Bqtter Field de va,,':pro .

er", ."" saz u ".' ';:. " ....
ra Municipal foi requerido pelos Itoup'w" .Sêca" Velha, Garcia e

and Swire."· informa qúe.abando- nos 1'1''',''8 fIlosoflCOS e po.1U�O,:-

vereadores Herbert Georg e 0- um no centro da cidade. Por úl- B 1
tacílio Nascimento. um voto de timo, aprovou a Casa a. redação nau seus planos de manilar o na- do . l"a"1.

t n' -'-' 3'""",,,<1,," J<i
';;0 "A,.,kiulZ" à desenbocadura l1''I2: 'O",. '" ., 1"'----"-

. .... ,

pezar pela morte da sra. 'Emma da lei lUle autoriza o Podler Exe-
rl� rio Yant"'se, Acrescentou quo hoje duas horas com, (> m'lé.h?-_;-�Deeke. 'Viuva dó 'saudoso cid'l- cutivo a rescindir o coutráto e�sa decísão"'foi ID<Jtivada. por di- .!.l1T,,"d· t>.n.Ta um Rl.......Oi''''. em ..�� ....dão Jose Deeke, oéol'rida na ma,:. existente entre a municipalida-
ficuldade" de "tempo e hora" comrmnhJa. na 1"eslrtenC1� .��. 1'.'

.

- A.ntes de tudo. torna-ll'e ue-I Ramo�'? II!!: drugada de segull(I'3�feira. de e a Companhi" Telefônic'l. Ca- embora;8 autoridades chinésa� "'_'l.. de,,�".. alto dignlltarl!;) d� ":.1,1;.'� . Na mesma réUriiãó foi apro- tarinense e· firmar outro, na for_cess,,-rlo sab�r se· efetivamente o' - Na-Q creI'O _ t'vessem concordado eln princí tao SQUl .'

. respondeu 'vado {JS proJ'étos de cri",çao d.e ma da minuta aprovada anterior- I' .

_
-". ., ,..,p ,n <> ·'O;''!''d� .'.

sr. José Améric.o dit:se., na ver- (Conclue na Letra Se.lUtdQ:r �ereu RalHOS pio com a evacu'l.çao: . J
..Nn na.t"., ,(> _.(11 . �'l .

. '10;,." •...
dade, o que os Jornj,ll3 dIvulgam .'.

A) pOEtas de i�ssriç!i9. .t�eit!l_:ral em mente,
TAIPÊl. 11 (UP) _ O Ouartel �it::tniT>n n" ",,,�'h,,:: i'� marn}:.:;" :
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?� d,,�l"".·�,.r.DC d." sr .Tn,,� Amé-. '

sr; l)'
�. m valIosa e efetiva. e: �r'l.. com """. casa aqUl, �a":la

�d:t�:qr;:;��l'l ;:::::;<J u

can.-.. tM...
.

..14'_ I·..()·R.·.·I.�··. ·.··.'e..... 'es-- �
..

···,e·':7 .. f)() P i de -que o país necesBi·: ·i "I'(' rl� li":, i tul'
.

{lú'"
._ r.. ;-.' _"'""..,.,lo.r. .

.
. -

,

.. -.< .

•

-

'. .� ._ �! 't;a'vam levar a bom,t.el"";: i () ft�h�c," 'l,"f!::",;; "';;h·.(.�'
i!! I!! jt.ii?,

"
-

".

- .�. . - :-il""iR" �o.T'h� -;. .'T'tofl'Q."'!1::h:j�""l.�> f� : :----

QUI' imm'''ssR_n "'''';sar''''''
- _.

,

"'!!!!
•. '. '.

.

s � �u. e um ue seuS.mall,: �''1::' S"t� ."lf'�tl'f:"·fu,,is:,".e-<íEl.'Íret
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21»lh"'1 - I) ,,,,,, rJ,,,'i,.l,, A"t""h RIO. 11 .<Merid'onan. - O

l.cessàO
à presidencia. i�a Repú- noite I) PSD tomará sua atitude I danaI, à noite�.Nest';l.. caso a. es- �ada, <lJe hoje, começou a circu-

E
."" 1. -

i\,,� :""end<t-'l orlen.l;a.iS'.
f'"-"Cln () ''r ,T��.� """"r'co. 0"0

Conselhc. DIreto!' do PSD reuniu- blica, Ctn face da eaudidatuca do sr. I colh,,' ,Clt> sr, Nerêu Raul.os ;;erá lar i'com b;sistencia a noticia de
,

r o r a"
V'o'!'es li fI�i-�scem,

.. "

....
p<i... ))oiterh de non1'>"", mcon

'31' esta .n:':.anhã e <l!epois de ouvir
.

RIO, 11 (l';lerid;) - MomentOs Afonso Pena. Junior. Regeitadn, ·feita por; u�animidade. , ,
,que estarl" !i-ss�ntado o lar:ça-. S p e q1�.a no" castel-o" fmnr"""s,::;

f-1"- ,.,." ""'T''' rh. Ht"N. ,."".e
a expoSlçao do sr. Cirilo Junior antes. da reunião da Comissão a' formula extrarpartidária, será! .Ao melo-d'3; OS S1's.

.

Cirilo .lu-., mento da candldat�ra. do VIce- -

1 ..��� p1" no� V"....., re".,bm-, a
<'''''nrln muit. .... p,." �o" "0""" nóa

"obre os dois encontros que te- Diretor� do PSD na' manhã de então dehatida a questão dos Doi mor. e Georglno Avel,mo. confe: : governadOl- dl1,. �eplUbl1ca: Sa-
.

G' I !! �nl'ha d� ..."""",."" la.do ih, .1'1'."-.
��".l. :o-em com rom'eter o

.

arti
ve com Adlhemar de Barros, t� ho�,? .con8l,a.t.'�:,nos a existen�!a me,;. prevendo-se -sério debate enf l'enCIa�m com o·.presIdente.Du-· bemos �_a manha ?e _hOJe. q.ue pO'; -etu 10 ",,';' aherto.f) l"'I"p'"o' u",.HI,,.., !'e'P P

I
solveu convocar para logo maIS de duas OpInlOeS sobre fI. reun'ao tr,e'as duas alas neurista e dn{- ti�a., ruIm de. expor-lhe a stt�a,.l n.a ·reUnIao da comls�ao. E;,ecrd,= !!

... m td.S ue se ao'!'p no 1'I1t" n:'1t-dO.:_ E "ôhre o pretendeI' f) sr.
à noite o Conselho . Nacional. à noite do Conselho Nacional do tl'ista 'lu .. pstá I'epres€nta<h, por çao e anunCiar-lhe que a maIO- i tIva do PSD, as prJ�Clpall5 fl-

'. . �a ;�r�"q,;n n';l..;,.."t-,\, ;. é .. de 'Pi,afim de tlecidir sobre a prclim;. Partido: Benedito Valadares. Segundo EOnl ria do PSD está disposta a VD- 'guras do T\'<ortido manlfestaram- RIO. 11 (Mer1d.) - O SI. CI. "h T).
'l'h' "",.rAM ,

. .,:,..'.1o.'lé Américo pleitear o g-ovêrn() r".t'� '1 J' d I t'do nn "m, a OTn '. ..

nato do cal}did'l.to partidário 011 A primeira é Jidierada por A- tlagegm que fizemos, a escolha tá.r· no sr. Nereu Ramos.' se c1aranl�nte pelo nome do sr. no umor ec axou qu,: o sr. ,.,.,,, I.
,

,,,.

ri' m. �i ADm��d",. Paraíba, sob a '!el!l1ndg, do t t'd'
. . . I' ...

J'
-

t d' F' 'hdem�r de Barro- lbe dlsse' -1�", 'f'''l t"l'" "p "". (1, .

'lX rarpar I a1'10, rejeitando ou ganlCnon ltlaD'alhães e segundo a c':) nome tende em favor de Nê- O sr. CIrilo UnlOI' nao�"pres Nereu Ramos. eu o o sr. re1- "'- <.. ," .

• •.

,.
.' '"ta' . maioPSD, qual a sua opinião? 't d ..r· -

d
o' .

R
'

, ,I 'R G "O, G tull' Vargas e�- �"S p�·""rp ... hnr"L' 11\· • .

' ..

acel au o a mullcaçao o gover- qual na reunião do Conselho Na- reu Lamos qlle reune a ma1d- tende votar contra o sr.' Nereu tas C'l'ltro. deleg1.do do 1 o ,- SI., e
,

.

.0
. :"".

'

�;;" ·f;"err.·ns e"D"rar'" ':1;'<:.<;,;.- A minha opiniiío é que C1'- '1�'lor Milton C'lmpos par., can- cion'!l' deveria se deliberar logo riu no Conseiho. O fato mais Ramos e o sr, Georgina Aveli- do Sul; declaradlO ·que o PSD perou por mim ate dOIS de abnl. <i.9.. J\!. ,_' n' ,,""; mintitc;;,_T''l qual age de �côrdo conl o� d'd t d Af P T"
.

. •

'f' t' d
,_

d
'

. .

t T,'" t portanto que e-pere ,,� " .... f,h"'." l' m " .

.
" o . , i aura ê onso en9 .. umor, sot,'e a escolha do nome; sl�m Ica 1'1.'0 a feUnIaO a nl:'" no declarou: gaucho

.
apc.rn. una_nAilemen '# .a "" JUs o,. . '"

'" �"
. 2a. vago letra �.): ..

����:������:"��� t�nf:';f�i!������ �i���{�r.[���� i���1�it����:� ������;�����,HiVI;ãêu's'ã'çü�stn�íraOSc8feicu�toris
Deverão-afNações -Unid-as considerar o auxilio às fl������!��;.!��lbrasileiros no Senado norte- amen�a.
aI?reas po'uco- -d e's e'RV o I v·,das em

.

escala mu'udt"al �!:������;��::��:f�:i� 1!��!!�ON�l1����a �Olnof:f�, d!Od�!�ap,���k��t.li!a�",8�!:'}�'1:
"

iesmp-ntlU. )!srantIndo que o sr. se�ador Guy Gillet, residente 1'0" de café, de Nova Iorque.
_

.

sr•.
oro�V(fG

,. ,,�enedito. Valadares se e�conh'g. da Comissão AgrícOlaPdo Sena- WASHINGTON, 11 (UP) ::ecusou:-se a. r.�vle.lar o.n üeitão.
'" _ l,a no RIO e que COnversara cOm .

�. ,
_ D

,_

d h' Iazendelro br,asl ell'O em .«l ..... ,.

9 PfagranJa do POlito Quatro DO Conselhu (enRUgOICO e SOCial Inler..Dmeric821D· �eu���:o meia hora antes da I :��:o, o�r�o�;:��e��d����� a����- S�:�J!is��e��:i�Ol: dooJ;e:: �iS::�:�ra��:�tedld�Z��'.t.':�
.

d 'd 1 .' bl' <! l� N"- U 'd '" ,

ram ho)e ao� prodlutores braSl- dn. o sr. Paul HadUck. conselhei-
va. Iorque opera apenas C(lln.O"l��Wasbington, 11 (UP) -, da Organização ,dos Esta- cou UZI o pe as repu lca�

I pe a.S açoes 111 a"" RIO 11 {Mend.) O sr. leiros de cafe de serem verda. 1'0 da citada .comissão. afirmou
t·t d b 'ficiar'o CL'IfeiClllto!:

O,: üe.legados á Sessão Es- dos Americanos, em um am�ricanas, suplementaria Discorrendo �obre o as- Salga(�() FPh�. disse á

reporta-,
il:e�ros respon�áveis peja alta a:-. que tinha informações seguras b��iei;o. en;anto o sr: .. Giileitê '

_p.,y:Ü; I "dO Conselho Econo- diSCurso pronunciado na os programas considerado.3 sunto o orador ressaltou g�m d� _1rLel'ldlOn�l. que.? .�TB tJflclat. do cafe nos Estados UnI- de que um caJeicultor�ras'leiro, como o sr. Hadliék declararam

,'� ": .

amda Dao se deeldIU deflmtIva- dos
..
Acrescentaram que " bolsa com um capital de três mil dó_ ainda que alguns produtores :bíj�n'ico e Social Inter-Amel'�· se-ssão, frizou a coopera- --.- - -- -- -- qUe a� areas pouco desell-- men!e �obre os' rumos .que to- do ca�e �e .Nova Iorque s� man- lares, ganhou em poucos meses silej#Js de café foram

..
os. 'q�e

cano. qu'j se reune na 1J_ ção existente entre a orga- ! :'_·llmmmmlmumnHmmlllum��� volvidas da terra. em uma mar� dI'IJlte do problema. da su- tem mdIferente em relaçao ao mais, de duzentos e sete mil dó-
provocaram a alta desse prW;1-

H d
._ .cessa0, porque al;'URl"da resposta 3!ssunto, porquan.to obtem tam- lares. Acrescentou que esse fa- to llA OOS1l8. bolsa. .llÍão Pan Americana, nesta nização regional da qual é:: omenag e a oª escala lllundial e, como é do PSD, Também foi ouvido o bém grandfes lucros com as ma- buIoso lucro foi coriseguidú me- '.

'--__..,......_--:

ca.pital. discutirão, ::>.gol'a, secretario e as Nações U- ª
.

:.E t'econhecido, sem se con- deputa{I.1O 8egadas Viana que dis -'-- r", _.;.__.
. - -

I ( b
- . !'<e <,et' O candidato natural do

OS projetas de expans,l!) do nidas. Declarou o Dr. Lele- =0 g.::! . d';"nro ert= centrar em problemas pu- lJartido o senador Getúlio Var- Escandalo .na SOCI'" f'!dade carl'llocaprograma d e assistencia ras Camargo que não havia E?' . -J .' .. ª ramente ameriéanos. ,,'loS que, entretanto, ainda não I"

técnica (Ponto QuatT::J da qualquer «rivaÜdàde» e11- ',IIUIlIIWII U!UIllIlIUI?: Analizando questões an- seR��ni;�st��Íerid.l _:.._ o gene-
RIO, 11 (Merid:) -

As) res granfinós (la. sociedade

proposta d f) Presidente tre a OEA e a ONU, acres- RIO, 11 (Merid.) - POt' moti. teriormente apresentadas, rui Gó"} Monteiro declarou-se girls aIl1)er:lcanas que estão carióca. No fim houve uma

Truman) e que deveeá s��r t d A 'd
vo de sua recente ati�u.de em �a- Dr CamarO'o concordou, pessemista quanto á escOlha do l'ltuan.do 110 Brasil com B.ibi \ bade,rna no morro e panca-cen an o que a ne"eSSI a- ce do momento P?llbco .naclO-,

O. .'"
. ., � candid.,.to à suces,:ão, Disse que

posto em vigor nas Amén- d� dessa cooperação él'a, n'll. resolveilllo cOntmuar a freu

I
de modo geral, com os "Jn . nem dentro (T:e dois mêse,s será Ferreira, foram envolV1das dana grossa, sendo que

caso de modo geral, reconheci- te da Past,:- da Gue::r:,,-. e permi· CO pontos do' sr. Willard o mesmo encontrado, porque cà- num 'escandalo tremendo,

I
muitàs beldades norte-ame-

t
tir que deSlncomPatlblllzandO-15e, t- d" partido espera que o outro depois de ü'emenda farra, ricanas saíram seriamenteO Dr. Alberto Le eras Ca- da, O programa de 3.ssis- seu no;ne fos�e incluído entre o>; Thorp, . e com a suges ao ds";oll.. .

margo, Secretario Geral tenda técnica. disse êle, do Ministro de Economia, RIO. 11' (Merid.) - Anós a realizada' no apartamento esfoladas. O caso foi en

do México, sr, Antonio Mar r"un;1to rie ontem, na residencüt do capitalista Pignatari, da tregue ás autoridades con-
do sr. Nereu Ramos, que se pro- ,

iConclui na 2a. pago letra C) longou até uma hora da tnadru. qual participaram os maio-. sulares.

. RIO,11 CMarid,) - A prii�
põsíto do t€leirnUlla de Lón
dres. sôbre.» déficit do bà
]anço coniercíal do Braall,
MS transações 'iJom a, Ç-rã.
:gre1.anha, o quál deve-se li
impossibilidade de exportar
mos produtos alímentlclos
s'l1idtatl.'Os, a reportaxem in_
.fu!mou-se no Ministério' dã
Agr'lcultura, que o titular da
:T'wta já pronunciou-se no
sentido da, libc\'ação da. ex
portacão de gêneros, espe
ctslmente do milho. ar-roz e

f'ó\ijão. Para a .<;,fetivaçao
da niedida, falta. apenas o

parecer do Minist:Srlo da
FazendJa,

CEREAIS PARA A
. .VOLTARA �

. O BRASIL A fXPORT.

.��-O�������==��==��==�-=�======-=�===============�======�=-�_F=�--==�-=�-=���======����====�==========z-======�-=====-=__��
'tELEFONE 109�

End. <fel. A NAÇÃO
Caixa Postal RSANO :VI 1

Red. Ád. s Orremaa
Rua São Paulo, 269
lTOUPAVA SlllCA

N
Pr�Yo�am reações as declarações Iatrlbutdas ao sr, José Américo
REGISTAR-SE-IA.lU OISÕES NO SEIO DO PARTIDO
({----)} SE TAL SE VERIFICASSE {(

.

F'LORIAI\"OPOLIS, 11 eMeridionall _. A afirmação do sr.
José Américo de Almeida, de que a UDI\" não teria constrangi.
menta em proce.der -ao reexame da, situação política não excíuindo
mesmo o apõío à candidatura Ncrêu Ram05, produztu nos ar
rniai·s udentstas deito idêntico, possivelmente. à exnlosão de um

petardo de hídzogenjo.
'

Passado o to;por dos' primeiros momentos" serenados os
ânimos meio to.nteadcs. menos 'initados os nervos em polvoro
sa, cabia li rcpcr tagern ,1Un "Diúrios As;;ociados" procurar alguem
que pudesse tra{1!m;ir o êelltir do udanismo local, f�ce às impor--
tantes declaI'ações. .

No café "Rio Branco"
•. ponto de reunijio dos adversários

do situacionismo, ninguém que pudesse satisfazer curiosida-
k .

a

Tinhamos asshil. 'que voltai' IL abot'dar o dr. '''anoerley .Tu. .

nio!", que s')ndo no udenhlllO eatarinense "pau par'!; toda a
obra.". fund:tdol' eOln Adolfo Konder e Aristiliano Ramos do bri
gadeirismo no Estado, uma vei mais, certamente nos atende-
ria.

'

Ap u l' o li a rep?rt:agem I'
VO a1ei11 d.aqueI: de conhe- as autoridades locais. rB-' cidade, regressando 'na tar·

deste matutino qU.e o 31:, A- CeI' esta Cldade.e sua popu- pl�es-ent.ant€s das classes de do mesmo ata,
·

Iaçã;o por quem nutre aceno conservadoras
..
e �ovo em A visita do ewJnente es-

dhemar de Barros, gl)yel'�' tuado ap'têço, tadista, v.árias vezes anun-
d I E t _1 d S- geral, churra$cada no es-na ar' (O S aúo . e ao ciadàs, parece q'ue se con-

P 1 "t' Bl'
. tádio do G: K

.

Olímpico eau 0, VISl ara umenau Sabe-se, ainda. {lUe o go- cretizará desta vez, caben-
no 'próximo sábado, aqui'

.

d coquetel na Prefeitlir� Mu-
J '

. .

verna.d.or
, �a.n eirante. será llicipal. ,Realizara, também, (,-O frlzat que a: mesma é a-

chega.ndo pelas nove horas. alvo de varIas homenagens, guardada com grande an-
.

.

'"

.

--

.",

I
da m a n h ã. Segundo as contando-se entre elas re- o sr. Adhemar de Barr_-os, �l siedade pelos nm:nerosos 2,- �

pr"v�v"is, candidat.os à cha,pa rn,l.-,smas informações," sua cepção á hora de sua c11e- visita a várias inpustrlas, mig-os e JH'!mh.,,�l�_--
pres1lfenClal, o general CaIlrobert .• _ ". . .

.• .• _. •

,<iConcM na 2.a pá.g, Letra G) vIslta nao telll outro obJeh-, gada, ru:-.:��1 p�ttielparao- lç,Çªk����'f!-I;;:·:'·: --",_ .

�- - --- - --- --- -

--_---

Faculdade de Direito Nacional

!R'epfli'vaçàes em''''lriãssã'i
;008 eX1meS vestibularesl
�!nltlllll ,,!II!llllll 1�1!!'!�llilw!!mill:'
- Preeuchidos a.pCU!!'} 1'1 lu -;a.r€§ dos zmr "agus

,-----� ----_ ..._---

Virá a Blumenau no próximo sábado I
rnador Adhemar de Barroso gove

RIO. 1.1 {L·,·1erid,) -- Nt"l reCBn- • re3. a serenl' pTeenchidos .. (� pr-e
t�. exam<> ve5libl1hr da F',!,Cl,ti rjD,· ·"\rJqnte .<0 Diretói"" da réferida
de N1cional de Direito, somente Faculdsdé pleiteou jl1l,tO �,:. COI,
'71 can<iidatos akant;al'<.•.m o· grau '�elh(l Dq\)�u't'lm�utal 'a re�li.3ação
�gido para a aprovação, O nú. dum s;>gúndo exame ',,<,iihula1"
ln€I'Ct ,"e vag'.Lci entr etanto, el'a, aflnl de reso)t'e" "qus-iiio. O
de 200, restando, J'ois, 129 Jug:t-

t
COllselho. entre.t' ....

'

o. ll"gOll. tal
podido, aleeando que a re'l.liza

- -- -- -- -- ção ãum ·no;·o ex�une ,I'h-ia per-

,'!r.������I'
tUI'bar os trabalhos d't F'ar-',lda�

T Y R ES O L ES f'e. Diante (1a "er.usa voLou a

_

jreunir_se
o diretório, fican"o de-

I
...

I
liberado ser enviado um recurso

�1fI!J.. ao Conselho Universitário, p"ra
II � -- entrar em g-I'pve PÚ" 24 horâs

como represália à atitude a!"su

A H TI A R DEM. mida pelo Conselh�:'" "",ti-

8RS ThIor.rORIS':rA� \veram cerradas as portas <;ia Fa-
,

_. � "" cUldade, e� consequencla da
<

- liecisão d,o Diretório,

homenâgens ao eminente homem público

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·,:S:j8MJ!LEIA -GERAL ORDINARIA

Caminhonete FORDSON 1946, em bom estado
de conservação, murto - apropriado para entregas
na praça, aopreço de C$ 15.000,00. Tratar na firma

c
o qual propôs
assistencia

-

ás
candidatu'nL- do ex-governador
catarménse. Durante todá a tai
de tats noticias adq .. riram maior =

cónsisfencía. merecendo a aten.
ção geral nas corredores d" Ca
filara e elo SeIÍ3tr·o .. Os próprio,
meios governamentais consídê
raram de fato a candidatúra de
sr, Nereu Ramos.

_
Outra ínror

maçâo quo demonstra esta doei
são d., maíor+a pes�edista, foi f
conf�rencia. mantida pelos srs

Cirilo Junio 1'0 Georgina Aveli.
no com o presidente Dutra, ac

meio dia de hoje, O sr. Ci1'ilc
Junior declarou lW prt'sid�.ltr_
'Dutra que a maioria ,ao PSD es

tá d íspost.a 1) vota r Ii". nome dr

Yice-pif.sitlentri e ele p,,�-oalmen
te anunciou nâo spr contrárto r

ao movimento, O "r. eGorg-il1'
Avetín«, POUco- (!'epois, declar-ava

à reportagem: ORDEjI,·r DO DIA

"Seja qual for a declsâo deve 11 Efetivação do aumento do çapttal e consequente
ser l'esg-uardada fi, união do par- cação nos estatutos <cçíais,
tido", 21 Nomeação ,I� perito!'.
Conslder�.se, por forca destof

'.� I .".,
- • -

d d
' .

I
acontecirnentos. q:;<\ até hoie foi ,Dk�ussao e, tl,provaç�,o ,ri lau O per-iciat.

�

�",te rnoviD'l<>ntn Í) de m 'lior con- 41 Assuntos de interesse social.
;:

"í�tenr:in. observado entre os ili- :: Rio do Testo. 4 "re Abril de 1950. �
-ig-entes l11aiolit:'\rios � apl'es,:�_ 1;: l't. PORCELANA SCHMIDT ,c�. _L
Ia-se corno o nrenuncio sh!n'f'· -= HIN � -.ô
caÚvo dum-i importante decisão E -

1JI ERNST SqHMIDT --:- Dlretcr-Cerente .�
""J partido". � ,jlllmUIIIIIlIIIIIIlIIIIll!!·mUIIUlIllIIlllIIU".UIUIIHI!ij'IIJIIi:H!i':'BW "

1) J-,eitura e uelib�ração SUbI e � 1''''!3.t6110

lanço geral. conta de lucros e peruas e

se Iho li'iscal. tULII,J reJa.Ovo ao. f.f'Y..ercicie

Eleição do Conselho Fi·seal;
Assu nt.os de interesse social.

Rio Dotmann. Ibirama J de abril de 195'.)

LEOPOLDO RP..A.MBECK' --� Direton}e_renl e
A V I S O

2)

res Yende�se
IusÍalaçã o' c{t!i:iproh

oi.rrta,
Um motor

- .. _._ ,__ .-

:"1111It!lllllllrUlIllllH!II!UlIIII!IIIIIUIIIfIIIlIlIIIII!11111tl11llllfIllnllllml1'� .;::

�CONIRaBAlxol
Compr-a-se urn; de qur.tro corda.s. 1"'':8 qHa.I·los Olb il1teiro, em�

pcrfvi to estado de �onser,-a.çií.o e de fahricação estrangeira, �
Cartas puni A,rma,ndo Cuneo, rua D. J-aime Câmara, n. 10

FLORlANOPOLIS --- •

X-X-x-x-x-x_ g - X - X -X-X�l.
'IIIIII!! I' 1111' I! IIIII! " I' fi' IJ IIIfIIlllllIIllIlIllII' \�, Imli I! I 'UI' f1:CIU!! IIf!m"

AVISO I
Formulamos u presente para levar ao eonhecimeuto dosE

ínteressudos que no segundo sorteio de obt-igaçôes [... 'J port.a; �
,1101' (Deberrtures.i de emíssão desta Empt·ei·.a e realizado nas,ª
t a, datá. foram sorteados todos Os títulos com o número [in:l!::
3 r três). a_- Blumcnau, 30 de Março de 1950.

- EmpnJ.:a A ut o Via�ão Cuth.arinensr: S. A.. E
.-., IIH1I11111111111111II1! 111.1111U I IIIIllllllIIII li .illI J J 111111111111111' 1111li! IlIlh. 'q

FRAQUEZA EM_ GBRAL t
V IN II O CREOZOTADO

SlLVEffiA

�lü�'ustflal�el'irteiatüsl!ldell'Bãrro"�íj'l
E ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. em 2.a Convocação �
E Pelo presente edital ,b convocação, são convidados OS =
:; s2nhores .Acíorriet.as a reurrh-em-se -em Assembléia Geral Or-:::
:: dínárí a, em segunda convocação que será, rearizadn em no.ssa;:

I
ª séde socíat ás 16 (dezesseis) horas. do dia 16 (dezesseis) de ª
:: abril para deliberar sobre o segufnte.: ::
:: .oRDEM DO nIA =

I � 11 Ar& ovação do Balançor. e Cantas do Exercício de 1'949. ª
: Parece)' do Conselho Iriscal e Relatório da, Djretoria. ::
.E: 21 Eleição do Conselho Fi,;caI para o ExercÍCiO de 1950, ::
= 3' Assuntos ",'e interesse da Sociedade. _

§ AVISO

: Acham-se ii 'disposição dos Senhores Acíornstn«, 110 Es-::
_

('_dtório da Socieda.de, os documentos (Tle Que trata o A.rtigo:
= Nr. 99. 00 decreto-lei n. 2..627.. de 26 de sete�bro de 194ü. 5

Rio do Testo. 8 de abril de 1950, ª
:. INDUSTRIA DE ARTE.lfT.t.tTOS DE BA..RRO S. A. S
= CURT A, WEEGE - Diretor GErente §
":!!!I!!I!!!!!!!!!H!!!!'llllllIU!!!!IIUIIUn!WmmU!Umm!!!!UIH!!H!!!!m'h�

qualquer
.

tipo por

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

"'Qm,I!lm!I!J!!UlII!llllllllllllflllllllllnUlI!!Ulmml!IIIIWInU!!n!m!!!'..:
: ª

,I i DINHEml até �r S lU��,OO :
-

- Dá-se sob hfl10teca {('e Terrenos e Prédiu8.

=
- " =

-.,AlA!!�111!!111111l11 i II!!' II II _IIIIH! II!' II f II!mmIIIn IIIIIIJIIIIII i II! I!! l ii!!mlt�
_ L

• _

Mais informações nesta redação --- Telef011!l l'J92

-

g ���

I :: Dr� Gebhardt Hromada I
I �(Das Faculdades de Viena, Austría e �io de Janeiro) ª
:: gCIR.URGIA, OPERAÇÃO DO BACIO, ESTOM..AGO,ª
� ªVIAS BILIARE'S,_ UTERO, etc. - Neurocirurgia.§

:
..

� ;:
_ -.
- Moléstias de. senhora,s alta Cirurgiíl �- ª

::: ª Consultas no Hospital: das 9 às 11 e,das 15 às 17 lu�. ª
: :-- BJumenau: - Hospital SANTA CATARINA � E
ii

;:
- ---------------.. �

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

�� ..........�ª
......��.�. !
::.."';.�=.:.7,,::"; � i!!!:=_';�� ..........�aMK)I

::

ClNfO�O"'�IJII�
. ....,.�.�

-

..", ,...,_ . .. . -

�� 1IiI!MII!mII.
..

:;.. 'In IIlIfl III !lIfmllllllllllllllUlIIIIUlII 1IIII11II11I11UUllIIlIllmIIllHl!fUlH!Ji

'_-;�::::7:N::I08' · 1.; V E N DE O O R·E S I�BreJtkopf I ...mlo,4 �

:::

FABR!CAÇ.!.O de catttumeriA8 oomp!tli;sll plrnJ ��

�:=_;;:':":
-

P!'ooo!'a-se para maqUinar, de eostm'a

_'=_=:;:�;='.. _-Inclusive plntw'3.
::::: ;;; em diversas pra!;as do Vale do !tajaí ::;

OFIUlNA: de solda oxIgenla,' � elátrl6&, -=< M�I!!!!! ...

I f
-

.

�=��_ ��rnnaçoes:
'l'ol� e eatufamellto de ..utol!l6v�18 -:-' R' 1� d N' ,�Casa, VoDes - . na t> e ovemai!:'9,

S 7SQ - Blmueuau - S. Catarina

�'� .TEIMATlONAl
_ ..... _�. ...,..
�

..........� �

I. {mpresa Funeroria II Caixões fúnebres, de qualquer tillo, Rua São
Paulo, e Rua Floriano Pejxoto. Fones 1168 e

1407 - BLUMENAU.
·���..........��__�..r..��

>.

EmPf\lsi Moreira-
LL'f'rn:_� DE ONmTI5 D!1\nl..rl A' PRAJA DE

...,.,.,........_ CAMBORJ(J = - &--

...... Á TT _
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UVROS f BUIORES

.

I Daqui e de

Um novo d.,ü& cunjui a os vaticinloe,
E eu SOl'VO o mês. em taças, contra o mar.

Tua nudi-z orçada em meus espelhos,
E' rm�:;� tênues c papoulas ,de ar .

ffll!l!II!!lIm�
tE
:::

§'
-

-

-

�_
·mmmmm

:.:
·L.wu·, de ,cop·.!� 'e rua rf'i ns �'ellhidt)s
Tua nudez a l'ist,� contra o 111ar,

Violetas roucas sobre os teus SOiUÇ'Cls
( li: rosas ténues e ps pnulns de ar.

quem t? �lJi;j!l:lra a di:lp�LSãf) das nolvas

Embe"eddo '�111 lírios d� ninar?
O' BeIr1_AlllB'.1n, quem t.e apaseentgra

Nus !TlanSDS trigos d�5se apascent':n"';
Pluma·;; (le outono parn. as tuas bodas
Que desflores�ps nos porõJ2s do ma.r.

.

H;\_RO�LDO DE CAIHFOã

_�IT\t"ERSARIOS
{Ira.' l\1Il ri", II. G1}ll.ç<!�Yef'·

,
.....,,:.. A d�ÜB do õntem l'egistCl',l .

. a pas�á:,:,em de mais n111 an iver.,

,.ário nataliclo da ·""xm;J. S)':I. d.

r,fada Helen-i GOn<;" I"e�, 'e"po_

":3 do ,;1:. .Iosé Gonc:alves. f'un- I
domi.l'jo dpste jOl'naL j

{POr Huga Swami I

. serenamente.
1 <:trthq !'psj1ii1'011 oorn ü'ficlI1-

FRAZE'S PITORESCAS

'Fazem anos hoje: t�� &:e:ntã.Vá e cliovia ellquan.
- A menir-a Carmen, filha to o bom tempo ueaeansava,

rlf) SI'. (in'·Tl'l:.Ilf) Sehlllp, :,O�jdp,n_ .....:.. O riso' procurou-lhe n"

t", em IbirnTll;1. rlM,1 "''' � pE:l'deu_se na boca
'- O :lf. Hen�'i�'l'"\ RR(1in�·. re , d�f.:dentad:L

",idente em Pomr ro-t». dad«.
ma s.

.tay lhe deu um., pancadinhn Inus nnlhT�'l,q. .

Tenho ql 'e deixu r o {'nl'll'-_ I
n·,). Tpnhl) que. tr-m» I'D1bora. I
Billilw's di:"se que O i-epouso me I
fal':l. h=m. .

1.Iav não fn� n':lt";, " f'Çlno'J "11_

"'O'� di'" I.,.·... ·a ho1'� ela rp"1d�Zlf!':;'l
d:l. Sf' _/ ,lI C':D num-i C: \�'il'a d=3 I
�';l1'1' (1(· 1:-:y<:·,it'l� f'(.)n1 :}' 'plfi,f';;' " !
terrrno j Ol'ln C'('I1"� "'" '. .Iho s. F'. I
1"I:--J1n1(">. ....+". r;";n n0\lflo rnr is fir:l1'l"-'ent'c1ac1'L ;\_1'"'·ilS�()T1-::.a, n�l'a �

I

Ç"'Pl't f'o (1piy· .... l1 ':I ln? llgar1:1. I
Av ('PIR t i-o t,'\l"!<:' (1;.l p-.oq.nhi':! I

,�:'�-itJ��ã�O��:��/ l't�����:��h'l., I'f"'hC'!ll l�ntOl"q.osh:a .n ;ntp_-T,,� ..")tor.
�,,; .. nã.o podia dOlnlÍr d� luz <1_

....

Receita

n 1-�� ... t:_ p ..... 1��-![n)3" f· .... lh(1rt.�·· rlp.

1
azei te. cebola em rode1f1;;. "n I
Ra, "gllH; quando felTPl' l"I;1_

Com q ,.' ti, F � .. ltr 't1,-] ·CP'-l I "')�l'e CnJ11 �11 ,o f'ngios-�e ') .mn.,
<'lo ":'. Lo+« ,. Oi tf'. ('ol1tratou Ilho com gemu s dI' OVOS ba Ue!' s.
nupCJ,," ') )0'-0111 Hllmhp,·t" A II'_

,coL1lno ele' Hmào e sals., picad1,
'nn S�Il". filho e'a OiTH .. Vvu.

.

P"'" ",'g1!id" rOI' cimt
�'[(H'g-ilridR R.,d-1_ J\_nq !1t1iY0' '_ rLl i'a" 11�,PlI.
rTistinta� f· ...m ilí.t s. no:,:�'-os 1':11'.1_
r<õns.

BAr:ALHAU nOT,JRJ\no

esposa rio sr'. Andr.' S;-t,í I, a lt o

fUl1('iOllnl"in (h, �n-",il(-:n do Ean
co do BI'H!'iL .1ocaL

-, O m""';"'\ O·'''<lldo.· filho

do SI'. Rodolfo Kl';;emel'. 'l(\lli
residente. �j�'í:

PRTTE ·em 'l.70eite p,da�os de
h�n:;lh�'t P�l�R"dos "11l ..VOs ba
tidos. Fa'<a 11m refog"do com

N0TVAnn

.- '" �- ...... -

Cons�lhos e i 1

Utilidades:

ASTRAL 00 DIA'

PARA CuI1,'en'ar O" tapetes c

os n10veis qlle deve,'àC) SCI' eo

bel'tos de panos. dUl'l:mte algum
tempo, é necessário limpill' bem
<) pó e passar depois uma ('SCI>
va Ull1edecida em tet·ebentina.
Esta operação. ale111 e!� evitl r
a� traças. l'eavi"a a" C.,I":; elos
tecidos.
Se' deseja pm"uil' veloas co'o_

Tidas para EnlbelezHr �lla mes r'

e não .as encontra em. Sllfl. �i
<:la de. .iaça n Erguinte: Me:'gll
Jh�_as POI' �lg-!!ns ln i111d os f!Ill

alcool cont�ndo sniHn 1. na'

VH"dTV.r,r =íl):.Jrl'X:;--tl' os g'P..!n�rl� ::J ��n1fhu ;:TT:::l,�1:(lf\
f QUA1P,OI' b np.lI�nmr� 1.

(,�llal'ta-feil'a, 12-4.1950

,Ll,1a, JUpit.31' e Ul'anu.
U';.·nt=:Jnitenl n"1;lp:nifico as_

tral pgJ';t tudo! Pala e�.por
teso viagelll; t'. tudo �) ql\e
se passa ao ar livre, L�ii3,

l'eguJamento:�. I eligiões, fi.
ln>hfi as. .'t.s!3oci:!(:üe,s. alto3
ideai�, filantrop:a. AJ:me!1_
ta,;ão. finançJs.·, ,,,'p�cula
ções. Urano· garunte sensa_
cinnais Clll'ns p'tl' I'I�tJ'i0i
dacle. gnlnd�s invenções. «_

pnl\'eitanwnt" (Ia'; f()t·"u'"
fIa n!ltlll'("�"'. fc;]'ze" ,;111'_

r"(::>;"" 111Itndisü'. 111Ilflnl'j5-
1110 s'd:c. r'-)� �Iaq('ldo:: hl)�

'-c. MU1'tha! ._- M""'Lba I
'._-'. (>X_

... l"""')ll ele � ]'lal'th'3! Nãu pOo'

i�. nar.::.("·
..... ' .. -l:n !)!�Y? r')�·::an! =:

Z:!l' E diJ'igir audacjosa.3 &f11-

pn:'�78�.

Is noivas de
. preCisam

"laços,:
esperar

Á '0 E N C ! A:

de N,nembro N. 313 - Fone, 1002

;;. 111111111111111 IIIUJlIllIIllUIIIII:J1IIIIlIIIHllmmlllllllJlIIlIlIll.··."IIUUlIJI'.

IESCOLHA SEU· TERNO:
ª=

SOB MEDIDA, EM SEU =

__-

. PROPRIO DOMICILIO. -

I:::.�=..�_.�·_:.:_·:.

i��'gcçi���':�· J

�:,::::
llA A CARGO DO COJ\>WE-

::;:
'CENT11:; PROFISSIONAL
:FRA..NClSCO SILVA, DE·

� 1'1DAl\ffiNTE CREDEN- �

� OIADO PARA TOnO o

I
VALE DO rrMM. POR

� LADISLAU .ALFAIATE
-.

quer.:!'
na adolescencia,

pois as restriçõe� 5Q ser-.

(C,)nclue na 2. li pãg, letra D} 11.

,j

-

§ IS O· IMPERADOR DII MOOIl e .��

� Rua� 15 de Noyembro. 44,� � Télefone. ' 13� •.�
.'
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juJg6rãm�se
ursnç« .

contra o àumen�o np ím_ o$t
autos �o proeeesa ao TrmuoaJ �Bi> 'JusUJa .. Declara�õeB'

gando "ser o mesmo incons- to de Jaraguá do Sul que I
eendo-nos a copia "da "sen�I'Republiéa, '1tfu:ristro de-'

ES-I
Vara. Ent�'etaiito,' há a' t� dessa Lei. Assim, nos incompetente para '�ohlíe-:,

titucional. Precisamente, depois de examina-lo, de- tença daquele juiz,' que es- tado, Çiovei-nad-ores" .e ln- ponderar. �Q� segUint�: Piei-I,termos do artigo 101, item cer do presente màndado

sobre este ponto é que o

II
eíarou-se incompetente, I tá assim redigida: '-

I
terventores. Pediu a firma teia-se nQ' -pres'ente:'feito ',a t I, letra G, da Constituição de segurança, Remetam-se

advogado da firma «Colin,' mandando os autos do pro� «Dispõe o artigo :141' §, impetrante.' na' :inicial. a incostituCJo1).a1i:dq,de' de Lei Federal, que no caso .se estes autos á Superior Ins

quarta-feira Lepper & Cia, Ltda» ba- cesso para Florianópolis. 24 da Conatítuiçâo
.: Fede-� citação alem 4,q:Fiscál,da Poder E:x�i;utit�; ist�· é; do' aplica por analogia e arti- tancia, por intermédio da

Primeira· Vára I seou-se para impetrar o I Lá, foram eles distribui- ral:
,

«Para proteger direito. Fazenda, também a do Dr. n.o 374, que é\jjna'rnida do g'v,3.0 letra G do Decreto- respectiva Secretáfia; ,lnti
, Civil em Florianópolis, (referidO mandado, citando .dos ao juiz da Primeira liquido e certo não ampa-: Promotor Publico;· na qua- Oovernadon ,do ,<Estado. lé. n.o 614, de 2-3-942, ea- mem-se, FWrianópolis, 28

:!p���eriu sentença nos au- os textos das COnstitui- Vara "Civil, sr. Arno Pedro rado por habeas corpus, ü,4ade, de _represe�nte da Nestas '?Ohdições o áto be ao Egregio Tribunal de de março de 1950;' '(Ássi':'
-fus do.mandado de

F:e�U-1
ções do Estado e Federal. Hoeschl. que, n::" ultima conceder-se-á. mandado de

I F.azendá,. do Estado. Esse coator
_

é �daque�a 'àutOrida.:t Justiça.
.

o .julgamento do nado). Arno
.

P�dr.o Hoeschl
Tança. Impetrado pela f11'- O mandado de seguran- quarta-feira proferiu a suá segurança, seja qual for. a I fato, motIV'OU que QS autos ,de e nao. do F.ISCal da Fa- _processo . feito. Pelas ra- - JUIZ .de Direito da l.a

"m._all Colin Leppe:. & Cia; ça não pode ser encami- sentença. SUa a.utori�ade respónsavel fossem remetidos: a esta zenda que ,é méro exeeu- �ões expostas, dou-ma por' Vara».

_
hlds», contra. o fiscal da nhado. na ocasião, para o . O juiz Hoeschl, ao eon- pela ílegalídaed ou abuso
Fazenda Abel Avila dos juiz de Direito da Comar- trario de que se esperava, do poder»; ESse dis:i?osit�vo
.sa��,os 'e a Fazenda Esta-

ca, qUe se encontrava em I tam�em a�egou incompe- ampliou assim. o. es�tudo
dU<'l,L férias. Por isso. foi enca- tencia. ASSIm, o mandado no art. 319. .do, Codígo 40

minhado ao juiz de DiTei-' de se:'urança continua sem Pro�sso CIvil,'. que.hn}.1a
. solução. excluído desse 1 emedío JU-

-_ ----- __._ -- ':Sabemos cio fato, entra-' -díciario,
.

o Presidente· 'da

;,��0l�1;:0 aumento do i:u:pos- .;.'UlHmliilmunmlmIOJlliíi;imnt� mos en contacto com o sr.

�:-.t� (1(>, vendas e conslgna-;� AJudar_a Oampanha de: iPa,ulo Medeiros, advogado
)5oes, de 2.4: para 2.8 por I E Educaçao de Adultos Etª da firma «Colin, Lepper &
}cento,· impetrou aquele;: cooperar.j)ara o

.vro-=I Cia. Ltda.» que pronta-
"

. ';;:!' d 'd'
"

I? zresso do Braslr =
'

.

ma.��t\ o e segurança, a e� .Inml!�mmlmmnllünmnUtlm�;: mente nos atendeu fome-

".,...__�"Maravilhas do reino animal· __ ...

Guerra Civil,Entre As· F-o��rm------_i�
'" raticQSq,uêc'Qusariaminvejaaos grandes gene:rais,
,.. _'---

.

, PS

Paulo MaJt.a ferraI
,CAUSAS UIVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS
'Escritório: Rua 15 de Novembro 389 - 1.0 Andar ,

Re&1dencl&� ftua. 15 de Novembro, -1393 - Apa.rt. 1

USIS'
.

esforço de gl'ande:. E:.;:��riJr de Após-Guerra, ra afetaria profundamtnte Esse comitê era -forma-
':.nlcanee. cobrindo diverso", l.Ci;J-1J':i5;�, foi publicado, os interesses fundamentais do de Senadores e. 'Repre-
;1.nos, ,

e' que determinou a 1"1..10 Departamento de. Es- dos Estados Unidos.»
. --�"',C: são

1"�. - '-' =: _ � // sentantes pertencentes: aOEbase da politica exterior tado. O objetivo Ido esforço ,. .

li
. .

aOlS partidos po tIcos;· CI-
de apos-guerra dos Esta-. ,.

.

d *' Illt""le"�"j]nte
;, � r'r ,,' '. A preparação do livro foi menCIOna o acima, segun- dadãos particlllares; nlll- ",' .,.,G,.

.

u�::; ::'llidCíOS, • co�duzm�o a

I' impulsioná
da pelo Presi- do o Departamento do Es- cionarics govername�tãis 'dll. a,r;;

.

(ll>daraçoos
c.1'laçao as Naçoes Ul1ldas dente Trum� , cÍpação eficiente na soIu- e membro da Casa Bran- Marcos' ,Diana. pois
está· descrito em um livre sou'· d' �i:Lnd q�e . e��In�s- tados Unidos uma parti- ca.

� intens:ifjcação do tran�-!
l ""2�

.

't' lad
o ese],,, e iiel em 1e-

'

i
.

t B···1
'

ü! ' b. pa�lllas, 111 ltu
..

o

i
gistro pe�anel1te as mui- cipação eficientt na solu- Em fins de 1943. Dorte aereo en re o raSI

<J;.Freparaçao da Politica
tas fases preparatorias çãü cios vastos e complIca- l'e.ce -o livro o Comitê. foi f' o UruJ!'Ji.I'tÍ c-m perceJ:-.

que determinaram a estru� úos problemas ele relações substituído 'por diver�os
I tiv,el '.pr()veito para os dOIS

tura das relações interna- ;nternacionais que o mun- comitês de1?artame�t�s €: I palSes
..

'

donais dos Estados Unidos :lo confrontaria após a grupos maIS fleXl�·els· E

I "
'

..
' .

no período após a Segunda'
derrota od jnimigo»

. inter�depaI'tamentais, e por
-- --,

- -. --- -.'

Guerra Mundia1.
-

! f! Senado dos Estadqs menos foramis. ',-_.........;;;_-...,;..---�---

I Umdos aprovou o trabalh"
'.
Textos de 64 dJcumento:;;, O SÉb-REDODA CONe I

O livro �m questão pro- no rua 28 de julho de 1945 foram i'ncluidos .

no .1ivro; SERVAÇAO DA PÉLE Icura responder a pergun- quando vetou 89 contra 2, sendo que a maioria, dos
Nos países trios a. cútis

• fa' "CO'lUO fOI' -"ormulada a tifi d C t .:J f.emin.,i,:tt. ,está, '.mais, sti,'i;liL.a 1• • • " ' L' ,

ra, can O a· ar a va!:' mesmos foram tornados.
J

,

J lT t' d
' as lllf_uencras do clima

-

!:lO 1 lCa ,e:x er101' e apos� Nações Unidas. Dublicos pela prfrneira vêz. que' nas ,zonas t!'opicais.'
• guerra ?7.'. O documento e O livro escI!lrece que. Entre eles encontra:rm;se Entretanto, náque1es cli-

descrito pelo Departamen-. �m seu iniciá. o trabalho propostas sobre a organi- mas, 'a, mul�r defende a

ce de Estado como sendo roi executado inteira.mente zação internacional ,g-eral, sua 'delicada ep,iderme com

mm registro de dados es- Dor funcionarias do Depa,r- apresentados pelos Esta-
o uso 'do Creme NíV€a,

"

't d 1
�'

, çonservando-a 'seropré 'bela
{JeClal.s, me o os. re açoes tamento de Estado. Um es- dos· UIU' .:l,lOS e·m Dumb'bar- "

U! LU e juven�l: E' q1!-e o Creme
em vjgc,�, e ouh�os aspec-

i
forço

-

maior foi encetado ton Oaks, dur.lmte à.� 'con- Nivea é o único I?reparado
tos ligados ao 'extra.C'rdina-1 n?m o estabelecimento; �n: versações. então. entabola� com Euc�rite, ,l>ubstancia

rio processo iUl'tituído pe-
I fms de 1941. do Conllte das, inclusive documentos cientifica de grartCÍ!IJ �fini-
(1 lt' b P l'ti dade éom as celulas da e-

lo Departamento de Esta- on"t� IVO 80 re ,o 1 ca uS,ados nas' consUltas .,do

I
pid�rme e que, �endo ab-

do ,e 'Ü PresidentE' durantl:" P;:xtel,i�r rlp. Ap��-Guerra, Congresso, em 1944 e 1945. soh>idª,- dá�lhe . resisfenCia,
a guerra. para os proposi- flU� fo} esta.helecldo pelo alem de n1emórandos e ma-' maciez e elasticidade. Ci:e- "

tos específicos f'fi prepara- Prc"id,('Dte Roosevelt. com pas mostrando os métodós me .Nívea désaparece 'sem'
ção :para a paz, �"�" ... -fí" '::'0 de Estado, usadcs no trabalho; e do� deixar residuos. brilhantes:

.

COI'deU Hull. na presiden-, cumen,tos sob,re
. os van,os, 1l:':o·melhor parao,evitar l'U�,

,Ccnsideração particular '
'

��as prelllà:tu�as.
foi dada ás consultas fre-

cia do' mesmo, ..' setores estudados:

I quentés que tiveram' lugá,r

I antes e durante as conver

, versações . de Dumbbarton -

'Oaks e� mais tarde. coin op.

assuntos ligado"! COm:l

cboperaçã-o interJ1:lf>lrm,.l OA

'JI-àPõs-guerra
e o est!':1beJeci.

mento das Nações Unidas.
,Os traballhos preparato-

, I rips da' poh1.ica �terior de

após-guerra tiveram inicio

Iem 1939, depois de irrom

'Per a, guerra na Europa.
«considerando que a guer-

UlEllOCartuchos
--.

�' Um tiro difícil torna-se fácil com ésta munição t

Porque 00 cartuchos Cru�eiro, fabric�clos pela Cia,
Brasileira de Cartuchos, especialmente para o nosso

clima, sob dgomso contr61e técnico, constituem. a.
melhor' garantia de eficiênd.a e' segurança. Não se

contEnte CO!� menos: ao comprar munições exija
l!empre li marca CBC: - simbolo de qualidade f

C I A" B II A � tI. E I R A D E C A R T U C H O 5
.

F...B�ICANT:S DE MUNIÇÕES Dl: QUALIDADE·

rA:I!lU�AI AV,:N!DA,fNDUSTRIAl. 3.330 • lITINGA _ I! f, 5. J. � SÃO PAULO
!l!.ItAUAM5NTo,g, ViNDAS:'lI.yA XAV1ER DE; 10'-1:00,14. T.· AND•• ex. POSTAL '�3T ,,3!(,'�AU!.@'

_"'""T���'�.�i",a•••=..
.. .
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c.
I

Boa renda · �utras not�s

ea S ER'YD N o O��e

Jog�rjo novsmente PiJ/meirà�
Guarani, em di$puta de

C,unpeonalo Estadual;,

EliminaDO du 'certame pelo Hercllio
luz' o f. C. Comerciário de Criciuma
Dois a zero a contageme-Es(ore mínino na prorrogação

Portanto, o campo do Gua
rani, provável local do ju
go- deverá ser palco de in
lel'essant;:; espetáculo. no

dia 23.
.�

p·OB.. :r_�LEZ_4. -.. FL�i!H�.!25!.J TI'OL"!x:e!.�a!:!.l-Uos. alE-Ü.1!S l)l"O�.;::!� ele !!�S �!ei::::.:cu E!!! constítuíu assunto l!?!1.�2.
<10, R�o, 3 x lI'::rta!52a .. 1. dE.':o)J2Chos telegráf.co; � 'ê;;�p;!lhia de 1\1a1"io Abel- farto nctíciario e escanda-B. Hcri2�)nte: Atletíeo, .2 z: s; .

-r-r I l' 't--' 't v
'

I
o',

h' j
".

_.-
!!l13!·ica. :l. )�ot1::;la de une' LÃ€_eno ele _0, _lCOU na €speC_allya; .:sa8 ,«!!la!!L.€ .€8» nos J01'-
RIO' _ Bom'lnec:::w, 4 x Oh.!- Fj:eitás' ja l'o:m�HI_ CO:Jl o será que ele vai criar um .1a13 do país inteiro pode-ria. s.

Atlético de Barranouila. A caso l{}go no primeiro J,'ügt' ri vestir novaments, a ca-LISBOA - I'orfug'l!, 2 x ,Es- ':l
,

panna, 2,'
'

! l!(,Ucia nào CV.HSOli surp �,.}_ OU 110 segundo ci�l tercei- misa do c', l'l� da cruz de
_"""".�. �".�.....,....,.:_' ( '?

'

lt 1
'"

t u
. �.."

;:-:'" .f-\u c iu.rar-io, já era '�;,,- 1'0, o ma a ,e 1 ao ete ou roquesef"ANTIAGO do Chile: .)0:,'"0 a' ,i A' bomba «estourou» 10- 1 d dmístoso: Seleção chilena, '1 'x r perada, Quem conhece c-, '-, L -" qua quer es e que seu
Seleção Uruguaia, 5..

I E'enio irnequiéto do 'tem,pc- go na es.tre.ia e.' por um._a «passes sej::t nezociado. dr
Lima, F.n'1:c 'L,ampenn,ato Sul �

1 1 F tb 11 1 C-nDf rarncntal J'ogador, 'tão de· I nessas, COIllCl{"e�lcJas no JO.' lOO a., (a, D, comAmericano de basquete Iemini- -
,�

oo�_=_�_o -0-'---' �,__'

� '�__� go contra um di;) seus anti- quem falamos ontem a

I' d'
.

I gos clubes. o l?oca J

niors'lllOite. . . _ •

'ncen ia,_ rem-se as de Buenos Aires. O que Essa a cpnuao de Cas-
.

.

I'! ,e o
l! houve já foi noticiado am- tele Branco, presidente do

plamente e nu dia imedia- Conselho 'I'écnico.
to, veio a outra noticia:

_ Quer dizer que a es
"'me voy para mi patria», caudaloso fuga de Heleno
'Ti:, c{)mo seria Heleno '

, , '.J'-o � -'. para um clube que pratí-
aqui recebido? Em face ele

ca football não oficial não
seu .ato fugindo para um

o impedira d.e tornar a jo
RaÍs onde o football oficial

gar no Brasil. indagamcs ?
não é filiado a entidade iÍI'

_ Se o Vasco da Gamli
ternacional, cm que situa- áo invés de suspender o jo-
ç3,o ficuril1 ele em nosso gador o tivesse, eliminado
país? e comunicado essa punição

VOLTARA CAL�lA- a CBD, respondeu-nos Cas-
1\fENTE AO VASCO' telo Branco, sua fuga se

Nada acontecerá ao, ir- ritl, denunciada a entidade
reqlÚeto jogador alem da internacional e autcmati-

------""}} (Conclusã,Q da S.a página.) puníçãJ que lhe ap'lir.ou Sfu camenté elé estaria lmpe-
jos 'Políticos do governo esperam UlTIla nova ofenl:'Íva I clube. Cumprida a pena elido de ülg.re!'lsar em quaY
de paz, ,que propagaria as agitações a todo o país, a· I d? H�sl)ensão de trinta quer outro clube vinculado

Itr_avés gréves l1ainduskia. e dos, agricultores, bem co- �as Impof1�a pelo vn.Sf!01 a FIFA. Mas a.contece Que
mo marufestações de ,protestQ c�ntra o plano de assis- da Gama, Heleno de frei- ele foí apenas suspenso por
tencia militar dos E�tados Unidos. tas, cuja ultima far.anh3 {determinado peI'lOdo por

movimentou por alguns

I
t"r Se auseJ't.ado de seu

elias toda a imprensa'e,,-, clube sem licença, retor
portiva da metropole e nando ao pais e 3.:pre�en-','
- .. --_-- �-..r .<-. _

GRftNDE CONCURSO fUTEBOLíSTICO

G LOL
HQUIL SERn a N�çAº VEHcumlUl DO
't!AMPEmUHO MUtlUlU DE fUTEBOL�r

r
AAI'/1(L-se
��W� t

Laxo-purgativo vege
tal de ação eficn.
Aju,dam o aparelho
'" ,evacuar sllitve, efic:az
",' prontamente os rc
� sídu,?s �n-,
� testlnalS.

�O
(Conclusão da G.a pág.) r= ç"�llsequel,lcia das ehu

da mâquina inutilizada. Ca·' vas. Agora, que tudo con

he destacar aqui que 08 coiria para o reinício dos
n�aus fados conspiram con- trabalhos, nada mais f'al
tra a pavimentação darefe- tando. inclusive bom' tempo,
rida: artêria. Recorda-se eIs que s� verifica eSSe la
que 'a mesma, ftia ·adjàda incl1tavel acidente, 'pariüi
váriá::; 'vez.os, ora. pór falta zando a óbl'a hov�mente e

ele máquinas. ora por- falta pai· 11ni tempo] (liÜ�i1 de se

de materiais'e, por últiino,
o

prevêr.
' "

_--�- ----_ ..J___"L _ __!lo =-= .

-_ E' simples, responde
110_S o ilustre desportista
Naturalmente a AI".'\. COl1

cedeu licença especial pa
ra esse encontro. Nós aqu
ás vezes concedemos per
missão para clubes perten
centes ás nossas enticlad2.·
defront.arem-se cem clu
bes avulsos. E o mesmo
caso. Não pode haver' con,
fusão a respeito. A meno�

que a AFA l1iio tenha ela.
do a licença, aí sim, é qUE
h�ria de haver a interven·
çã.o direta da FIFA e (

Boca ,sofreria as ccnse'

(�O!!!'e!�!'a a êste grande �O!!f!!rSn €!!-

"1:-!a!H:!!!-!�!!!i fi enupon ah2.!,_;:a, P!-€�!:whidt"
'_-üm e seu paJpitc: e f:l<'empan:hado de

uma falxinhl!, vazia rhJ Ul�LQL - !! re-

para o fígado

�linica �e ol�osProgramado nova campanha. . .

OUVlliOS, NAR18

.GARGJUITA
DO

D&. WILSON SANTmAGO
Assistente da. Faculdade de

Medicina da Universidade

do Brasil,
.

CONSULTAS:
HORAlUO:

? I· '�t'fio clIucedidos 4 pt'êmin ... :

! ue Cr$ :!O,OOU.QO
1 de -Cr$ 10 800,01}
� de CT$ õ.OUO,CD

Eb�a opera!'ão serã realizaua
€m "üblico. 1I0S auditórios Ela
P'RG·! - Rá{.ljo Tupi de S� Paulo,
pn. dia p hora oportunamente
a.n�mciadoti.

c) • Só serfi{J l·otl�id.erados- o:;'

coupons recebülos até O' !lia
, imediatamente anterior ao Ini'

- cio do tUI'UO final, a rea!!zaT
�, no Brasil.

d) - Os prêmios serão pagos l�
dias ápós (} térming ii!:! C!!II!!

peollato,

quencias.

:' Pequenas Pílulas
'de REUTER

.;

.

OBSERVAÇ,ÕES:

,
1...) � Tod.2$' as Te!:ipostas cfrtas

,,?rão ('otocc{fa!:i ém en·.",etopes
e êstes Do"-tos nunl grande re

dl'lente: de olide se' rétlrarão
,4. correspondeu(lo {' primeiro
�n\'elope 2{} I" êruío de Cr$

:;(!.(lO�M}� .. O segl!nô·oH{) prêmiode .

Cr$I�.POP,DO e (} terc�iro e quar
lO !los preru;(}S ife"-çr$ á.VOa.DU.

Das 10 às 12 horsl!.

Das 14 às 18 horas.

CONSULTORIO: - nua lli

I
de Novembro, 742 - (A9
lado da «tiuafarml!l.); -

- . . -

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

carióca.

•• , II i IIIHII! I ii 11111111111111111' II! II limllllll! III! 11111111 U I IH II" 11111111 II! 111111'

� Dr@ Idalberfo Fritzsche
=� Cir,nrgi!1o De3,!tista'
,- Consultorio!
': Rua:15 de Novembro, 11135 - .10. andar - Sala 4

, - Ao laulQ do consultório Dr, Arminio Tavares
Ho!'al'io - g - 1'1,30

•
- 13,30 _ 17,00 II li]�! O R, R O! :rJA'§' ,

I-

8eg:undas, qualtas e 5 �xtas.feirás das 7 ás· VARIflllls !ii t]T"';CEÍLo\.s DAg PE.JtNAS; c�e!! @,'II!!!- c�;,.;'
10 dá noite. -, !'açâo

,!!I!lII!!lfltliIl111ImIllIUlII!UUlmmmlllmIlIiIHlnummml,ml!!!.uun. IJ!SPl!i.PSL4.S, PRIsÃo DE VENTRE, CO:t_,!'!'Bí!!, Jl'U1Ik
'_ --: - -- -- - - - - -- - - - BlANA. FISSURAS, COCEIRAS NO ANUS.
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F.NVIE SEUS COUPONS AO

UBf1fUHÓfUO LICOR DE CACAU XAVIER ,S. I.

'f...
__ . � ......-

11 (Merid.)
- Ainda não está termina
do o' programa d!;j,p exibi
Gões dos «p�ixes voadores».
Os notávei� nadádore� U1'
r;ônicos dever�o, atu.ar em

'L(md!il1l:\.� Presidente Pru
'dente e SãQ",TosÍ: d�,Rio Pr€'
to e final!nente dia, 16 atua
rão !ÍOVâllle!1t!". ',,>I,' ca,piti:l1
bandeií-ante, a.bri!1i�nta!1do '

a parte final tlq "fró;J1Í'(lua t
to paulista. " ii, 1 ".:-,�.��liJ�1al <lO)
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rr r-arnodc
.fali ontra O

alleremdesquitar·seHerQ1ano,1
e rgarida da VI amosl
�evive (1 tragédia da Vila. Fe.aerrda

)_.---.1-..< � �_ -- .. _�__

ova

... _

RIO, 11 (Merklional)

I'
'- o Juizo 'da Primeira
Vara esteve com eua fa

'ruilia agitada de euriosi- I
,_f��e_��:�o� E' �u:_ I

�,parou ,OS ç3'le105 I,da 'espôsa p�ra !'

;obrlgª",1�1 ti ficar
e.1J casa/ sã,o Francisco da Calí-

nhora Rosalie Bruce, de 22
anos, apresentou queixa
contra. seu marido Edward
dé '\'Ínte e seis anos. Acusou
é§íte de ter-lhe amarrado ás
mães com um cinto, tapan
do-lhe depois a boca com

um lenço e cortando seu I
lindo cabelo com uma faca

Ienquanto ameaçava de ma

ta-lá, Mas diz que depoi�'1d�ssa raspagem, conseguiu
escapulir e refuaíar-se no

banheiro. Mas Edward diz I
qU€ apenas nni?; obrisrar � I'€sr"�::1 � fil':l" pm ("'��, (',�,m

0. filhinho, em vez de andar I
fal'reando á noite t"rla, E;
-c:Qmo nerfeito cavalheiro a-I
crescenta: I
-' - «E'!a ainda é linda,
:il'l�smo sem cabelo». I
/ Será quo depois dessa de-!'damcão, P'1salie insistirá
ii,ü diyorcio?

presença do juiz afim de
esclarecer se ainda estão

,'"

-
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,
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compon ..• a

'191 __ 10·U·_

, , ,

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

pân�co na

", Chaf!1a�
asfalto �

se comunicaram, ao
Inutilizada 11mB das

leito d{1 raa,
RJáqllinás .;

a
ReullÍdos em RonuJ altos

- ,

proceras do
-

P5C� penhlsulat"
Cf'�lerenciarão secretamente durante

" três más eonsecutíves

ROMA, 11 (Merid.) - Cem grandes 'comunistas i
talianos, isto é, do Comité central do Partído Comu
nista, acham-se' reunidos nesta capital" afim de ela
norarem nova política contra o governo pró-ocídental

entraram na sala daque- amigavel, Dentro de dez
do premíér De Gasperi e para planejarem.'uma cam-

la Vara onde se demora- dias deverão voltar á
'panha contra o auxílio armamentista. A nova politica

rum alg-um tempo o sr.
� foi anunciada õntem pelo líder comunista, Palmiro

Hermano da Silva Ra 'I'ogliattt, em entrevista á imprensa. Não forneceu de-
mos e sua 'esposa, sra,

1111..:'0'''''' no propósito de se talhes sobre a espécie do programa que será traçado
Margarida. Terminada a

desquitarem ou se pre- durante a reunião secreta de três dias, mas os eírcu-
longa audiencia, reabriu- tendem reconciliar-se, )} (Conclui na 5.a página)

. ,

f:C a porta e ambos sai-
_ --�__----- �------'---'-- -------�__'___'___�...."...�--.;....c.--.....,..._:_-

rarn, sendo logo cercados M t d'por advogados e assedia- -- Omenos e
'(los por alguns jornalis
tn s e 'fotnNl'll.fos flue inu- 'I
tilmente tentaram arrun- II I Ica r-lh=s a1gumas pala- I n I!:
vr-as, 1<;' 011" se referia. H \' ,
tragédia ainda obscura de

Vila p'azenda e não oui-
7.Aj'llm r=viver' H, ITl�mória

(le Moníque. Realizou-se
ôntem a prímeira au+i

encia r-ara o desquite do

casal Hermano -e Mllr!Yll

rida Ramos, em caráter

ndiar m-se asmáquinas !mpregadas
de asf lta nto d

I,�,�endiou-se, na
�manl:ã Ilwcto sÍ!�istr>0' como á :Ptõ- fi�ára àinda estabelec�da' a ,'�ullda 'canútda .de asfalto.

de .ôntem, na Alame�a RiO i quena maquina muto�mv�- ortgem do fogo, .

Dizla-se'I
...;uvoltas 'pelas chamas, as

. .''' I :u, .ltc1.1'oUle a

1Vlatel'-llactora
recentemente adqui- apenas, que o. m e s m o Iuas maquinas ofereelam

nidade, a máquina de pre- rida pela Municipalidade f ô r a f r u t; o d a i m- .im espetáculo apavorante,
parar e distribuir' asfalto para consertes de ruas, que I prudencia do encarrega- realçado pela explosão doo
.da Sotec,

_ contra�ante da pa se ,achava ligadá ,á

distri-l do da distribuição de asfal� onettmátieos epeles densos
vímentaçao de d 1 ver s a, s buidora de asfalto, e que, to, abandonaado-a por al- rolos de fumo que se

-

er

mas locais. As
_ cha;nas se �ssinl, sofreu grandes da- og-uns instantes _, depois de

\ gqiaJ.ll: wu�a
'

o céu. As .pes-
»ropavarnm ,.- nao 130 ao as- 110S. _. ! eolocar em funcionamento I soas .residentes pelas ,1me-
falto já distribuído' naque-I ,OrigelÍl do fogo os depósitos de. aquecimop.� ,diàcões, 'justamente, 'alar-,

; la artéria, dando-lhe um as- Até a noite de ôntem não i to. Sabe-se, entretanto. que 1rtadas, trataram " . de eva-
... ,_. .- �.. ," :-

-

.

Q fato f.ci com_unicado á Fo- Quar. seUs :'làre's,:�te1ÍÍei'Os'âf_
lícia· que iii, 1'eaJizou uma ({e uma explosão de conSj3-
I1Hkia llO loefll' e 'f'�tá to- d�SasÚ�o5a5. en

mando a� 11l'o,/idenciaS que
lhe" comp"'tern;

C1H1.1Nt§ f'-3.1a.:rm�
O htQ P.' q�le, em

,'r01!icu ClutmploY1 SH!Ju Rum,oo,
--_,---_._-_--�

tâmara federal

.... a ..

ático apêlo do sr.. Flores· da
.

Cunha em favor
�DS pecuari�tas gaúchos ating;dos pela grande sêca
�sclarecimentos em torno do projéto que eqUipara acofTIpanheiraà esposa

'101' And·'�de.
o 'deputado Getulio Mou

a apeielH para o Ministre
da Agrir.ultura no sentidc

� in!�;"{" �0mbat-�' á moscn

do mediterrâneo, qUe está
'evastando os laranjais do
8stadD do Rio, São Paulo ("

J ''\!\'\tl'ito Ff'deral. Diz 'qm'
f\snera mfOl'ffia<:ões do Mi
J1Ístro sobre o destino d�
verba de dez milhões cl..
cruzeiros, votadas no ane

'assado, para esse fim.
,

j ,-RIO. 11 IMerid.) - No mas que recebeu dos muni
inicio· da sessão da Cáma- cípios de Uruguaiana, Ale
��a o sr. Aureliano Leite dis- greti e Quaraí, a propósito
üú.rsolf�obre uma carta. que da seca que assola o Rio
'i'�cebeu do sr. Nelson Car- Gr�.lnde do Sul. O presiden
'�ejro, óra na Bahía, a pro- te (la Associação Rural d(

}fÍ5sit? dos p,rotes�.os el::! clé"

I
Uruguaiana, signatário dr

;L'O contra o proJeto que e- um telegrama, declara qu

[luipára,' a companheira á a grande seca registrad2
esposa legítima. Declara. o I no Rio Grande do Sul, n(
,st. Nelson Carneiro Que o ano de lCl17 «é pinto pertc
�to motivara um eqnív�co, dest:",. Pediu o sr, 'Flore-,
iP.orque seu projéto não 1'e- da Cunh:1 nuf' fl CflmRra vr

;conhece nem ampara a cnn- te a verha de 50 milhões d
·cubina.' do homem c'lsado �1'uzelr()S, previst::t 1]0 nr'"

.�las a. compa11heira do sol� jéto ôntem a1)resenta(10 T){'

:leiro. desquitado ou vluva

110
sr Bayard Lim.a, friz!1r

. �; '.0 sr. Florps ela Cunha do nJl� os cri::1dore!" �ã'
'�-l.ii-tcl1rsou f;ohre os tf'lP!!"�- prejudicados pela �e�n, S!'
�.,..�..��..........��......r

lielltou o sr. 1.....101:es da Cu
nha qUe estavb. na tl'ibun,
cobrando aquilo que ter:

feito, aJudando a outras r€.

;iões do país, quandq atill

:;k�as por flageios ou pela:
�,rises economicas. citand
) ápoio que deu aos casm

10 earoá, babaçú, brocé

café, etc ..
O sr. Demaso Rocha. d"

')ois de 10'1":-a enfermidade
'oltOlI ii tribuna. 'anoiand'
'). sr. FIm'os da Cunha, ]1í

l}elo em fsvor das vítima'
�a seca '10 Rio Grande dr
-;u1.
O �f'. :\ 1f'!1Cfl r A l"l.ril'r

'''Iltinnoll f'm f'l.lR I'l'iticél, f'
-�PC11ti""1.. P () t' rYlOtlVO dr
�fH"tp dp, vel'ha c1f"'� ;.,,,(1'

!'S obl'<l.s, contrn ::1" �;..�'"
'Hzendo flHe O 'norcl""";. 0"

.; ,..",.."",:'-:,1"\ pelos podere'
'la Rel'úbii0::t.
As Bmf'll(l<l<! (Oi ... �"'P"

•

Proíundanletlte sen;;ibilizaüoti com a� inutnera� lllaIl

'. f�stações de pez3.r recebidas por lllotivo do fallôdmento dt

!lussa querhlta mãe, sogra e a,vó,

,

Vva!! tMMIl DEEKE, ,

bem com.o pelas lind ...s ""roas e flõres. enviada;; ,I.! pelo ll.COltl'
, panhamento á ultl1na morada da ine�_quecivel falecid'.• , expres
samos, por êste intermédio. a. 'TODOS, o:; n0:5S0S mais sincê-
1"05 agr-adecimelltos.

' .

,

Da mesma forma queremus externar. em puulico. o nos.

050 inteiro reconhecimento aos mécticús Dr::;. Gobhard Hrounda
e Antonio Hafner. e :.L n05�a profunda gratidão ás irmãs-en

, fermeiras do ,Hospital Santa. Catarina; �ela j'edicação abm

gadoa e bÔa vontade COI)) que tl'at' ["ull e a""istiralu a pran

, tea,da falecida nêsse doloroso transe.
,

Ao revmo. Pastm' lIiethner no,;sO� >'sradecimenJ,os pe
las p.fllavras de confôrto espiritual e de fé pronunciadas [m

ca1la, e juMo :á sepultur't.
•

RAÚL DEEKE E FP.MILíA

HERCILIO DEElKE ,E FAMILIA
VICTOR DEEKE E FAr>1ILIA que comcwrem

• ' CHRISTA DF.EKF:-BARP.E'T'O PJ FA]-r_,_T�LA
-

" G�iallía, 1l (Merid,) _

'I' ILSE DElEKE-BEGK E FAMILü\. IB!ulllenau, Abril de 1950. [) prefeito de Ana;palis to-

,
]
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-_- I)ontl'a Q fato que vinha se

2IHmml'nm!l!!!!!'ll!!I!II!II!I!!!!!I!!!!!!I!!!!!!wmmlml!!!!!!mo!!!!wll':! re.petimlo. de serem mOVi-I� . ..:-

·m : ·A �,- ii_ O i I �i�: ���������t.,:i��.��S,s:O�.: ri� . iii .'T' . § 1 cha,vam perfeitamente em
,

ª, ª:I dia cym seU5 ill�postO!'3. Do-
E' ' ANUNf'!O§ s A§§INATl.TRA§' � ravallte, tedas as despesás
-S. :-' 'n'Ít!llQu13 d.ef'kes }Jrocessof'
�. Agencia: sel'ào.. cobradas ao fundo-
'�' OTTO \VILLE mírio responsá.yel pelo en-
$, I' A.!2.m�da D1!QUe d� Ca..."tia,s� ll. 6 - Telefone: 1025 .

-
-
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---------1PARA fERIDAS.
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R "E I R A:S,
ESPINHAS/ ETC.

,-

�pnt()11 �.o, 'f'\lU"'1n � t\ T ,"1'1P ,...

"nl�tiT!FlC:: R OPf;;"fl r1fl np"'11á

I
";�J rt>!'lt" P ont'r:l" Iinuezli.<
�o � ��tn (1l'nC::<lo, f..,··.. ,.,., (I".

I
"pndir]?c:: nelo deputado D0-

FRAQUEZA EM GERAL
Cl1gu::U' de AJéatrão

Xa;\ier

I fiscais. em a�oros i

Pagarã,.., peios e:rrns

"'ame�a Rio
".
'

/

s r

que
Il'çâo

recebera
·d,á cor110

-\
'de,'

N;:;-va ÍOl'que, 11 (UP),� costa do Atlântico e Golfo
I\. 11arinha Mercante norté \ do México ameaçaralll eu
americana "istá ameaçada trar em gl�éve, á meia noite

de mais uma gréve. Os mn·

'dtimos das companhías da

�

2éalcl! as suas
, refeiçoes

.

com os
to de/fciosos sabôresdos
9udins tJRér1eil'os
"\_\

\

1//
� ./'c "

8Uà âparênCia é ta'O fi te ".
S?_lI delicioso siJbór de (rufas
tao fenfador. .. [ ocomP/emenfo
mdispensa'vel ils I'efeiçoes meJlS '

simples.
' '

10 finíssimos So!Jôres
•
INDUSTAIAS GERAIS

CASSIO MEDEIROS S/A
eWMENAU - SANTA C.A.TARINA

_._--------...-__".._.""......,__--- ----

I

?;c ,

'.'
.

'Pas,$ageiro�f
'ú Baltimore

.

t· M' Y k'--:�VI. or_
'. ;

�hil.odelphici,

I fll
I

- j

II
ll�se.rvg de pra�.· passag�ns �' 4emais lnfUl"li!açÔOO com

.

,

AGENTES:
= ot4.. CO�!ERCIO E 'INDUSTRt4 �!AtJJURG
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