
MAURICIO XAVIER

173

RIO, 4 _.- PeJlSJ�h"3e qUI? n ::l�i:iO p&ra a': .feLtçóer; int.!c.,,)HUericS.,.
do sub-comité de Agricultura ci" na-: , Si. u coneurno dozr..�stico

Sen-a'do americano não foi nccí.. baixOu de 159(,.
va ao consumo do café. nos E� ... ! 8rfl primEiriJ iügs.r� cí..impre
tados Uniú.o5. Pois íc;i. f:;Eü� :!l&O 2Sqüi?Ci?1- o .:ispecto pOlitico ..

efeitos foram, em todos ,0:" o.e_"- J J?eu-;:;e a jr.tE:v-ençh� do ;:;('na-

tidO'l, deploráV!:i," doS In3];;: de- .:1G1' GlIiette da moco mab .n�

plQ"l'á�Y€':is. qUi? pod.er·i9.mOF� COTItar h'"l'essiv[)� qu:!'ndo {JS rtlssC;:. e os

c,hinfses' vermelhos d!::libera_
j';:Jltl atacar na C'D!'&is, Trata-

TlIlLEFONE 10ll"J
:.ID1l. �el. A 'NACÃO'

Oab:a poirtal 38

RIO, 12 (Merid.) - ° "Diá
rio da Ncite" estampa hoje com

destaque, um clichê em que a;

'parecem, no escritório do' advo
gado Miguel Teixeira, os srs,

Danton Coelho e Ciro Rezende,
este ultimo apontado ccmo o

---D:clara O sentidor T01J1 CO,11nally ,

IlHA PROVAS DECISIVAS DA RESOLUÇÃO ,RUSSA
DE FAZER CORRER SAN6UE NORTE-AMERICANO
Permanecerão,' na Coréia as forças dos Estados Unidos
WASHING'I-DN, 12 (U. Unidos concentrem forças LONDRES, 12 (DP)-

P. ) O senador demo- aér€Rs e marítimas,' em Os Estados Unidos comu

crata Tom ConnaJ�y decla- vez de prSparar m,ilitar- lúcaram à Inglaterra que
mente a Europa, é filosofia prétendem resistir e per
debil. .Ao mesmo te,mpo, fez manecer na Coréia, apesal'
uma advertencia ao Con- Conclui n_a quinla ' pngina

gresso contra qualq�EIl' ttb
tativa de restdngir a auto-

Tomarão posse no dia 31 de janeiro I, �;�:�i;i;�:f
�'elull·o' Vargas e Cale' filho 1\' PO��l� ��::;:r��:Sa�!�ii ' ço, de' liquidação. Há pr_o-

__________..,...._____ _ .;_'""'------- vas decisivas da resoluçao
russa de fazer correr san-

gue norte-americano. IS,to RO, 12 (Meridional) - O al- "A denominação deste orgã,:) país, altamente marítimo como

:ínirante Salino Coelho dir,etor da - Diretoria - causou certa o Brasil, te'm interesses dema
é mais uma prova de� que a JYIarinha Mercante, fez hoje inte_ C'Onfusão no espírito público, siadamente importantes que

'Ru$sia possui 'a bomba-atô� regsantes dec}fa:rações à impren- porque dá a entender que tra- vão, possivelmente além doS que

mica, tornando-se Ímprê's· sa. Inicialmc,nte, em uma per- tamos aqui de "dirigir" DO sen_ podem ser enfei:lCados numa

'cindível e imperativo a de- gunta que lhe foi feita, disse tido amplo dos inegõcios da Mx- secção ministerial. SerÍa, pois,

fesa das Nacões Livres e que a direloria da Marinha rinha Mercante, quando', na mais raci,onal e, mais útil " 1.1a-

- Merc:ante é um crgão do Minis_ realidade, apenas fisc:�liz'a:mo,s e rÍnha Mercante, que o;; s�us Idemocráticas do mundo O· tério da Marinha e não supe- controlamos :8' execução do's ser problemas específiccs e o ,seu

que o o'' cidental». rintende'nte, nem orienta os n"- viços, como disse. A Comissão entro%mento com as detD'lis
,

de Contudo, o senador Con- gócios atinentes à Marinha d11 Marinha Mercante, niio se questões nacionaiS, fossem con-

na-:'ly admitiu que', às vezes, Mexcll>-llte. A sua competeoncia a.jusl::a: bem ao quadro atual de ce'nb'ado,,_ num minietério - 01'-

é Ia:penas de fiscalizar <liõ servi_ I?erviço, cuj-o volume � impor_ gão que grangearia todos OS

Harry Truman esquece ou
,"0,5 das emprêsas', taJ'1lfa emi- tância transbordam dos limites pormenores e pOderia estudar

evita consultar o Congres- nentemente executiva, q\J.e, i'e�- naturais de uma comissã,o, tal as soluções orgânicas c'a'pazes

SO sôbre questões da pollH- 1i7K'l, p-or intermédio das capita- como a. vemos funcionando. de assegurar 'os pr,ogreOõ'sog até

ca extErior. ni{l-S dcs portos, E 'acrescentou: A Jl.1ia'rÍlnba Mercante €1)1 um agora não atingidos,

Convrdou-oS�delega.oia TerimD-;os-EE.--=�n--'---",ro�ibitl�oM�acI�rtb-ur11-=--=&l�azeiijia'-lqoer f*:�rr1�f�;:��:���1
"caifem f8'� doMéxico" �eclaraçao ,olmea sem prévio avmo de WasbiD�nn E;;���1�f�::i�:r��;'f:i�
ORÇAMENTO DEUMBiLliA,° E,500 'MILHÕES 'PARA Por ocasião das snlenid,ades 71:

.' l ') 'l' J-apOlle� '" 4' 111eacadr.'" "I,'_nl as fj�call''''''''''o-es de," 1-,01'_
iV 7(1 acezfanatn, OS .'in �':';Ol'eanos ( 01L177,,10 ' "�, � '. _

'3' � � �<>�

, programadas lEra ri. -pos§c do tos".
M.,'msao-em do Rei Gnstavç,' ,

- t
-

1
,.

't l' À

III - F l' 1 S:e,' ,sr. Getulio Vargas,- Cs"a,r�lO all- pe ,o'..'; C0111/li1l:lS ,as c 1,1 neses a ' la O •

., 1-0 a perguntado entãu, llU"1l U ('!l-

cOl'aflrS na Guanab::H'a, entre trasamento c;l;:i3tente- Entl'c 11

')",.r�, ", ,'13 seguintes ullid,�dcs TOQUIO, 12 (up( Urgente

I
chinêses os pfoprios corean,os mosCL. Acrescentu\1 que qual. "r

.

I
"

"

,autorizadas declar.u'_ lutarl"lm' contr.ru os n1llões, untes quer coisa poderá acontecer da Marinha Mercante e Il 111 "l'In 1:1

fie, guerra dos país�s �Imigos

I
de Guerra, o almirante S,,]i,:lO

Ique, ;:u'lsim, co��'bot'arií:o' para 'o o, governo dos Estados mesmo de c'ombatei!' o,:; chinê- noite para' {} dia,
Coelho l'i'spondc1.l:

ma'l'or <- .. ['1""'0' n l'nlp"'nê,"1, cjg, (las proibiu o general Mac Ses". \VASHINGTON, :t2 (UP) -

I
'

,1'-'>�, � �.
fazer qualquer, de � ESsa sensacional declaração I Segu,ndo

uma ,alta fonte militar "Es e é um ponto mtere"s:ln_

fel"trs: c!'uzoadcr "I!.M.S,' Su- .' 'd te, Geralmente �e p':n5:1 que I, "p-olítica �em previa _foi feita 1)e10 presidente' da Co_ norte_americana, foi ,gran e�

p"l'b" " fragata "Bigbui'rv Tay . "'1
.

I MI' I é:),. cn:-r I'
F "aprOvação de washington. ,A_ réia d.o Sul, SYgDllgn Rhee, da mente reduzida' a ,2.meaça das a "" '�rm lll, rcan,,,,,, ." ,"

d'a, InO'J,2terra, fragatas "·1'1'1'0 -

t
,-

ao um:t rCsery:.l da Mar'nh::. de

e "eniente PaláciOS", 'do pêl'ü; erescentaraIU que Mne Artllur- Quartel Genera.l do Exército cO- forças éomunlS aB chlnesas

gbsa amplamente de, .suaS reg..:- reano. DiSSe, Rhec que OS co_ flanco direito d,o exército das Guerra,.
tran�pcrte "Pt"'�id,ente '

W M d d
. -

lias como supremo comandan_ reall'Os não esqueceral;l1 as vio- Nações Unidas. ná. zOn,ai de on- ,as a. ver a � " qu" o,� S 't'-

Pilüo", do Chile, conduzindO '

f
.

d .. ,

-

f
té ãl1s forças 'das Nações U_ lências 'do ,Japão contra .seu lU. Acre,sc2ntou que as orças VIÇOS e am"us nao se COD UD_

guardas_m?"inba . do me�mO
;'lidas e, das fr.l'ças norte_ameri.- país, aliadas na zona, de Wonju fo- "Ienl são diStistos e decorrem de

país, que terminaram (. _curso.
'canas no Extremo oriente.'

t
WASmNG'1'ON" 12' (UP) ram reforç:u.das" O mesmo por_ fOrmações "ulturais

prOP't'ial"1,Aind:7' como ccns€quência da TAEGU' 12 (DF)" - "se um Um por�vós da marinha in- ta-vós disse que duzentcs e ci,:!- Df' modo que na paz ('0111- TI"

nróxima j'Y->sse. tiD sr, GetuHo c'ontin,gente'
�

armado ,japonês ferma que,oS �munjstas chi- quenta ,mil norte_coreano�__

!'€ guerra, elas agem em "atores,

Vargas, o Ministro Ribeiro Costa fosse ,mandado à Coréia,- "Tlara. nêses estão cnncentrando g'1"an.. refugiaram em Pusan, cidade por assim dizer i::Jdilpendenks"
quI'! apesar de magi,strada faz auxiliar as' força is d'!!cs Nações de ,número de ,barcaças na coste, em que chegam dü:rinnlcnte õO' 1
Conclui na 3. a pagina 'Unidas a expulsar os invaSores chinêsa., em frente" a ilh:a, ,For. mil refugiados. _ (Conclui 11f! '!l pág. LetrJ pj

Compareceram e diplomaram-
5,e :os segulntes cidadãos: Por
13Il,lmenau: Vereadnres EmiUo
J'urk - Ingo Hering - 'Fe
derico Carlos, Allende - Arno
GieJcw - Christíano Th2iss -

.Pédro Zimmc'r:maon e Arthur
::i;i�dks; por Gt:sp,"lÍ': - Prefei- Moses e com a Pl'cse.."lçã
.to Julio Schramm, Vereadores

.. , _ ... - ... __� _". , dos representantas de di-
Rudolfo Augusto Schmit

O PRESIDl-i.:NTE DEPOSITA SEU VOTO 'NA URNA,...;..
CarlOs Barbosa Fontes - Nor, '

.,

d '.d'
"" vergos estados, re_;;:lveu

beÍ'to Antônio l{.cerig e Rodolfo Em mu posto eleitoral nas �pl"oxlmJdades e sua reeI e11-
a atitude Aos

:1 G��1l-thei-. t?B que :mo es�tive cía '{:l1-l Independellce,. Estado de MiSRouri, o presidente síridíuatos de São P&ulo,
_ ran: pre<;entes, podemo r�eCCber Harry Tl'utnan deposita 11a: urna o seu voto sEbreto. du- Minas, Paraná e mo G.
o ,dlplom'!!" ,op,ortunument", com, "

1" 1, • - '
"

'
- ... '-::r;, 41' 00(\ 0'00'

'o Dr. Oscar; LeitãQ.' _
' ," _ -,r�nt:� as ,u tuu.as e�'Ell��eS,.�em qU�_1p.m.s ue.

" lf'", do S�l; que el'i�ªO rel.lliZ'a:n�

-.',

-

,"",,' __

- :
'

.,

'

-

de cidadãos Í1{jrt�-am-eri'canos l'3CóJlel'am seus represen- dó éltições sez1I' o: atestado
, ,Encer=ndo '�::; corrmoma o

, . .

-

. .
'

f d
'

'

" ,
,

Juiz proferiu algumas palavras tantes murucipais, estaduaIS e' e erais. O

compare-Cl-l
de> ideofogia"

'de congratUlações, explicando,' a mento a essas ell!triões r�lnt'esentou um novo r,ecorde com
�'"

,
:J:'

� atitude ao Mhnis,tro
seguir, sôbre a posse dos no_ relação aos pleitos realizados ,nos anos em que os el�i-
vO�, p,<Jderes �Ãecuti:o e Legis' tores' não ,votam em óandidatós' à' prt�idencia da Re- Trabalho.

liatrvo, Reallzar�se-a, a mesnla, ' bl' (Fot USTS)no' prÓximo' dia 31. ° Presi-� pU lC::L - O .... -� ---....,..;----------

.dente ,da atuál Câmara Muni_
cipal convocar�, para eSSI;)J da
ta,- uma reunião extraordinária.
a qual- deverão comparec,e'r os

verearlores recem diplomados"

Aplaudiram
a atitude dos

Sindicatos

Pouco transptrcu do tema da
conferência entre o presidente
do PTB e o provável Chefe de
Policia no governo do sr, Ge.
tulio VargaS'

RIO, 12 (Merid.) Com
destino a Itú, onde deve ter

chegudc, àS primeiras horas da

tarde, seguiu hoje o sr. D3;uton
c.oelho. Foi ele, ccnforme de_
clarou à imprensa" combin:ar ti

data certa em qUe -o .sr, G e

tulio Vargas devcxá viajar -pa
ra esta, Capital, bem como rela_
tar 'aO futuro 'presidente os ul

timos acontecimentos políticos, _ --�-
-

principalmente a convocação ex-l Ajude a edificar uma sucie
traordinária do Congresso, in_

"d r ad e enrilTnecida
formando-o das condicões em (J,l e mora IZ, a 'L-,

que foi :aprovada ônte�' na Câ- em .seus valores de cultura

ma,ra, Co,nsidera_se que o ato �':Oofl�I'!lre na Campann� de E
da Câmara trouxe imediatas di-

dll('\}çiio de Adultos.
ficuldades às demr:Jches que ,o

sr. Da-nton coelho vinha re,lIi

zandü, para� uma conciliaçãú em

tÔl'110 do prOximo governo,

sentar um requerimento }J0l'

volta do dia 27 de janeh'o. pe

dindo o encerrarliimto di) 8,';0-
sãu extraordinárí:a,

do

° general Ciro Rezende, que
vem se esquivando. à reporta
gem desde que o seu morne es.,

tá sendo falado para aquele
cargo, posou para o fotografo
do ,Diário da Noite", a ,pedic!c
e por ínslstencía do sr, Miguel
Teixeira. O advogndo fi" PTB

sugeriu:
"General, como Chefe de Po

licia >O .sr , ierá de ser totogra;
fado, milhares de vez2s","
�O general Ciro RBzenda re

trucou, um tanto zangado:
"MaS nâ o há nada dt;, ofi

clal!"

--�---�-------------

�rre�ararãO as NÀ�ões Un i�a s
loma contra·olünsiva . na . Coréiados ,Jornalistas, sob a:' pre.,

sidencia do sr., Herbert

RIO, 12 CM:erid.) A

Comissão Executiva ao Ter
ceiro Congresso Nacional

Forçados a recuar os (Oillunista�

poi� {) governador
i.re Pé'deles seIllpre
<IIW não llermitiria qual.
l!u(,r ,atividade çOU1unista,
em, Alago!as,

TAEGU 12 WF} _- A;; Na.- i chinêseg, (jnicm, ?b1'iga�do_��_�
('ões Unidas )Jrepararão uma.

�

fugir (1'2 uma, ZCHa ,-" ,i> quIlo

�o�ITa-Gfensiv:?, na, Coréia, afír., ': nletrO'l ao Sul de VVon]u .. A:'·
mou aquí o presidente Syng-� \ v�a�fl'o �Gl·te���n.2rjC�na me

....��::
�'. Rhee • f'r�C.,entou o' '11'''_ díou e. dlU'�Jllllülr cerca ,de "

.. ,,,

rna.n e ......� -,-� ,,-
t 1 d d"

sid t Rhe olfe as forças a-' milhões de me rog qllaura o:' �

....1 eu e '" e �

.. I 1 "'an-1o �obre essa
liadas retrocedenl. porem, que I' terreno,

-nn" ...
,

'

"2'1 l'eta"'l'" "da "'fac Arthur, área quao;:e trezentas toneladas
em ,\, , "-"- < " ,

d' < t p"
'i repara a conÜ",,"ofe,nsiva. ° da bombas. Depüls ,L9S0,_ 1'0 ao

J �,. t RI'" disse que pe_ norte-an1erieanas, fl'a:llceSas e

presllten e -e d
- t, )"- 1 un" con

,

do unI II'lt'lhão holan esUs Execu .-l "U ,� -

1':1 menOs mais - -

, 'I-
de �ul-coreanos ingreSsarão nai; 1.I'a-at:ó'que, c:hegando ,:: ��l

0-

r ,�� d - Naeóes UnidaS. metro t, mela de \VOll]U. 1.' ssa
or<;�s a" ,

tremenda bata1ha cf, allados

TOQUIO, 12 (DP) -- U:ge_n- reaJizar,;:m verdadeira carnifici_
te - A esquadra e, a avmçaO

na entre os comunist:J.s chinê
das Nações Unidas aplicaram '-'es
tremendo gclpe ,:08 comunistas

.'

TOQUIO, 12 (UPl ,- Urgenr
te _ As, últimas notic;as da

Coréia inf.ormàm que prossegue
inte,-:1sa a lut,a, ua zona de Wnn_ .

jú, entre OS aliudos ,e os com,u
ni�tas chinêses. As tropas .alia

da";, estivei'um a ponto de l'e_

cCnquist�:;_r \Vonjú, mas tiveram

qu� e,fetu31' I1nlrot, l,etil'ad3, qu:,n-
do e,':t:l.\':JW :1, menos de qullo

não Jnetrú e rnein dp.ssa. vital püsi..:
cons!ro'L (';io ([evido a esmag::.dora fUPft-
_,, , .. -, ..---- ;.jo�idade. numéric3 do,", verme-

lhos,

TOQUIO, 12 (DP) -, ür�el:!l':
_ O Japão r,leite:wã pel.'mJssao
para, um real'm\1ment� limit;!-.do
nipônico e o estabclecl�nento de

um P:J.cto de ajuda, muhl?- c·om

o� Estados. Unidos,

Homem inrliferentil

j
l<

e ccmunicar

Neste momento o fotografo
bateu a chapa, }<] o Sj'. Mi

gué] 'l'l!ixejj'a_ cbllervoll m,:ldo"à_
mente:
Está vendo'! Atê geito dê

Chefe de POlicia êle já [('lll",

Será' d�da. então, por êle, a

tespectiva' posse, cOmp�ti>:1do_
lhe. ,também, presidir a eleição
da nova Mesa, Esta um'a vez

ccnStituid:J' 'e empo�sada, dará
posse ao Prefeito el�ito,

----,----,------��-

I BLUMENAU - JOINVILE I
I Viágens rápidas e segUras f,Ó ,
I
I

no

EXPRESSO ITAJARA

roli que a r�t:omelldação elo
senador republicano Robert

Taft, para. que os EstadoE

Esclarece o almirante Salino 'oel�o a inconvenieocia �e
SEr a Marinba Mercante subordinada a um M. Militar
aNo. pa.z como '!la guerra age CTn

____:,_
. de Guerra" - Opiniões

seta"}' úldependente' da 111.arinha
sôbre o ;ser1)iço de pesca --

EXPRESSO I T A J ii, R A i
I A g � n {;. 1 a: I
I Rua 15 de NG'''- lt66 • Tel. 14.55 '

t!lo viaje CDm segurança de

BlumenàU fi ,roiuv!le i

CIDADE :Do ME'XICO. 12 deI -Velia,squez, qualificado a

(DP) - ViOl�!lta cisão" acom_ conferência" de- '�far.sa e' ridicu
panhada de grito:sc furiosos, ve- la"', e convidâD.do os' delegidos'
rificcu-se, ll'eje, pela 'manhã, na latino_americanos a "cairem fo

conferência' trah:;,lhi>:ta inter- ria' dó Mé:l):ico". A maioria- dos

am,ericana, que p,rocura f,ormar delegad.os acredita que 'c con

u'a nova organização síndie::! ,no cláve termine em desordem.

hemisféri6. ° :motivo foi insis_ E$TOCOL:MO, 12 (DP) - °

tirem os delegadoS lllexican:os ,Rei Gustavo VI ,pediu ao Par_

na aceitação' da� �uas :[n-.opos... lamento, qUe faça o orçamento
Í'as, especialmente para incluir record de um milhão e quinhen
o ])rograma, de

_
,ação-}nexi_ca,"1o tos milhõe,s de corôas, p:aT,a re_

na carta fundamental, d!l nOva armar a Suécia,' tradicionalme!l
orgla'ni�ação e 'para estabelecer' te neutra naS guerras das gl1Zn_

a. séde desta no ,:r.�éxico. ,Ol.!- des potencias" Em ,sua nlEinsa

tros delegados cpunh'am-se _a gem '_ac Parlamento" o rei G'\li:\o.

essas exigências, tend<J o c}lef; ,

tavo� frís,� que a Suécia ,necesSi�
ih representação" 111cxicana; Fl_,Conclu;J(

�

na ,2\31. pag., letra H)

OBESnHUJE

�?
..

CHA DE
HAMBURGO
XAVIII

Um produlo do

i.ARORATÓIlIO LICOR
DE CACAU XAV!ER s, A.

REARMAR A SUÉCIA

LOllotivo fJ djuril�

tico d@ ação suava,

Illií1gura. iflofaluiva.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2.8. PAGINA A

IA doNAçÃol\H ����
f

��� �� �ndamento no Carloria ai ;:,���:" de adrntração e

St�,:� A�u!��.:(1 C ruo . escrivão inte,' Paul Rio t
.

oncínas Sentença proferida pelo Juiz de Direito na questão Heinz tleinriclí..G. Hoepcke Çlll.Rua Sill(} Pau10 n, 269
Jus i;{'a {;u Tl abalho

I
),05 inJnterrUfJlos, tendo (Wle })rofissiQnal do reclamante, , i. dé'lllOns,it.ram .à Sociel.<lFone: 1092 - C:i;. Postal, 38 -

'1' I -

ti" '1 , u.e estioI Carr(Jrio a CU"j!O ('I) es�rj- :"e ,lfast;,do em go:-;o cle J('�ll- (!t'('-�e Cl e.on l:',a lll� poner ri",. pe,�ls ,IL'I'mes em.-�! t ,

-,
• ,Diretor_G\!�::

\ ão inrerinu Puulo Kloplel. ca. .\CJ'. ,('enrou, que, ao tel'- (I�'S' H, he 11 assuu nu fW]J'1 in- I '0': zurlns. grande Il...ímídade.l'rIAURllOI$-" 1't'� E,tflO em andam;,nI9, deu- miuo da 'i('en�'a lha r..fI'iI tendo dívidua! do contrtllf,o de tra-! ;,[ia':J" rei-Coei; de :!Il1izade e,l!lJ{P:t�Dnr.h.... 'J'.ii1 t (t. nu' t'f' (d c egll;n; es ft'i- �. I I,;) possi \'eJ r e t o j-, lmlho, e consequente- baixa <la I sobretudo, franco. e leal en- rOl Ç.lS, suo não sementa um

"I I
t Ii t t i t', I mal para si mesmos, mas tam-&.'iSi&!.i:tll.l!'til!U íü :

I
'1 a l' a o servico, e Jll inscrição (f} )'eclarnL,n.t_. no era nncn o en t,e os ues I �,-� .

1 • P(' I • ' .

ln bem l:al'a a sociedade<"anUE} .••••• 0<_, Cr$ l00,ul) II ;:_':n :r;n i'er�!ra - !�echl- \"il'tmls d.l U:tillll �tlel',a que ", (e ves que, naquele tur ics l' o seu cor-responcten -,

;gamestre ""' •... c-s 60(10 I muntr, Ot,ie1u: ln(:elli,�:V:ã.11 o p ilhou nl AI,ElD1anh:!, de 1'('- icmpo 'ano de HlW), ainda COIU fundarneralo no tr-echo ----·---iL��':<1-------�, Avul!;;o - ••• ,. Cr� D.OO �
t •• � ',iH, !lI'" iI> - CrS, 7,;;00,0<1 ,!.'l "�';O no 'lI axil, enihoru HIllI- níio €:1',1,111 exigil:.IS as Iorrnu- clu curta l::tCUII.!/ assinaladu, as-

��§CUl'G!!.kl. i fiu·q,:, ú; :..: ,;,::J" l�('cl:,- depob do término, di snu Jjuades, hoie necessm-ias, p'::tra

I
situ ret!igHlo: -

."."" "Eu�
felJci<ll1d-s.ruo • n':.l'lt. _ l�"" ;C., ti� lh'elJ(',a, aprescntan.lc-x '_o t.: ra v, (rI"de da (, l'HtiS�flo de '·11I- [lC,?Q pOl"1 unto, consi;lerialr o ."

'\ :llentim WurgesRua do Ouvidor n. lO\) - � Eh:.: t'n:,!l Ltd,! - I.hjet(l - c' trahnlho fi llllh'iz d'l 1'�:'I[l- I , (' lo :·<;télY{·I, pr evistns pe- lnieu posto :1 SUa disrosicâo, e4" ",�n. 4'" 99" ". .! d \'ê passar mais lima Ólt 1 deFones ",_(ti ... .." -e ...-s (� a'"j',','J previe e índeuisacãc. 1.·;:d:1, em Flori,ilÚIJO'is, lu: I !z., ai, igo jU() da ('Gr,�o:jda:ii() I »ol.re isto dispo]' sesun O seu
o "1", \T'I_

� ", -

.

I
SUa {(fiz existenciu " ,-

S. PAULO ;l•. Reclamuute v.armeu d e s �:.a,· ] eCll<I:,do, soh o jll'C[PXfo de

I
,;n', Leis rio Trabalho, • ril"l'io," .""."" .••.•• é

1 L'

_cn tml 'Wül'ge,s, reside:' je emRUa 7 de Abril n. 230 � t to '.
.
(lU", "não havia llIai,. JUg'll' jJ::I. .\ rcdatlllaçuo foí l'eguhll'- qt:e a 1'(>('lamu(�a :Hgume�ta ]lcuPava Seca. O aniversarÍ3n.!.o andar - Foncos 4-821'1} í!CI';::,,;;.Juo (,.dll�Íl<" Z"�1I'Ili_ I 1" w; ',e']s S�l'\':c(Js" I Tdcnte prcl'cssada �Ill \,jl'ltule

! (1'1<: c rcdmlla; I e J'enUOf'lOIl
• d l' t'-

4 4181 I
,..''''

�. $
�

.-' .. t .� te {F1P goza e gera pres 19lO
e - .

neFlulnLnel.tl' citada, ii '('gOl! (la rpeu�,1 dos lll'onJos JH' 1- 'o_untar,!' (' eXj)! ess lllll'l1 e <I
• • ,

<"
Belo Bomont@; R: Galãs, 34 �

'I' , 11,10; meIOS ('OrlJeJ"CWIS des�J el-a Ohjeto -- S:"]lll i(;,' i' :ivi,o a reclamad'ã 'file o I' 'chlm:H1- [)(J',LOS, e s� oll!'ontl'a inslrlli_ c.slêllitlidade qUE' Ú10 nssegwcl I I I d
'

I ,-
'Porto Alegre: RUIl. SOl1l4O �

I"
• .

1
( ii e eVlil'[t se)' ii vo por LLOV l'l(vio, 1; ale:- ('r� 4(l(J,OO. te, em ('m':', ri'! igida uo Dj]'ç:- ,,'1 ('OIU val'lOS dO:'l1nttnlos I 'S 11 lei lr'abal!lI',Lil lIa�'J(,n[l !' l' >

'I
'.Montauri.. ll) �

"
.'

, '1 t � t'a a e,: nle1'lC c, d)' millneralim fl,cclamantl, J-rm,' Ua;- tor 1'1'cslllE'u1e da reclamada, ',lill! CIllO a (lefe'l! pS!'I'i1a 0- Ol'a, t.::.l'�(·e (.. fUl11 tmH::n,Q •

r·t
-

d
Ctrrltlba: R. Dr !1:mim, 'lOS

� ttllLitLJ' _. He,'L!1I1'1(1') _ \1' • .rjll:H](,O ;;e ew'ol1trava na A12- fl'!'('cj(b pela l'ec];'l;H!cla. í\:, o :ll'gume! éo in\'oc:,dQ, '" I'e�,- �('ll(,� a�(Je,� e sell� e
2. andar - Sula 233

� llf:ldo ,:"f,()r .. �, _ Uhje1l}: P:l-I Ill:d ;H,� rlat:ub <12 1(; de' de. r LlI!iC!lCI:l <leI ir:r,tl'llção e jl!l- I
('fc/íO tlllil1'ü','al de coI:",.·to ,,(,ll11r:H ores.

Joinvile: Rua S. PeW.'o. 9� � 11::i!ri�b f{ �i[,,, e rCllOUSO reml.l- ;'( llIhl'Q de HHO, dala ,I' ú pos- g;l!liellf o da ('unsa fOf':im, ')_ i (11' tnl�lalho 1,or polr�e (:e em-
I AssinaI'lA._.��� ! nel:t<iG. \'L� ...r: Cr�. 4..7i20.0I), tu iOI> :10 tl-l'lllino (h, lk�nça I

11IPr!O'l [lOr termo o f['ePOime:l'j' I'I','gado, jú na Ylgencia da 'ei transcurso natalicio de OscarLI :::';�I rcelan;açic em que roi
I
(gle lhe f,]!';) conc2dlda, vediu to das parte:, e Ih duas le',lc_ [.11Íel'íol', }l .1.- 1'.0 'li2, {'i�nda. na Berna"des,

�"li'1lmHm!!1mU'!J11}�H"nITE�§Um rec�a!1':ll!{e Hcinz Heinrídl e' (l-mÍss:io, l'elllll1ciando, nssim, Illllllhas :'-;"I'C'sent,Hh, r.c)n 1'0·1 pEla l'c..:mrwd:l, "Onll!1tlen!(' ',e

'I
Vê pass�r hOJ� mais um ,:11)::. � !'!jclamada a 1Írma Carlos 'O:UI.i!l!Íamenle, a Es,"ahijida� I, C,I_'l11lall'J,.• A, " pal':e, I ',,:",,z I.!_! "ce :í7.3\'," ou se < 0lIlp!21a\':1 de sO.a eXI;;tcncla a sra. An'l,'

D d H' e. -

1
'

(. d l f t .. 11111 I ()l' 11 r � I
('III lltl"'" 10J' �"'I'I"O (lo esposa de sr, Arno (]3 B. Bo'I)e nCd S o

� oe'i'e�,-.-,"1..]lh L'-:' Ia e [J- ;:, tjne (.es !'lI a\ fi lIa [U'lJjl, I" c,! -' 11]t'[!/O t,C': Sf'll�

I'
(, :, t· ,�-'..., '-': t, '

I
hmann.V i Jl"-rei,,, ['-;õ. 1>el0 M �,1. Jtliz, pI 18 qLJ� foi 0_ r'edido t0lJ1:1do I ar,l'ügudo". f;\; , I"'(', ,0, eOllsoar.,.� ]HI'.S-
TranscOl're hoje

..,

lzl'üi(" la, ,! • eguilde dEdsito' e].l t.:on�lllE,l'aÇao !l' 't r[:('Í'!- T ,: o p-;sto: pi tlIlt'!I[ j.'! aS';C'hC rIa
_ époc�, :rio de nascimento da sr::t, M ,r'ê ... (Oracao",:: Vbtü<". ele. m'la, ;,no!:l<" Il:. ,arl"]fal Culhuse da l,l'ma ]'etll';dal":'sjl!l,'('btlfl(rtleSena�_c::�. garetha Hardt, eSpofl'd. do:::: '

B:HJS I IeinricJi, t'esidente I 'lesir, 1'1 o.'e�·,-'. «(IH' c I'C::"l- I ·,.,::.11 Cl', fe,,'ll':J l�.:hd s 100)" e',- Winfried Has!:e, agenteDR. Cl't.RAV_�LtlO -

- - - -

t 1 I Banco INCO Em Ibilsrna
-

�_�_
1 '�sta ('l(hde, ,'ec1alllJlI J,.!;;n- -- - -

i ld\JHO, CUljJI·el.;atlo eSD: velo 011-1 :'!( �',:Ilílêr· " llnJ10S [l', [1-,0-

II "lii..i]Q::-� ,�, "',',2 ln;!} rOl'�[3 a' :[irm I A lti[, n,na Jicenr,:a paI}3! gosá�L! a['l';';0 ;;l)(j d ,('nl1so1irb_':�o di.', -�-----

nUselhe a e o e.d3 _ ! c:']c, �lu,,:)d:,e. :' !',. L_](J",- I •. :1 .'tlPIll'lllr._. In dia 5 dt' -'. I' Le:o; dlJ TI :dJ.1llto, ll111'Ill'lui-,-e, F20 de laneiro ª �l" P LCllt'C10, [,,11l fell.,1, I 0- t!Pf!1 r, �('lm�l, jlul,hi:' tll'J. IH-O fi:· 19::�i <Ia dla:m Ile s"', "".I.,!r.O, l..)., ',�IU ,alid::ldF
'

_
_ '1>"',':1 eid.3',IP, �tl�, j'''IIl:C.�,j':l:::(} I mo [OS, ,('omo cnPcLIU[O de ll"IO, emtJG1-�lIhllíHi'Uill�AhliiUUUHjJU!HI�l g JlO C!:ll Df) d'" ,-Il"E'ld,el1"J ,'n,j(' I no "Dla1'.(] ti .. r'leUlcma" .'m ('omn

(,,., 'hJqttloa'" lia 11 n5 Mau!'iPlo de McdclI o: i tll; alegél('l/êS Ile I h, �1,-�--.
.

I j'" 1

'I jUf1j ,'idnal, n12�;,
1{I-!1Clúllcl(:1 "I,', :,I'gO Ci'.C :JÍ!;la [I ding,a, E'11 s"guiaa, :.0.

�A""J..rJ..r.r���r��..r� que acurou, pGr nt:�s de 10 a- quando m tnfe "ames em yoJu- Antel iormeJe, POl'l'llI, :<0 talilb!1I1, !lUI dll'",;to de nntu-

IlIr � MEBDICI{°rue�erB
---.---

I'
��e �::., �:�� 2ea G e�:�r�:iÇ�:�� ,�(�'n::::o l.od�t�:1�2�C��1;:;.,�-f�:�:�� ��:I:���o�lia::OI;:/i��::!n;I:O jt��el����� mi.� ,;) I

E t J Na verdade, não é paes'vCl a_'§1., ii 0811, V d 185
Idéias p"rmaneceram, E in_ mesmo aI''Ü de 193H, rebentou e o ,s a( o,

,

t1 R
prcvisur marinheiros de n�VIOS,

en e Se tere "e maOOr não despertaram '1 segunda grande guerra, o
:\('01 rbm, decidiu�). Ainda na última guerra tivemos

I Doe_nça���a:el�oras e ope_§ I =

, �U"�l�l�C cde:ptOJI,�nãoo foterrnilal'dna�vseel tnr[a�O_- �l(�,erletl1:,�Ot����'!�t�� �r�':��a:��],: (;lJnar','r de .Justiça da Traba- �l�tae::�l'�:lt� friZEl��e:co���;�� I§ "-
-

:11<' do Conselho :\'acíonaI doraçoes
' .

I ('O'' I I d'! <ua atividade pI' ncipal em

.

b�Jho de RU'z_Funec, profes"(JI-' "I c ... <rue t' (!' na 'I na H :I! e a- 'I' I 11
.

t' I
'Ccnsultório: Q r h te" _.

1'<I •• a lO, l'k!WI' o III ,tlrJspru- tempo de p:;z conduz'u aHOSPITAL S CATA lU:':A O olna ttlm n one e Jhe-
C�J.t"dI"atico de Dlr�ii.o Penal na 1211lil. .l:': vr;ão l'm plen:l (lcndn <lo Cowclho Nadonul nússu for<;a eypedicionáriar:! \'t'o!et", h!>o 1934, em óti_

� '1"1'1 ]". ,s' o UI! in (lc llezelll-� Consultas' tlá� H,:1U á, l�tJ m,.) f'�tldú dc conservação Un'ver"ldad� de MureI:} e PI'l·- do "l'a!),!'!Jo Rio-Vol. VI, Europa Em tal ca.s� u Màrinh'l'-1 ho 00 BLUMTj".N' \ U § I 'I I 'I (,'" J ',I í'l, o ,'p{'lallla'lte �I]- t }' d t I M t
-

od d'str"l'r o
�l

!''''', - l"u.:, ,. • mI" Lond I', � de 11127, '_ll' :'J'� �, c

Jwg, 1fi, CIU"! '''_ iCS '
..JdHh e a erc 'n e nao p e 1 "M ReSldênc1J_, á RU,l Bo!!" V, r e lratm" com o mo_

páginas, _ -'em dúvida nenhu_ del'e�'ou ao Dh'elol' Pl"(.�i<lente
(' mo S;:o :l(.:l,a e�t. iJdeclda em seu pesemll, t"!m que conc�ntl'á_I Retiro n, 253 FOne 1258 'II jJrielár" Snr. \Vieey :Nrr tz-

n:t rc.:hllwda a carta de fls lo nas lUI"sões que os aconte-§ (Em frente ao HOSPitaIS 11f'I', f'm Ind:lj,'l. I ma cbra qu:S" perfeita - mas !'O',SU leg:slac;fto trabalhista, é
cimentes Indicam _ tal coma

J
24. (jlll' se encontt'31 tradllzi(l:J dl:'ei � tloutrirnriamente ir-'

Santa IZ'3bcl. t1 , qu�, embora citando aproxima_ >

I
_

fT-- ',_ "(j ocerre na Marinha de Guerra,·-----e".-------_,..-"..--� I TJHra o yernaCll 0, a s (. 'I I 'h d
------ .... u ------------- damenLe 500 autoref, em linhas _ ,"

- -,

I CDlll1l'li1\
-

qlle (eVe ser g 1· Os naviol' da M"'],'1 n. e
- - - -.-. - - - - - - - - -

-I g�l'_i,S, r-eaflrma apenas o que
(;OS autos,

I I ,'lltic-io [la pratica, ('DIU �O(� '1., Guerra e da Marinha MercanteEsle dOeUlIl('\"I'J e .OS",(,11.l�I'.OS I as lIIe(!;tl: � d� ol'dell1 ]C"gal e andam em tais cil'cunstanrms,!?ubscntaramos havia anos an- 1 ti' t ,- ';' - .

lado ::' Indo ,sulcando os mesm,ó_s I
��...��J.'"?,Q""��..r..r��� I tes nor 1 t .

- -"
(e 19 1, I na ,ll'cza, Cdl' .. " LI

::I-I
"rilllllli-t"nlivH, SI) 1':e a lllll i-l\

F t B a I
.' n u'çua PSlcolog-wa {H1[la' entl'e o red"'l "11'(' e 'II '" lnares correndo os mCsm.Js 1'1'-9 O O a li m g a r t e n � qUe per conclusão exp"l'lmen.tal,

• oe, <,1. I ,- tlllll\) !''-�lIt1(,la quando 1)1J1' Ú-
()()S, enfr?ntanda '::3 mesmas

I
.

.4
8 r t::;, tlle<rtll\'O,'arn:'r;e expresso, bC'rrascas e peÍ'feguindo os

I
ESPECIALiSTA EM: A}fiFLIAÇl)�i'3 DE FOTOS VIl.. SI

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

! ,em ql!�Jque)' ciJ''-'l.lllsli<tncia me:,mos objetivos. Na paz, to_t.B08 - FOTOGRAlI'IAS - EEVELAÇõ:!m _ JJI'Di 8! --

([1'€ 'he p:s'il3:' a�!'ibllir defej- davia, bem distinb' é a missão

I§ 11._ Xii tJ.�!V(,ID.br�.4��A!�.m"""""''''''', !JS� !I PROCU RA S E
t :o�". ��eo�:d�eu::, a���Ti�h;;co::r:��"'" v_ �"""""" .., Se. tan to n,ila bastasse para cante suhordina-1 j por exemplo,R � I lII!IIIf (ii 'accl!:ida a,) lI:\'ocurlo, 8r�11-1 a '1m minist�rio mili�ar, A En-�����.:r�������??�������.rJ"'.r::r=-�.; 11 AflM�e;"A � me�f'*nl41trfo ���,�:o, �lad::;:I�l��bSl:�;J���.ce; ���spd�r:��Itra�:�S�é�ofor�:�I

I
U!!\b ii.=i! 1I1m,:;yç...... �a.. J1U I'a fulminar ": IH' !tensa l'e-

I I Quanto ao serviço de pesc:,U r 11
Tratar na Casa Royal S, A, - Rua 15 de Nov, 300-332 ll'lnda. Depreer�de·'e do seu

assunto que tamhem foi ahor-!II I;. ('011' e>J O (iU.!.", Coll! 30 de '-�'�os- dado disse o aln�lrant.J' Salino
_ <

ia de HIW, jJ<ll'tc'llo muito COelho quo se trata de um sr.I
Consertos em radlOS de qualquer marca, Montagem de rá-

- - - - - - - - - - - - -� - -- - - I c t' -

1 I t�r (lpSl_oc_-'O do 'ul'nl."tL:r;o da
I

I l.)�< 3tJ01' fI, a e�a( a ('��rla rc- v- _ _ <..l .LV.L - �

i

dias de qualquer tipo. Venda. de p3ças e acessórios ppra rádio I :.lm!IIIII!I!'II!!llllllllilill!UI!lIIIII!HII�I!lllIilmlllIIl11lmillllilll!llUiIIlr
! 'I 'I I A!,"ricu!turil. E acrescentou:c,

�. :::

P
..

d C b
.. J1' ;.. !.lI11e13( ora, a rec amue a, 'pO!'!::,:�de valvulasltmencanas e de válvulas Phillips HOllan:g ra"la e am orlu �I

vi:, de der'lal'nção fil'lll[l(!.l '2" v���:aal'���dc�u·�hs=�:a�ãOpescaI ,a. \ - .;: }Jc,Lü!o do r�clrL'_'�nante )<>LcO_ vem tl'ahalh-:ndo com embarca ...
i Rádios: diversos mOd,)]03 e marcas. :: "

::
J!lleeell ., - J' d' t d d1-' ::. l.lI!a s"uaçuo )Cl1I 1- (;ÕeS de todos (iS ipos ES e a1 Rádios: usados "ótima ocasião". : � INSTALAÇõES DE LUZ li] FORÇA NAS CASAS RESI- g; fErente a J'a\'ol' (10 rCf'!alll:1n- jangat':.t. [lO barco gr3J�de movi-Rua 7 de Setembro, 4 4 9 (13) !::;: SIDENCIAIS,

§ I t�, tal a de se achar ç)fasta- do á maquina e tem ,afinidadeB LU M E NAU E - JOÃO LAUTENSCHLAGER -

administIatiya co� o Ministério I::.: Informações: Confeitaria Toenjes - Fone 1 2 6 O. § I cio, elll go",Q d= férins desde
que ;muEinamos é um a�5L1nto I:: !? I {lHe seguiu p:\ra a Alelll:1J'�la, que pr"'ci�El. entrar nas ccgit:-,,;I;lf!II!IHlllllmmmmmnmmrmmmmmmmmmmUIllIliUlIlllllt. I ,�õe.s dús r.ossos administradores.---�----l�l�--·_--------��_� � �_� M-*-�-�-��t'����!IIII�����l'I"�����I�rn�'-

--
-

�
-

'I � Dr II 6ebhardt H rCIrada i
�(Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro) §
§CIRURGIA, OPERAÇÃO 1!0 BACIO, ESTOMAGO,ê:'ii I I R ;VIAS BTLIARES, UTERO,' etc. � Neurocimrgia,§1t 1t;3PI ..

3 e es�r�as em 1949 '"Mais deCr$ 5051000.00 ª - Moléstias de senhor;as alta Cirurgia: ____: ª
_�

� �__ ! I :��_�el��f!_P��mIOS,em,_94�_:,Mais_de_Cr_$�1QOIii�OO:iI���'� � Oonsultas no Hospital: das 9 às 11 e das 15às 17 hs. 5-, - ;:-- BJumenau: - Hospital SAl�TA CATARINA - ::,,,� llll Em 1arrecadação de prêmios e resultado industrial > ,mu��.mmll�IIIU1�mull��umllmln�!IIm�i!lmllmlJ�lImHHUlh ;Aeo:���r�l'IlEF!:�\.J\'��LA- � i ocupa" no Brasil, o segundo lugar, ddmonslrando,3ssim � Hmmnmmrwmllllllmmmmmml!mmlll!lllfllmmmllllllllIlIllJ§IranH!l�u�In�ala'-c�ô,r,�(!c'(.O'jF�:'p:an.lre':lfP;)onl·�-tiUerA1,-.1 i um constante progresso e segura administração § A D�leghacia Reg;onal de polícia e-munica aoi' jntêres-�.

-

";� � ,= sados que 'Ue a'se à diSJ::os'ção des mesmos nesta D€leg.:cia�I:: as carteiras de motoristas pertencsnte:õ aog senhore�' SiC'a�biO d� oLc];,.!'] e :ervlç�� I
1-

�,
-reclprccos na!; cp�c':.tço�s ue

I l
AFFONSO PENNA JUNIOlt - Presidente ª WillY Doeri:_: - Emílio Meichert - José CriSpim Schmittiguerra cont!.'� o,. cumumstas na I JOSE' lU. DE ULIVEIRA CASTRO - Vice-Presidente § Pedro Vaz - RodolfO de Zutter - Carlos Budag - Herbertã�r:i��' ��:gínlf:r:açã� fD�n(�l�_ �.I �IREIORIJ1 ROBERTO TETh."EIRA BOAVISTA - Diretor I § Germano Emílio Weege - Claudio Delv:ns - AntQn'o JoãO�da IJelo general sr Hurdi,ng-, CIIARLES BARRENNE - Diretor � J{ammer - Elisabeth von der He de - Kurt von Hertwig -�cOill',ndante das forças b,ltânt· JOÃO PROENÇA - Diretor ::: 1VI'.:dimir Ncwak - Gerharã Schleuss - Guilh'.'rme Moax:cus ��t���'e:;����i�n:;u, "GERt.NCIII (GABRIEL RENÉ CASSINELLI _ Gerente Geral

.. Rahitz - ".Frederico Zag€r - Carlos Wahldick - WiIly Dec- iVAR' UP
_

ker - atto 1Calli€s - Alcy Bdrcelos - Ingeborg Fiedler - ª,SOYIA, 12 () A

.�GfRRl "

C nLOS BANDEIRA DE MELJ...O - Secretário Geral --POlcnia acu:ou c', Estados Um·
� II

.t, ...,

I:::
Othomar werner REndeI. ::

���' p��v�::��o�: :������t,;� p;�� " CfJNSELHO�1 (HEITOR
BELTRÃO � IlflUllmfllmllmmllmAllmmll!m:IIHlIllmiJH!1I1ImmmHw'umf�]onêSes na .Alemanh:: ocidental I GUlI-,IIERThn� GUIN:LI� 1 - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - -de :;eUiC J.11Vl-;,;IC', l<;ssa dt'c�_ flSClll: CESAR RARELLO 1::::�mlmmmmilllHnUmmmmmlml!mmIlUmnlmllllllJllllmlJlmUf'são llG! te-;_,_uJ€ 1cana f:/i adotnd 1 ::: = ,"SUCURSBl (IIEI...uvrUTllI,AlJTER-JUN(�-Gerente i ALUGAM-SE IDEBlUMEIIU\ "

.

.

:: Vários apartamentos no centro da cidade. Pecam:::..... -� _..".._. ! ª informa�õ:ls à Administradora Predial Com,lr�ialªSE'DE: R.io de Janeiro,�Avenida 13 § Ltda. - Rua 15 de Novembro, 714 , Pone 1323 s!de Maio, Ns. 23 - 8-. Andar:.� C. P. 1779 �jimU�J�I�l!.!!!il;lII�I�I"I�I�I�t!;.muirl�II��mml:1SUCURSAIS li: AGÉNCL'lS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL §: Imlmmll!m�JlmnmllmUlllmfHliIlfHulllmiUHHUlllml!lllmlmlll.2: I§Clinica Médica HomeopaticQª§ DR. MEeJ�SLAO SZANIAWSKI ê::: Rua José Bonifácio, 9� - cT.JR:rTÍBA -

1 ;;_= ESPECIALIDAD�: DOENÇAS NERVOSAS E
§

MENTAISI:: DOENÇAS DA PELE: ,EC7..emas,l-_ªª ceiras. Mandias. Espinhas, etc.
1= GLANDULAS. Falta de regras, Excesso, FloresE
i ª brancas, FrieZa sexu,a), ·Impot.encia, Esterilidade. De-§

I· ª::=- s,envolvimento :físico e mental, etc.; ." I . ::-,��lªDOENÇAS CRONICAS EM GERAL: Reumatismos,ê�1.sma, Malária crônica, etc. .. , ::-

-!§ A T EN ç Ã O: Consultas em Blumenau nos Wa.'3ª!:; -- 26 a 30 de cada mez, no Hotel Roletz- :: I"4lIUlIUIII!IIUmJIIIIUliUmIIIIIUlUlIunIIUIIJIU!1111�.uUUluunumlmI� 1

ta rearnlar_se CUl face (�:;:3 pe
r gos e dns diflcu!{lad -s causa
das pejo;;, te.nsáo mundi�l.
cre�c::lltn. quP o govelno tenc o

na manter RS fcrç;:-�s fUt!cas p!r_
pal'ud'l:< Y; 1[[ qualquer <V-,11
tlla]Jdal1o futm c.

min\ parte da

COm a área de

Dr. BlumEnau), fundos �m terras dos vendedores e entre t

dE'stzs e d!2' viúva Schreep e de H-lTing, registrado no, registro d.e-

dest;21 cidade, com os, lim"tes: frent"l'

em terras :de Erwino Eiene,!!, e. entre terra.s pertenc"lnt:s a

lcs Bla€::;e Senior, Carlos Dignardt, \VIIhelm Standlt�, OUo
trcich, Arthllr Lauth, Rena"d, Erich, Curt e Arthur Lu

M:w::,1.1ida Dcele, e a, Estrada das Are 'as (hOje rua MrJ.

instituições j)olitioos e l'ociais

tencidc cu s:do f,�iado a qualquer organi!Oação de
tári� ou extremista; 7 - que não Elstá sendo

do nl' � só ali!)' d

IJOICI H�.s. Et' n�vLl'" tI

le.

-V'a.� ã. J(}illvíle?
Viaje com ';;eJ;uranl.'3.

I Reserve sua paS":i;;"Ul pelO
EXPRESSO ITAJATIA

(as) MANOEL BARBO'SA DE
(Se.los afrnal). Juíz de DireitoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nlul3.r-::·�

.:Jrh".!íC1j'Q

Schenect!ldy (STJ).� O .. dr ..

. reunida durante' três dias

Labcnz_atõri'O de PEsquis�s
GEneral Électric, .nesta cidade,

. como parte das comemoracões
que' assinalam o cinquentenâ.,
rio do Laboratório e 'a ínaugu;:
ração' de suas novas insta}3.çõ€s.
'. O

. dr. Rh'Oads prosseguiu dêS.
crevenco c. câncer como o nas.

cimehto e· des.envolvimentn de

uma célula mutável de caráter

agressivo, vigoroso e maligno e

que trcnsmíte __:_ par herança
- 'êstes mesmos característicos
fi: cutras células. Estas célu�as

.•·lGA.'çÃO PRATICA DE PESQÚI SAS MODERN�A'Ssão mais fortes e agressivas do. •

.E�"�Ê;?�;i:;:::;tHomotranspla.···· n, te De Rim Humano
Rhoa.de, 'i.! .apenas uma molés-

cargo de Presidente do Tribunal ;:��:�:'{�.::�� i:;:���:áV:� RealizadO por· Lawler do H o 5 p'j t a I Presbiteriano de Chicago -... Dias
e>uperior' El�it.oral e S,? .afastará ,perfeitamente controlado dJa! ín ,

.depois �da· intervenção' a pael-ente entregava-se a v IIId a normal
d,� côrt.e , E' que, se .pcrrnane., f()�çãO bacteriana. O

.. mes��. !iI".

<"'e I', cabe-lhe entregar o díplo- metod? ampregadn nas Infecçoe" . São p,auIo, - Marca, tndlscu- tar, pqrem, que tais operaç9�5. to, !() corte um pouco mais ohli;

f
trequencia ao ambulatório. :"a'o hospital. No mesmo di�.

� ao novo presidente eleito bacteeíanas .pode, portanto,: ser 'trvelmente, uma nova época' na l têm sido ,"penas r�alizadas el?: quamel1te na dileção reto-l)€ri- Ag.Qsto, 20 - Foi l'ealiz,�·do um foi capaz de viajar 30Ô milhas

:�',cujo dissabõr não desej� ,aplicad.o .no· c()ntrole do c.âncar. . historia da medicina, a inter- I animais, de labor tór.o, tal eomo toneaI. O posLoJlerató- piolograma retrOgradu. d cu.
. C

•

b d I {) �
- ,. R R La I t 1 t d

'
- k •

(2.-1 .c .

t
.' em automovel e aSsistir a uma

saI'. Deverá substituir o Sr. 'omo a�e essa ',ana agia., ve.uçao clrurgIca. que.. ,

-

,o ransp an e e rim nUIn cao, no ':l: horas) •.Ul sem acon e- I rante passava, alnda, que _cOm

Ribdro Costa no cargo de conferenCista do controle do v,ler e Ia' Sua equipe realizaram: em 1926, realizada pôlo 'mesri"lO" cimento.s, a e:wreção urinária certa. dificuld:'l'de, através de convenção de S�nhCI1:"S de uma

f"üi;'rn;)l"o (j,) 'l'SE, {} miilistro 'ao '110 dia 17 de junho de 1950 no' VVil1iam�n. de::ttro dos limites 'nOrmais.· uma contração existente para o

;';upr-mno Tribun;al Federai, ;0;1'. 'gía o. conferencista chamou a - ,HCspital Presbiteriano d� Chi- Como se. vê, não é Junho, 19 - SucÇõeS cOnti· ureter en..xertado. ve'l'ificada

Edgard . CORta,
.. para a presL atenção lnét' ao fato de que, uma. cago, hOmo_transplantação nuas (Wangensteen) foram r8a_ uma ob&trução ureteral aindl-:

rl'·ncia. àG 'I'ribu,naI .estã'O ind1r céluk: cancerosa pode ser subS�, .' 'l'rata_se do transplante. � I mais· liZl'!.das. durante cinco dias. Após que incompleta4-. mas aparente-
C"R.dos 0'-" n1ÍnistrDs Ranemann tituida por .uma bacteria infec. cumpre n:ota;r' que a expreSsa0 I Importantissima, sim, é., não. eSse período, foi iniciada 3. ad� mente c"Om tend"encias a progI'e-

GUim'::l'âes e o' membro ciGjll;j., ,ccorr�ndG "en:,er�o" I:::qui não cabe - ,de é demais repetir, ISurpreende,'1.- ministração oral de ]Xltassio dir, foi decidido. realiza,l"_se umnJ ças e "outra,> atividade" cGIl_

lC:dgardi Cesta. 'cesso básico.
um. nm humanu, cam surpre- te foi· esta intervenção de Law- eletrolítico. nefrotomia, para prevenir uma venci.nca!s".

i
$ndente suce·sso, na .pessoa de 1e;' como sc' verá

-

pel:aJ transcri. .JunhO, 24 - A ;paciente fói passiveI hidronefro5e.

I
uma Ihulher de 44 anos de ida- ção que passamos a fazer 'da capaz de ulimenkr-se·. Po,sição Agosto, 21 - Nova interven-

i H'Aç A"- O· de. nota prévia.publicad'a··n'O "JOUI'- na cama em semi_curva, Inicia- ção, i,nciSão ;feita n'O lecal da

I
.' O . transplante de {lrgãos vem nal <Df AmeriCl'lU Medicá! AS- das as pesquisas químicl�'s no anterior, foi encontnJ.-do um. a·'

�

_.'
'!lGndc, tenta.do desde, 1923 por sociation" (dezembro de '1950). plasma sanguí,neo.. cúmulo dr; ·Puz no CEp!1ÇO pi'rir=

i Williamsan. e iaJ pa.rtir d,e €l1tã'o, traduzimo_k" com a. mesma Si,nge· .Tulho, 6 - Ccnsiderlldo firo renal dr, a.proximadamenm 20

i .

.outra!'; " cirurgiões têm seguidO lesa. e. SObriedade cem que: foi memente n.derido (j "enxerto" C.C.. E;3te. pequeno abcesso era

i l!!Io"llidadet!- Calen-,1.III'·1't3S ,Ias suas experiências, como, por redigida ,): papeleta do c3.Po·ci. a.ós tecidos 'pirirrenais, foi per- �llcapsulad'O,_e seu conteúdo ti-

� n ,� � .\' e?éempl0,
Markowitz e. Sl.cisser. il'urgico.

'.

mitida á pEdente levantar.se nha o cheiro habitual d� inAlc.

� .

'Os
.

resultados têm. sido. maio.. "A. B., se:<o feminino, brau da. canl:).. ções por E.scherichiacOli. Devi.

-res 'ou' menores,. devendo·se no- c-a, 44 anos, historia familiar""de Ago.sto, 10 - Uma injeção' pa- ,'do à pre'sen� desse !lUZ foi de- washington (USIS) Nos versidllde de ColúmbL, em No.

-'-'--"'_ .._�---- Tim policistico (mãé irmã,. tio, re�1teral. de' indig.� ca.rinin) foi ferida "Úimporariamente a, ne' E.stados Unidos tenta.se u'a va Iorque., modernas técnica"!

sabo'r .'d
..

·a'
..

'

b.e·
: b,-el..a'· vois primos). Tê·dos 'exceto ',u.m' seguida, 20 minutos após, pelO frotcmia., todavia, 'o rim pôde ' .

t
-

]' d a a
.

_. no\nru forma de aproximação àS .pSlqUla ras sae', ap!Ca as, P r

primo, murreram da doença e,m apt�1"ecilllent'O do corante no o-- se·r atenuamente examinado. Foi
'f'

' • ..

d p'eças de William Shakespearz, o estudo lIos perEon!"'gens de
l:lpreço e'l1tre as idades "de 37 rI lCle, ureua-l esque,rdo. Todavia, verIfIca o qu�' estava .normal

a 41 anos. Há um ano, uni piee ·a concentração observada er� em tamanhO; forma, consistên- c famoso escritor inglês do nOve peças Shakespearianas.

t t
. '''., 'cJ'

'

� '- Iograma demo!lstrc-q a éxistên_.

.ligeiramente me,noS intensa que cia e as.pedo. O abcesso dreni�" séCUlo XVI. Num cur;:u experic A finalidade do curso,

O�_."i 1?/..-;rã, amen o ..q U.'·m '1 �"41r'" O.
'

O' ca" e" 'cia de rins policisticos. ,As ,do-;. j1I retirada do rim' diroito. do com "Penrose" ferida

cica-, mental patrocinado pelo Insti gundo a opiniãü do d:,. RusseI1
» li:

.
"

res e as desurías torn';'mÍrt-se, .Tulha, 16 -. Alta, a paciente trizada em dez dias. ':. . .•
... t t d A te CdU potter, diretor do Instituto,' é

cada vez mais frequentes"e' õeixoll'O' h'ospital, iniciãI!-do sua Setembro 5 - A paciente dei. U o e r s e lenClas a ;!lI.

Estud
..

05 de_ um en,.t.'omoIODista D.Dr.t.e�ameriCaDO fortes. ConfÍrmado o dbgnos�:
utilizar a ciência aplicada, pa-

D tico p.lól'll radiogl;afia (ambes'

cl
ra uma cempre.ensão melhor de

-ao revelar. haver eic'Ontiado nO
os rIns aume:ntados),' foi. fi!it�

•

en ocr,'noses alguns dos tipos das obras 'de

. Estªdo' do, Rio caf�:zajs: : nã'J· .

d'
- .•. e asn. 111 JO:!Ç3.0 clrurgIcâ. Shake,speare. Cinc." psiquiatras,

,tllatados grandemente infesiadus· Junlw, 17, 1950 - A j")ucient3
enqúanto 'Oiltros, vizinhos, {ra.-, foi conduzida.·:is n'Ove' hOl'llS:'Pa-'
�tados, ."se apresentam 1ivre· do

ra -o centro cirurgico, nefrecto.:
terrível mal, conclui� "As r€r mia. esquerda de rim pOlicistiéo.
comendaçõ'es para c combate'á Uni rim removido de. muIperbroci' do . wfé em vigor no Bi'a,_

branca, de 49 !�nos, de tipo san_
sU parecem-me a·s' m€Ihores que gui.nea identico, morta no'mo.
podem ser feitas com o nossO' menta de hemnragia de w.rí
conhecimemto atu:�-l doS insatici

ces esofageanas e de' cirroSe he....

páticI1', foi transplantado no

"hospedeiro". ·Os. preparativos.
para o· transplante do rim doa·

do, consistiram: imediatamente'
fõPÓS a retirada viscera foi bá
nhaila Cm E,:>}uçáo saÚna e o'

sa'ngue foi retirado delicada,
mente, por preSsão e aspiração. li,á vida: d.Eix-ar_se muita ve�r. o

Uma solução, salina de h�pariria 'cereb11o à vontade. Na. !'.ua ir·

foi injetada na artéria e .n(:.J veia. i reosponsahilitlade de orgão "_11-

O ureter foi conservado e con_ t tônomu ...tinlLOU ligado à atmosfera gor_, .":-. .

· durosa, consel'Vi�.ndo assim seu'�
Escreveramos ha anos.

suprimento, t'anguineo. RealiZa_'I'
"Com o surto, novo da and.,,_

do (} tmnsp-Iante, foi feita ao a� cI"Í110olgia, um capítulo, parece.
nastomose '"ponta '", ponta" da nos ainda não' foi esmiuçada
arteria. e da veia. renal usando

'
, .'

.' com a devld percuClenc1a: aque_
·
sutura de seda, fl'o 4_0 preto.· .', •

_______• ��__
As extremidade!> dos va�os re": le que liga- a mente. a glanilula
nds foram fecha�as CÓm clamps' e entrel.',sacha o. pensamento
(bu}doOg) até a a,uastomo'se S'-'l' quotidiano· ao hormonio visGe-
complettlda. Removidos'

- �
- - - - - - - - - -

clamps, os vasos
.

R_.;.._--.;.......__, _......_-.....--............�--
. encontrar ,:;, com mais �acilida_

�
.. _ .. __ , ._..

imediatamente de i!;::ngue e a

li
cor do Mm mudou· de caslanha de uma eXPlicação cl31'a, no te.r_

aZulado para. vermelho acaste. reno glandular do que uma. de
.

nhado. O ureter fOi: então '::::na.S- dução positiva no prc>prio. ámbi.
tomosado "ponta '''' ponta" a:o to da psiquiatri"" contemporã_condute. similar do "hospedeiro"
CQnservando--se um cateter pe_

n"a', Enttlebnt.o, não nes es·

queno, que, atraveSssando a queçamos que UIm:!. e outrn, (n-
-

pe1via renal, vinhBl até' a incisão docrino�patolúgia e a psicop:lto_ =
---- da pele; para" ser retirado opor-'

--

LV[ÍT F
. +o t d d

. 'd l"og:'}C, se abraçam. e' ,se caS2ffi

-I;01 len a o, epOls 'é' tu.namente. Não fOi feita a ne.

Um esma·garnento grav9 dos fropexia o rim doado foi> .sc-
.e :um pont� até ex'ste tão �s· =

ctE:dos da mão (Jjreíta. um trn· mente C-010Cil<do entré. os tecid�s trito e unilon�, em que .am·ba!?" -_
tamento conservador X:�l�a' os �erirrenais.. e sua fixação- man- comá COmplemento inapartavel

-

, tlda exclUsiVamente à cU:s"a do� d t
. ,-

fragmentos restantes das

l)rI-.,
vascs.

,'-' '" uma a ou ra,- se aJun ....m '.:! '? ...

.

fI' d d d Ir pertam d� tal geito, que. difL -
rnewas a anges os e os,'�;- A incisão usada foi aquel.�. ha.
IH e IV e o alongamento dos' bituàJmente empregada pa;;;: ne- culta.rn um raciocinio lateral.,

�

mesmos, usando como esqlleJ,'õ_ frectomia, estendendo_se, entr€_ Dess"2rte, a psicopatologia mo_
_

to Qsso·Hiaco e eomo peJe a

do .peito. Salvo a ."[lei·da . do

er.xerto osseo d€sHnla(lo {lO in-'
.

dicndor, o· resuJt.ndo eorres

pOl1dcu ao que se hirvüi Jllane·
iado, RPDesentamlo ]'esll'ltado
'fnncionrl1 iaJGmente satisfato_

.

As baecértas e O,s vírus podam J câncer malignas e agi:e$sh;'aS POr outro :hado, se o vez, não oçon·e. a menos que
viver como habitantes .n'Ormais 1- verdadeiras Hd�1inquelite5 "j;U- .ambíente for favcrável, as novas as condições sejam favuráveis.
'do corpo humano sem <'feites vente", na expressão -do' _-q_r.• 'células se" multíplrcarão o Em seguida, o dr, Rho·ads

prejudiCi0.is .a� que' seja íntro., Rhoads.
' ,. .

destruirão as celclas normais'. sintetizou,em cinco' nontcs o

dUzido um novo fator, que os Por cónsegúinte, 'a cêhrla, nO' que têm flid� conseg''lIÍdO_ no. con.,

"torna agresaívos .
e vil'l!lentso, câncer e '1: baetêr'ía ou �'vírus, trole do câncer, empregando-se

característicos que são' herdar . na infecção, podem viver em

lOS
mesmas métodos utitízadcs

dos pelos seus deScendentes. Da : determinada.s ctrcunstânctas sem no' conti-ote da j.:lfecçi!rJ bacte;

mesma maneira. no câncer; as : ccasionar doença. Somente qu-an. z-íanu.

cclubas normais do corpo .huma., : do outro pN)Ce�SO, geralmente I' Primeiramente, há. o reconh�_

no vivem cerno tal até que al_ q,uímic,o - como já acarrtuamos ctmunto d':!, doença, e.stab"Õ1g(,'3n·

'gum fator. ger-alrn=nte quimico, '-, é introduzido, '=: célula, a dO�Re a distinção dos, stntorna.s

seja introduzido fazendo com bactéria ou o vírus tcrnamase de. enfermidadts
_

semelhantes.
que dêm origem às cérutas do por nua Isto foi feito tanto para o cân.,

.cer corno 'para as Inf'ccções. Para se obter uma, restrição
A seguir, vem a reprodução I mais satísLtór1a é mister 11m.;.

eh, dO�I!lça em animais e no nO. çar mão de dve,rE'os ag�nte.s quí
mem . Tanto as infecções corno micos, sobretudo aqueles qu�
'0 câncer, podem Ser transmiti- possuam qualidades restringul
dos, ·para um oi'g:lniSmo huma; tes e que' possam ser pl'oduziüOS
11C susceptívet como pódcm ser e exp::.!"in1('::11 nd:-:, em gTant.1i?
culUvad.os num tubo de ensaie, 2"e�la.
O terceiro problema consiste Este po.SRO deve ser 1õgica,

na restri�ão da doença, o que n'lente s�guido pCl'_ 'urrra, tentati

pode ser obtido rebtiva.m(!nt·" va de cnconn-ar "''5Cnt2''. quirní.,
cru arnbt s os C'JS:os com o ern ; co.s -específicOS que, p:=n: sua, a,'
prego lIe súhstânctas químicas cão sed,ivH e delstl'uilv'_', de.,

adequudas , monstr"m renl pode)' curativa'.

sem Có'mentários.

E�t.es agentes iG:. :u�.... (��l('.Jn!'·a_
dr:: para dlver-sa s l}acltJ.:ü�:, m..».

náo para todas, e tarnbam para
um tipo rro de câncer e . .;;pm'i_
mcnt: 1 em antmaís. mas não

para o câncer no 'ncmvrn .

A última medida é a cura. A

semana de duração. Durante

e�Se períOdo tOD1"QU pn.l'te, em

todas as U1unifestações da. reu

niã"O: passeios b.1nquet�.s dan�

cura das infecçõe·s e. do câ;n'�er

pod a sei- divid ida." em duas 1)''''·

tes: curc s que podem ser ul

cancadas por meio de ínterven

cão
-

cirúrgica. em certos tipos
de invasão hactertann localiza,·'
da c em muifos üpcs d? câncer

{':'mbem localizado.
A cm'a para fi. invaRiío hac

ti'.rinn3 já foi El1cont,"ad:" l"l"1":<

dnda está !l0r �e de�c.:,hTil' p:1_
1'a o cãne�r.

�

Cc ncluin'dc. o dr .. Hhoo.ds ,'a.

]i"ntilu que. 'até- agora, a única

medida �10 contrôle, da. ;nfecçãO
b:1ct�ri<:,na. para a qual ,�1O cii.l1.

C,c,l' ião há comparação sufi

ciente de cons:equências, é n.

proF'çilo p'lln, imuniz-a.çEiG o

SHAKESPEARE E
A PSIQUIATRIÃ

Impresclnde a psicop�tologia e a crimiaalogia
moderna das gJandalas e do encéfalo

coopel'ru'iio' cem o dr. 1v1au-ri::e

V'alency, profes.sor de Inglês
na Universidla'de de Colúmbia

?�f:fei.'(:-·<;:,e ao fôtc. de serem,· os
c�Jfe(;iIos t:u3.tados vá�ios' m�ses

,L"i colheita. e .recapitula
pl'oce�so de benefiej,�·_

'va safra".

todo"," estudiosos d� Sh"kespeare

NEVES MANTA derna impresc'nde das glandn- fica magnanimo ou pessimo,
las e do encefalo, Não Só a I imbecil ou geni.al, encontrará as

na direçã'o d.o curso.

paulo - A imaginj"çâ,o

psicopatologia, a criminolcgia
tambem ... M·�s, no dia em, que indulto hum'�'no Ou a reclusão

hospitalar. Provada a .��ão t�_

xemica do fumo do aleo01, da

qW) o cnr.so não Jlrccura psi_

r'3movidéS
natu,ais

Ap.rova, contudo, o plano de

serem :ti'!itas repetidas análises
do solo, sob as arvores er,:;:·ta

das, a diferentes profundidades,
para investigar' o teor do BRC.

Acentúa que, a julgar o teor .do
DDT nu E.o1o, sob macieiras, em

Vvashington, pouco' ou nenhum

BHC será f"'lcontradu abaLxo
dos primeiros dez ceu,timetros
a men'os que C' SOlo tenha sido

resolvido peIo cultivo. Acres
centa, entretanto. que mesmô
na hipotese .de ser muito peque
no o ,;cúmUIO de BRC no g�lu,
é conveniente e c.ontinusção dos

trabalhos experimentais com

novos inseticidas. <tA conti,'jui
dade deSsas pesquisas - frisa

é importante, pois. o combate
. às Jll',:;.g-as l1ão deve fícar está

tico � os aperfeicoamE:ntos são

desejaveis". Em seguida

das orgânicos: São buseados em

raciocinio seguro e no .:reconhe
cimento d,:::! vulnerabilidade das

brOcas adultas durante c. tempo
em .que atacam <"Os frutos da n 0_

da gente, não raro, pod!> mais

do que a casuistica do expEri-
páginas da serena Medicina o

o Dro Daniel E. Schneid�r,
um dos psiquiatras, acentúa

E, sem Se querer,

.pressente'_s.e muita vez o que. pai
.:qo crimino,so vulgar a Ciencia
a,ntes da. Justiça - essa outra

ãesseô inconveni'?ntes,
'

1\:!: para trás das cs-rti,-las d�

future: adivinha_s�. E' mir;ter

c:ência da vid,�· - a cÍ;:mcia a-

roanalisar qu'"lquer p9rsonagem
em pa,rticular nas peças, mas

cGcain·o, e de outras enlo"pecen_ l.'im procurará analis2;I' a. rela.
teR clássic� s provado ° estade r-ão entre 11�, personagens, para
nCl�ropsicótico c(JnJ-J rcs'Jltant"

que se tenha uma idéia. mais
<la func;ão endócrina p=rtul'bada, 'i:uroximada de todo "O desenl'o_
O aSsa.ssinu como o hOmem se ,- d � E' "-, e,D" a p-qa. sua cplmao (la

rã l1ão o 0':'8:1 c6mum. �()S tri'l muita" das modernas técnicas de

buna's, nlafi, nas COndl(:o'4� que PSiCO-3:1ftliS:e �e dlj'lVanl dos
se gizaram, o recu120 do", f[!'nL! -t' .,. d t od.

I
g-randcs \)0" ·

.. S "ama Ul'g .,

cónlios de unlil naçã'Ú! u
�

(Condui na 2a, )Jug. :etra A) iCOn,,]ur na 2.a Letra ('�

Il1entú.. enl que são

c � quatro er,voltorios

pe<rfeiçoadissima souber' :::o:!chr,
não p�r agulhas de Balúl,j·:i
nem p"r eêtetoscóplos de L3"1l_

nec, as tenàencias d·:;_. ce::--ebrali.

do c3.fé. ...4.fiTll1a que não vê

:p0ssibilidad8 de qualquer quan·
1 id��de do BBC, pequena que se

J;t (;!y:?-g,-J ....:Y' ao grão e nele, per...

nl·'::'Lêc-er üCp:is ··d€sse .pr.ocesso.
""AO ALTERA O' AROMA.

NE�,1: O SABOR

dad? intoxicada., na. preE.ente nu

ttfÇAbXAMBÚ
<CAI ElOS 8P4�OS ou GRISAUIOS
VOlf�M 4 S,UA COR NA.TuA:�t.
(1.'"'''4 "" C-')P.l\ eXIJo. CtARAHTIOO

na pa�sada g-eraçãu, '2' face do

crime S� transmudará. E u ::IS'

sassino de ocasião, pIetórico Cu

apático, hipers':.udavel ou atroo

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

�'III11mJ IIII' IH I f J IInu 11111 t I II II fJ !tlim 11111UIII II 111IIIJJ j 111111111U II !HIll! IH 111111' IIIIII J J 111111111 fi. !lIUImmuu1llS
-- --

" J.

......"ÇAlU SEUS ANlitNCIO�
.

" :NF..íSTE OIãRIO
ralo Assin"l, a neUI:1Ose de muil;us

VOLKSWAGEN
CONTA-GOTAS ---- ------r' �

[ carro do povo" )
:::z::
-

-

-

Sociedade Comercial

vibuni.
fadíga

MOELLMANN participa que
foi Bomeada concessionária

.

Transporte aéreQ e doença do t.lDOSO e revoluciGDário

carro aleDlão VOLKSWAGEM.
-

-

...... _-w _

K. Edowd, chefe- do s.r!l-viÇ{l
medico de importante aerovia

canadense, 1::1I1'.)]Ísa em recente

trabálhc as (',ontra_indicações
. do'�i'an!:>porte aéreo de ;pacien�
tes

.

portado!'C's de determina

das enMdades rnDrbidas.. Inicia
la, ,sua exposição
aos dois fat{)res resPonsaveis
pelas a�terações durante

viÍlger:s: a d>iminuição da pres,:,
..sào bal'Ométrica- e a da ten.�ãq
parcial do ox.igeniíl' 'a() niyel

· dos .a'lvéo·los 'Pulmonares':
Em segtlirla'Pflssa em ú�vis

'13' as ])ril1CÍopais {,ol1tra.i�di.
·('a·ções. Shtema circulatoI-io:
cardíacos dtt;i'ompensados,
tl�ombose corouariana aguda�
allgin� de peito, hiJJerten�ãO
arterial (acima de 185.Úm),
Sístéma respirat()r:io:

· tes, sinusi-hJS e, aut·ros
.

quio; acH;so aSllláti��o, tubercu
lose ativa, cimc.er e ahcesso

pulmonar, penllllonia. Deter.
mnWlóls condiçôes cil'urgic'as,
comO' os casos de co:oslomio e

herni.a escrotal, nas quúis po·
Hem surgir complicações .pela

, expansão dos gases intestinais.
Anemia,; e leucemias graves
�iaSo.!(seja imlp:erativo o· trans

p�orte por. "Ia aérea., adminis
h'nr oxigénio nas altitudes a

cima de 2.000 HJI.'trOS). Todas
as '.g·é'sbuÜes. COI11 gravidez nÜ'r

ma'I-, podem, illté o oituvo mcs,
ser tr-�·nspartadas. Depois· des
te .p�rjocl{), a norma �:eguida
pelo autol' no séu serviço- me·
dico é a de não acerlal� o trans-

-

- p:.didos de auto"

Distribuidores dos '; insuperaveis
produtos:

'
móveis e calDionetes para eu-

-

-

o o O Y E • R"
6'STOP"

trega
� .

:: Preco �o automóvel posto �ao Paulu -�rS 59,15�,��
-
-
-

,
. ,""

ales.

._

-
-

OLEO P.ARA FREIO HIDRAULICO
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I .\ prrguntn que Iazemcs <lOS

amadores de H.rte ou If.P pintor
qd_�ldo nos encontramos dían,
te de um quadro moderno, e,
quase semt-re; -o que repI"�
�,:':1In'! o que quer dizer?" E
'1u:mtlo la resPo>{a é: "Nada"
fi(':nnos f.seamtdlizaldos pensun.

I
do que o ínrormanrc e�;tn
zombando de I�ÚS; e o mesmo

'1'm�,Ul"hmo;; se a resposta In
�___;------;----

flu::L�se qualquer coisa como u-
83. ·0 vento desfclhar do teu jardim as rosas

ma paisagem ou uma figura.
E as deixar pelo chão espalhadas ü tõa • fi,! qual temos um conceito
Cruza o!'... braços; esquece '"1S fraoes t'anccrosas, totahne:1te dHerent{:., A ver-
E a. maldade do vento. ,"m sil"ncio, perdôa l -Iadeira resnosta (leveda ser-:

"1�s:J' é 11m, abs:II'ação, ou me

lhcr-, uma comllosi�iio uhstra

I tp, unua pinturn que não �:1ll

i r.om [fuo!' te)' algun1"l' rt':'ação
{'11m a I'eaii<lade sr nsivel e

que Por isto não representa
Iwda alem do que est.anrcs Ivenrlo .

SociVida
�,

PE R D Ô A!

Se a poeira vier ferir os teu:' G�lhOsr na nstz-adu,
Deix'"' que .0 teu o'[hnr tranquilamente dôu !

E!ev::J. para o azul a s palpebl'as; mais .n�d:L",'

E fi m·"ldad€ do pó, C' m ternur::
, perdôa '

<��-,
Se "alguem, de fel EncheI' tell cúr::.çã<.: dorido

Sem que do teu pesar um dia se C'ondôa,
Não

E a

maldigas, esquece, o insulto recebida,
maldade di) mundo, imp'1.Ssiv21, perdõa!

MARIA PAGANO DE BOTAN;\
(M::'l'icn)�'-....

ANIVERSARIOS

NOI VADOTl'anscOrreu ontem c anív
r

r.,

jSs,rio 'llla:taJicio do s r-, Vasco Go-
_ ,

inb dO's'�antc s, funcionário da, Na cidade d,� Plcr ianópol is,
CaSa Kander, ) contr-atou casamento com a

'AÍlÍverRariou_f'� .::1tem .\ �'elltil :--l'nhcl'ita Adelína Ca-
RubE>ns santner, \Iua) g-i ,!I_'('f[[Lé'S, fino ornamen·

:' t" <1:1 so:':edwle floriar,opoli
\ I:!n:�. t III:; (:.J L-asai _\·ivaro Ja�'

'11lIteS t: r,. lfol'acili.l Camargo
_.fI r'qLle" () noss�) compal Jfeira
de trab,1I11O Arilo Lippel,
filho do falecido SI'. Frerh'l':i'o
Lipf·?l e \'\,:1. H(l�el1a Up·pe1,ASTA

COmemOra hoje maio:
(te sua feliz e�'stenci:,
ll]stanislnu Stolarez, funcíon:i
rio da Ca.°a K:Jnder.
An'ver?aria s" hOj�

tal' !CeiHman1,

LIEELL
Tl'anscolT�

na�aJicío d:l

Li.hE'll, fin.,
cieda.de lo r-I.

hOje () 3niv['r�arÍt)
�{'nhorinlL1 A;,t:J
ornBnlen!o ci'J ; J

Por tão gJ .... t·i

j'::T'Cl1pEnles �l 'li'ad[c;on:ü f.i

!flili�, 1eca!.
Aos j'J\�el � n(Ji\'n�:, :lpl'C�:rll=

f�lli]L� s;nneros vc/o; di" fí?ti�efeméride B anivê':'saria.nte d�_
verá l'eC;l;hcr in,!m:::i'OS voto:, de
Conclue. 113, 2:::., pag _ letra E}

l',dades '.' \ln1 VQ;'" !li t)C(j

yjl',

�.(:ntlo illsll'J.Ji(�a paI' uma r·�a-.'Turlll'l', ,ê.\':, (;inger nega es· 1,I Z:l, o pl'll:'il" GI'cgory El'is-tal' t'ol11prolllCtida COI11 (;r�'g toff, (, telll sido ll!'l:l lJ:::a a!uBu.u!zer, nKls ninguem aCI"e(� ta'
tia

que UI1I' homem ofer(·ça a lima

nm1l1el', apenas como ••n1i.g:J,
um anEl com dezoito brilhal- ..
tes e safiras, como {} (jlU'
·Gingers ac'r.lbal d'3 rc'C::'hel' de
Bautzer,

Os er.cargos reai;; de Hi'fl
1::;0 lhe ·til', III o tempo de (,lli
d"r das �,q,� qua [;'0 crian�as:
RE'beea, sua filha e de Or:wn

Welles, os dois nhos <1= Ali
Khat., de ll;ll cntra {,3sa111en-

DENTES
SORRISO

BONI�'DOS
ENCANTADOR

Tratamento recomendado
DePois dos olhos, a boca é

considerada como o mais lin
do e .expressivo dom da: rJltUl'e
:m. -Dentes brancos, 1)erfeitos,
bl'j,lhantf;S, ·proporcionam \1111

sorrIlf' enCiJ:lltrldor illlJ1lir{ll1l o

rcsllo, f!Dzendo esqu'�cer suas

:imperfeições' ,

Tudo deVe seI' feito

Os dentistas dizem que: os

doces siio 'i.1lll<1 força fies' ruido
I'a:, 111(I·S se \'O,e CI':oval' os

den'�e.s e (l�xagllar hem a 'ho('a

(;epois (�." ler comido UIll de;:·:,
tllrlo anri:l1'ú bem,

Anies de dOI'mil', escove

s,"Us der:,lu;. 'a \'e hem sua· ho
ca, E usa uma eSCD\'" apl-:1-
r-:'iafl:1I1l(1Ite (011 formad .!, fIe
t;JlJanho 1I1edio, .3 ('0111 pelos
de boa qua�idade, E-;;,:ove
�:Elllpre de l'illl'f1 p:ira haixo 'e

para
conSf!r\'ar -os l:entes, Nenhum
dir:heiro devei ser' economizado
quando S8 trata de ·(.'sco:11er
um profissi.ona'l· para o eX':lme

OH trat:unen [o [los ,dentes,
Seus dentes, lembre_se hem,

não 'lho fOl'am dados ('omo

SImples or1'(11nenlo, Niio, clps
lhe foram d,�idos para ser usa

dos, lotlm;, Exercite-os, con_

SErVe �uns gengivas sadias,
:procuI":Jlldo alimentos cemo

cenouras, cou\'€<s, etc" aUmen

io-s que podem s€'.!· mastiga
dos crus, E não mastigUf;> ape·

n'a,s de um lado; se Y·c'l"� o faz,

v\:'l'a que o. seu J'osto l" m ·':s

d�sen\'olyído de Ulll :aflo do

que fI:. ouko, A�em disso,

lllflstjgal" só de um lado preju
dica os denles as gengiv�s
que ficam sem a;:iío, E só

mastigando com tOflos os d:n

.tes voce podel'á vel'ifical' qunl
deles pl'ecisa dos cuidados de

nUlle:! !la r1Íl'eção da ger�:iva,
�E' o.c; seus dentes siio. nnütJo
unido';, alelll d I eSCOVa dtye
lmll- c f=o dc'n;:ll,

I

por·

Torl·os nús, qua.ndo somos

jovc'._s, le,lIo.:; o nosso per iodo
l:e complexo rle inferioridade,
"\ 1Il1l'[I certa idade temos ver-

gonh'j rle COl1l01' dihllte dos

IN S TI , U T O
DE

RJlDIUM
Dr. A, Odebrecht

Radiot�rapia -, Raios X
Fisioter&pla - Metabolismo

Rua 7 de Selembro 15
FONE 1 9. 41

ARTE
fUllditbile ::;,9 agnlpa volt<, soo

hre ,c: i mesmo se constrúl 1'0111

OS, pl'oj1l'ics reflexos ··até fj,'
mar-se 11,1 re:ill<l
todo hurmonlec de lima nntu
reza.

�,�S:l1l ue agora ':'l1l d·l.mt.9'{"
Não �, neces-.arto e Isto por

dois .mctivns o Twime-ir'o {, -que
abstl'oçiío ê mil genero de 1)1in
bll'a. Assim como existem
"M,as - pCH'gllll!nrú vare -

p.ntoras de paisagens

mOl1lcnút,nea in sp i l'àçiio ,

gundo motivo, é que todos os

quadros sempre f(ilram, são

Um bom exercício
Faça ruma

de"'?' ficar
boa caminhada diaria em'- vez
ruminando seus aborrecimentos

_Noticias de Hollywood �_� _

I Romance de Ginger oger�!
"Chegou a yez de G'nger Ri'�a liay\\'crth Ci�t:í :C.:,.zendo I to, -:' �I p�qllena Yasmin, a lil:-I

Roge-rs" ,- é 'o que so diz {l- um sU(,(;SS.J ,11:J", seu I1.C\' o, )1a- '1' d,r :4a.rotillha_.lla��'!('I',' da ..

união' ve, natural, A pose ccr!'eta 3.r
'

,
CLAUDE ST, CYR - Pequeno g: no de feltro verde guarneditlo�lJta]mli_ " e <:: II I ollywo'C'I, .r

..e.l. de l'l'larg.,: .. a Ali h.llfI. n., de. Rita e .'\:.1, que e 1ll.11.to :1- ju(La' a manter OE. 'orgãos nf.) lu_:1 El t I de um véu e de um alfi:lct� tra!;' .Ihado em bola�. de veludo emqu.ando ·se L:Jla do s·eu ·roman· ai em grac;osalllsnte, exlÍil· IlIlg:l rIas (Tl'ltnç::l,S, go�i,a d'e'
, gar onde. eles devem estar •G B

� 1 f 1 I
' .

I quatro diferentes ton, de \'él'de.
I

Cc com )reg atll·zer que Ja {la a)ll asas ,1olas.e roupas, (Conclui n;l 2a, letra D) USe sapatos simpleS, de ,saltos':�:��!:a�,b�:i:�����U�::asE�;: CO·mplel--O----d----;e----I·�n--f--�r--,·-o---;-r--I�-·-d-,--a---.�e- �!aeiaIS:tCeOosnédf::-::.:m�_.Vm::L�Sdln�::rxe:l�cComl-:.fil::.:m;a:ra:r'n:e�_·_tjan, :\'ladeleine C:trroll, Mal'- de inverno l'll] Swj.Pzedn·ad,
.'

_

.

�ene Dietrich Ava Ganlner, \'i�;Hado g·:ú.rias de al'�C c id)
J,=!é:'Il'lttle Gonll::1l'lI, Dorothy :r rest,.s ofel'eeidns paI' reale- Devem as mães e educadoras ter., EUidado; tenha a. sua r�spiraçio 'bemLamou_ Alia Shel'iclan, I:R�a Z[lS, A ex-damn':na e,tú

,

de cot:'rigir as tendencjas para ,a depressãu
va. '

As r-ess,oa� doeqies do c0111-1 oul'ros, se ll:gllem nos oi�Ia ('0- ·Hzes. moças que' se aüredit'.a;,rl1
pl:cxo ele inl'eriOl'kll (de acredi- nunos·e pensamos qae nos 0- feias ou desajeitadas ou ridi
L:\l11 ser feias ,ou jnsignifica.�-Ilh:l pa�a cd ic�r-no�:. ou t::dvez
tes, LU, de qualquer modo, rt- j.p::ui"j rir do nos, "ao sa1:e
(!!cnlas, Não t=nl n('I1huma -!or..· mos onde' botar n:Jssas mãos,
fidn{'fl ('lll si mesma, Sentzm- ,-'\.5 mocinhas são intimidadas
S:" dejJ!'Ímidas, intimid:::ldas jlclcs homens, cs moC'iÜ10s pe,
PCI' qU:llquel' coisa, Não t\elll .Ias mulheres, 1\Tas este perio
n l'orag!:lIl de entrar com d�:.. elo ,passa mpj(la1l1�nte. Parp
'.envc '['lll'.3.' I1IlIll 10c<1: puhlico ·nI�llns não existe quase, Par,�,
(,01!10 nã3 sabem ousar na.(t:l oc{ ros, ao ('ontrar:o, eom o

:1(:1ll no camPo do trahalho tempo, s:l aguça essa sensaçiio
r·.em no do. amo". São pes�oas

I
de- jrferioridade e PO[!·� resal

Ijue r.:io dizcm l).:.:�avras ".eu t:<r tão [fenos!_! .ao Tlonto fIe
1I:'ir). valo nada, "eu não sei. le\'ár-nos (,1 gestos il11pen:;a-
f;lzer nudi:!,', "nir�gLJe!ll n1l' 1 dos,
<11'1:1 oa l1Ie amará", llIas ([ue Naturnlm0nte (e IJor isto é
,lg�l1l, pensam, sentem e so- U11,a doenq'ü o complexo de
rrclll {'amo se tudo isso fosse k,f·<;t'iol'idacle niio .tem corres

:·ealidati:o. flundencia lia realidade', Muilas

l).aiVid BeluS{'o lima vez dis- Quando parar fa'ça o altiv)a- c�mtrai.do, _ 'Cais. pós.iç'�eS p;I"2.'
se; "A mnis l1'eceSSHria e a lIler:t.e, embora sem ·�xag(�'.o, jÚdicam a respiração, interfe
Illais arduOl lição que UIIl -aar, t('ndo os pés .iuntos, as ('.osl'ú; rem no. funcior.runen.lo normal
fisla tem (fiLe aprender é co- erCl;tas. o "en! re para dentro dos orgãos, E' seria muito
lHO ,andar", 1st" s(Ja ["OS 1l0S- ül�lS sem elllpin:ll' os quadris .. bani 1;nnbem que as

so'; ouvidos tiio f; f(' i I -['amo U]}sel'\'L' c'omo eSS'31 é a posi. (�ess(�.n o exem.plo observando
conseguir lIlIla líllha !r?ln pro- c::io da� adistas fie cinema; t'l:-:s proprias ü gula! postura, a.
pOl'eicnada, Mas s-:r(,-/ Ou 1',,0 (·IH5 �ah"lll l,at.;:' l'om a' mesma (F'al nem gcrnpI"� é das me.lho-
será, graça ('0111 que sabem ll1'{}vi-'

!'CS,
0113., nC'llhnma' mulher' podc rnentar-se. Sua silhueta eslú

e!teg�l!' à perfeição de sua a- �;emJire '�1lI Iirlh.']j reta, sem +01'- r--

�:;;�'��I,(j;�� ����seCl:,��:lt�I:'� eslão �:::���,�rPI.... ,aICl.�,al 1llloms']ealld,..,Oar�lle' Ptaamr� I ,.0 i sti nção, e pe rso na,. I ida· '.';como pm'ie importante o seu .'�..
, .

:.HHlal·, o seu !l1I1ILJ. ri: sentar e .�J�jnnJ'tlne�Soe,nci�"�"11�t'�_e".leegansCeina1I)d1.oe I JJma mulher p�qu.eDa usa. rOI,1Píts atra'
-

Acontece, não. racr':monte e primento, um sinal de cabeça, f:cal' pUl-a'(�3;, enfim, as suas 'v ,,,.,

..

por razões várias, uma PBS,,(iU po:s não é correta expo_lcs, e' a.titudes. Se uma mulher paI"a l'� rnesF,Ill1dar da c�deir�b espe- � lião pl:'íecisa l'Ae mil'itas loias e ornam'.ser constrangida a cortar re}a- 180S demais ,presEntes, 1 primeiro num pt', de-;J'o'\ no <..wJmen.:} a parte lnfel'lto1', A Uma mulher não devç ser CÓ_ ,,,-ar. Sua 11i!-titude deve ser eJEi-çôes com .amigo:;>, ou parentes, E!:lcsntrando-nos na rua', é outro - lllll habito comum - boa ,posição é tão. importante da 'Outra, neVe, isso s'm,: sua rou.pi e seu
,�,

I O
'

d e f ·t t b€ d t' O ·abdome sa:11:t !lara a frel!je, qne Os medi'Cos mW.ndo fazem '

1 eultl"� ..�do
55 ,porem, ev ser e1 o sem am m escor es virar o rosto ".

persoI:.'!l! idade, Y<"�
.

t o 10rax fica reto., 11I1:,s o:, Olll- ü eX:.lI1lL' fis!,l'o dO; cri.anças, 'comentarios e, s�bre udo, l"ern ou mestral' uma eKpressftl) ele
.• Eeus atrativos, corrigindo seus

escand" la. _E' mesmo inconveR aborrecimento. Estes inC'onve_
'bro:'> se CnJ'»inalll ou s:;: e'll_ temam como I�on,·(). jml'OI'Il�il'l defeitos mas Isem .se guiar pe.;.calhem, YcriNque como d!�s- te, a obs-er\'açao da mnnelra'

B I
,niente falar a terceirus dos mo_ nientes, muito desagradáv"!i';, � 10's processos de Fulana Cu e.um den;tistl,al,

{'&usm' O COI'l)O ml:dS num pé da {:rta'e�a undar ec parar,Os rlont�s (le"e111 sor c"'C'o:v';';... tiVGS que conduz'ram h ! ublra, pOdem, no entanto, ser elimina_
t .... d' f,'h I

trana� �. - ç cp�

do que outro, 'raz rlefeitas � ..ão elxe sua I. Ia, crescer
.

dos -"".''''01''5 d ..-_ cada refei"ão, diz=ndo mal daquele>, qUe elimi. dos com um maiOr cuidado no
II Veja. as estrel.as de HOllywood p;Qra a sua aparencia_,,_l' -

- "

que se tOf'nam nlais lal·de ir- com o COl'pO enco' lido, os
-

se ficar algum res.iduo do ali- �amQ� do círcul". de n03S',S 1e_ fazer e estreitar um"- amizade.
removíveis. ombros pali,éll dE'ntro, o lorax

- existem às centenas, não é? A j.ovem baixa não tem l'Iazão
menJ.o entJ'-e eles, iUlgul113s ho- lações, Não há regra que obrigue fa_.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

País nenhuma delas SEl apre_ para lamentar_se, Observe rência re distinção e.as depois esse resíduo se tOI"- zCr 1'31 :ções com ·os inquilinos senta igU'11 às' outra.s, São to. qua,nta!i mulheres pequeninas, d>ld{\, Qualquer mulhe�
�: !��lt�.e�:��;t�;d�u�:�l.�:���� 'I' ouE::';��;:,o-OI�e:e:lo:O�lil:�:�': :����md:n6:::p�;:1�:;0 Ba:��:� r�'')p"-''R''''""�o",

.....

..-t·G··'''�'''"'R''''''''�E-s- S -:o��'11 :::t��nd;.��:g:��S'se;::md'fe; :::.s�U:e�; �:�;�;:1t:;�o���:�1 ::::e::; :��l�::nt�:e�:�:i:·,"s e o "elI 11',',",1'.1.0. lhe�; ie'ualmente Uhl fevr: ennt_ e t dI! 'd ". '_ N-o nas a t '

d d .t t d
,,,- " 1\ .. E encr:m ram na "Sca n ou e e� l'?gra e S5lr sem copIa" a ,r es, na. soc1e a e, e conse·_ !-'u a a, seja alta. ou' b!lii�m;�I;J�il��I�I;�I;�u7.ll:i;;;ll;.I;;;II:I:ll;.i;;;II�IIIIIU�II�I;� �l::�;)e��'am���oase�::m:!:ti: Vollrl'llth & Stueber' ! :u��:�e�.�i.s'Ase�e:!::fV�;d:�:�:: guem adquirir fama' de gr:mdes ou bCnita, :

_

- ::::: dO.s. 'WI $ está em cultivar o individualis.. .-. -� - __ o -- -. - -

_ª

At
l'IiiI

EI
.

t
ª Mas, se ao leve cum"rim�nto Encarregam-sede:', 't '{' t a1'd5== ençao egan es 5=_

.. �

ESCRITAS AVlJLSAS (mesmo atrazadas) mq, IS o e, m eI' pers.on 1 a_

chega_se à intimidade é nec�s.
ABER'J'!JRAS E ENCERRAl\fENTOS DE ESCRI-sário 'evitar aborrecer os coin_ TAS' VOcê pode �er bonita, distin.= '

:::::= - quilinos conl vísiLl.s muito fr9_ REGISTROS DE FIR1'YIAS=_ Alfaiate Ladislau iaogcra em suas novas e modernas instal'3.- E_ ......ONT'QATOS. ALTE"?AÇõES DE CONInDATOSquentes e, SObretudo, cenI re_

f
'lJ..... ..n. ..I...Do

-_= {lões está oferecendo por preçOs de inauguração �um vasto 2_ petidcs pedidos e empréstimos, e DISTRATOS DE SOCIEDADES COMEU,CIAIS
DECLARAÇÕES DE RENDA= ,. 'i �t

'

os "�l'�l' ::::: fa\i'Ores e outras coisaS, Recor-= so.rtiroento de linhos tropIcaIS, naelona-S e e- rangeIr . Y ,,-

::

I
LEGALIZAÇi'\O:OE LIVROS OOllIERCIAIS, flS·-

- demos que. cada pessoa ama a CAIS E DE El\'rPREGADOS:: tem Qero ccmptomisso Alfahte L'G.dislau à rua 15 de no':em- :: "

G=._'
�

:; sua liberd'lde e que ha momen. anhe tempo e dinheiro confiando, os seus:ir bro, nrs, 588, 592 � 696 - 1,0 :lJndlf - Fone 1345 :: tos em que tambem aS melhores serviços por nosso intermédio A jovem que é alta nã'O se=,� '� ítLU:MElNAU S'fA. CATARINA :: pe$SOaS deste niunuo I'� tornam Rua 15 de Novembro, 642 _' 1.0 Andar - SaIa 0.0 fi l v€ envergonhar de sua altura,
= = (Edifício do Banco dN'CO»)�mIYllllnmIUUJimlmnIlmlllmmmllmmlmnmlmUm'mUuu� ÍmI,r>!'iunas,

<_ _ _ _ _ ��COC'CiI"�� nem eleve tentar parecer me.

Se cortar relações
lambem se tornam importunas as
melhores pessoas �esle mundo

Olminh<::z' é um bom exercício. I eliminadora o esplrito.se ale., pira ,prOfundamente
"['lIl (fl1:llro inul il" - p.:n- Faz o sangue circular, e �uan.,.l gllJ .. Eis oll� �om meio de con_, caminha, encontra

�
_snrernos , "Não. não é um do ele (stá circulando fi' IS

a-I
segu r <'l-gancla e beleza: ca., : vantagens nesta forma de eX8-X_

quadl'o tão inll�d como uma tívamenta, os adqutrcm br i í'hn, minha!'. I cicio, Seus. abcrrecimentos_, "'sescn.n.a para pano ou lima
I '8. pele me lbc r-j, a· sua func;5.o O cam irth a dor- ativo, que res-. vão com Q vento

com]Jcsirlio para violino ou or; I
rr II' " ç�,es fogem. e há. como um per.oucstra. De fato, também em' - - --.-.- - - - - __-

,

I
-

I feito arejamento C,O espjrdto, _

" seu quadro, o p:,nto'j" não quis I AII gumas mulheres adoram,irc})r(\�elltl!r ri'.da mais do que .

depc ís de terrntnae sua tare�,,rilmo�: de lin1l:'ls e de COI�es, fu- I, f"1 diária, ficar sentadas para1?,2" de espaços e d.> snp:rfi.
Uma hela e l:o,�ga meditaçao 0'0_e ·.es, e:-;c:: la c ccmbir I]çã J de

\ 10!1;;, st:;uen:'i:1is de harmonias

j'; harnlC �-:;. ;n��: (TOIUj{ �j{'as que rea

: li7:u,1l UIII ':.:)do o"gan','o uni_,
l':!!Licn':= torll!"; alg�"I1,: eoisa I'I{;;(' seJa 11('1". 'r:tl )}:'.o 11:"'!lO;!
!l..1el'essaI:: e ,JJ ·por si, sem li-!
!J'll::io COlll fatcs \'ertlarleiros 'II 111:1 Le:a I:lw,i("l de {'Oore i,

',"III ii i CU'en :':'s in fl.:'xiies, di-,
"'-1""'" !Cll'jF[j ,'n'" �"[}I',�es I ,. I• ,-, c,. � • f l. , l_:: '\ ...< � .l. : ._

qmalwi::·. e dis'ol,u1t'jas, Cm'
1,lill1(' d· 11111;1 ,,'nf '11:'1 fix::trln!
de .';(;!l�t· :: qliftl ll:lU I,ujcn-I
do l:C:.:-ri \'01\'('1' SP' no tempo, I

I
no L'Sp' ro.('II1 pro-

aliludes graCiosas OINE BUSa>
Não permita' que sua filha, cresça com os Riohar:c�:n� 20,3�a�e::�n���t��a l� h�::S J,

.

ombros para dentro e com eO tor.ax ÇQ�81"ído

{Conclui na 2a, pag, l�tTa B)

en'as, são, p·::,lo {'onkario, gra
.
ciosas ou p:::deriam conseguil'
�er fascinar::ies apenas perd9n-

. do aCfl.t{.�!3 espccie' de medo que I;:5 .paralIsa, /

Qual é a orígnn deste mal,
lilais tormentoso, mais difundi.;;
do do. qu.: imag�namos'? Sem
duvida alguma (' uma inü'spo
�,ição r:1i:1�:ural, m!IS que é d'!·

3envolvida :pelo ambiente, Em
111tlitiss:mog ('asas, por ex€m-,

rJ1o, tem irmãs cOllsidenlflas a

"beleza" da fami'i:l. Desde
1�leltinas E!S·�as he�ezus S,� im

pc,€m aOS r::m'entes e em torp)
,delas se cribl uma atmosfera

Tenh

bre os seus cOl1tt'atempos, E
niuitas S2 s3ntem conJ3 ali viu_

preciso não e.s(j,uecer que pen.'
. ,I

sarnentoS tri�tes "riscam". c.
rosto, tornam os' múseu! J3 fla_,
cidos, enveihecem

mcnt� ,

,rumin'-, 11 da. .seus aborreeimC:J.tc,'i;
sua. preocupaçõas, Qu�ndD (,<;ti_

,

ver andando, colOque c<; pi!'>
I descuidada�ente, mas d'�tri.

bui';ldo de- modo igual, o pesO
s'obre eles, o seu corpo, Conser_

.

ve o cOrp.o ereto, a cJbeça 131-.

guida, a 'cOluna vertical esten_
dida completamente, �las nào

, endureça o corpo nem a c'J1Jeça:
deixe que sua atitude seja sua_

�EVRALGlAS,DORES
REUMATICAS, DORES

DE CABEÇA.
TIA! TOGAL elimina o

TogaI as elimina. ra:pi!Ja
mente. Nã() diga rp.àis: -
qiIe dOr eu:. �{nt·o! 'Tnp.1e
comprimidos' de TOGAL e

di.ga: QUJ!!, DOR EU' SEN_
acido úrico e nã'!) afi'ta. "0
organism{}, Efeno< ritpido
e sle�gllro·, TOGAL, espo_
cífíco de fórmu�a. -suka

contra taS de'res.

Venda avulsa na

'Engraxataria Miro"

bar'ü. Lawrenc?, em

El.es f,:;�i{lm d:J "Mercad::l de Ladrões" o local de uma
plo,siVj:l! experiencia humana! Hcmens rudes que dírf"
noite na cont:-a_mão da l:i,., mulheres insinuant�.
curvas eram um aviso - Perigo á fI;�·iite! ACQmp�.'
Nacional, short e Fox Jornal
Final da i"éríe, - Preços de

o seu tam.::;.nhc., enfim, deve or__

gulhár_se d'a s�la altura,
encurvar.se 'Ou p'J.recer
não d� remédio a isso e,

�Dr . Telmo Duarteta, difer�,nte, pelo arranjo
pecktl dos cabelos, pela maq'lli_
lage bem .aplicada e de acôrdo
com Oi seu tipo, pela eSCOlha a.

certada de suas roupas e aces_

Atende

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Re::ercutin baslnr,te em ]H:>- pc ríeito certador dr « Vale do
so. meics �,=.-:' .s, a nctidj, de 1',1}:tí. () �,egl1nl;O. (' áz do
que :'Ih,lro c UlJigu<;u, orí- 1''-I"ki',l, 1(,l1tlo t cmnrlo parte
l' ais do �;l. o H. I ., e nf'icio- ('111 r::;ti'ls 'IS !.C 'eç"L's do Y'.-,e
[!a{�Js de.spúlJh;i;.tS l{rt·�li�". dei- \_'l 11U) fi�Hr�l prin;·ipr �, (1 se

Xl!l�i[{JJI g:UIlWIJ:lll no jJl"O'SilllO ('onsEtnill r o idúlo ,1:1 íorclda
ruês , IlhHnenm;,�ns�.
Assim, dinnte das noticias Cerno \'01110S, pois, P.llll11e·

�;lIe circuluvaiu n:" ddade, nau perde seus dois melhol'é"

J"·vl'llI'.iIlOS J os vn t re vistnr :,II('::1s os que sempre soube,

I lOlll um dos r;fkiais, para sa, rrm elc.var o bom nome d:J

I bel' a "enlad!, e ("onsegui· dEç:I,wtO local, E' o Palmeiras
mcs mnu ligação pelo telefone clube ])€[,0 {jUft: Os mesmos
L(JJJl Mauro, que J'c,jJondeu iri':m dispu''ar <O próximo cer

prontamente as nossas pEl'gU1\- IUll1e, perde H<;sim dilas gran.,
:w" fies aqtll.�j�·ijE S, possivelmente
"Eu e C fllgU[;U fomos trans- Iarüo a ultima pnrt.lda pelo.

vclho. Devoltar-se contra tais lcr inos para HezL nde, onde Pulmc ira,; ro Prúximo d!n 2(}
Iates, como Hconten em iod.:>s pro'lJ;'c,!/: remes os I,OSSOs ser. (!:11 Rio do Sul,
0<; anos, é malhar- eiu fel'� o \'jÇC-i ti Escola :'[ditar daquela Ent rvranto, fazerucs VO�{)S
írro , Para Iír nliznr o campeu, f '�,�"_!i[hde, corno íusrrutores, e P;']'2: que' Mauro e Canguçú re

)1,'to, 1.' rruase cer lo que tr-re- I r.o rlia I:ois do prox iruq l1lt'S, lurnem hrcvcmeníe :p::I:"Jt nossa
.nos aquilO que sempre acon- Gil s(';" f'evet e.ro, Jl:IJ'lil'elllOS eid:al;'. e desejarnes acs dois
lei'e: O cotejo final em Floria., "(',t,! l'il:;ltle·'. •. fcstejatlÚ!' "craks" os nossos

llor,,'lis, com noventa por cento " d' 'Vem c s lu r 'lê> I !,l( lhorcs votos d: f,:lieiclnrl'es,
rhlf: possihllldadas Javoraveis l Vil'. ?lhHlI'Q e Cal I!';UÇÚ fazêlll c, que o exlío que a:can�aram
ao representante d'l "ilha", pnl:: da aqllir" u:, eask,;t (ia llQ desporéo local. continue €m
Em 4!1 a eoisa foi Jl['.'par, la, lJ :que de C Ixias, e dispu,' ar.!J11 :,e;:{'!' rlc, olld(' terão opol'tuni

cam�'eonaics pe:o da:ie ,;e :nos:I;":' as suas grnr.
Cluhe. {} pJ':me'l'a,

Francisco uma umeoçc
do Vale do Itajaí

-

sumpea.o

Futehúi, busquet, vo�eibol,
l'i'mo, e !TIuHos outros esporte:;
F;neGl1!!'�m 'cm no!:sa cid.-\de um

p-nll.de mim ('ró d" simpati·
zantes.

:VIas ao que parece, os dES

portistas hlumen:menses, não

vpem c.()m hons olh::Js C'crtas

:1IC{;::tli<: -de:; dc esporte. r�x"m
piif cand�J. o Box, ês:e v:o

]::llto f'SpJr;e de E'smurrar, que
em centros ma"�; 'fidrrintmlos
possui ini'5knhõ,'ci<; iegiões de

rm fossa

a \tl:lbela dos teboJ, 0.5 rur:C1:es d,3 ·Cre,sciu· <1:'1', Porto Uné ân e Joaçaha,
rna, +ambem estão ,em grande niJIIla que não conheçamos o

forma, cerno provarmn 4!aque- :llt21J0! IJOr aquelas pw'agcns,
nove cidades estarão repre- L1 feita, quundô por- aqui rea, Cremos que o camreão (tI nl
sentadas r:u grande campanha:

'"
hznr-arn uma excursão bem EU- ,tima localidade mencionada

�ubal'ãa, . C1:esei:UTI13', ruo do l'l'{lidj.l.�) vencedor deste du('- ['(:ima, �;airú �er'c(\'lar, te,ndoSul, Flú-rJanopolts, Porto D- lo deT,=ru defroutar-se com a- • que lutar, então, com o triun,
ruao, Caçador, Joaçaba, Blu- i quele' qll'� Iaurear.ss da

dis-l
falim' dos ehóques entr.. (IS

msnau e Joínvite, ou melhor', I puta Fioriarrópclis x Rio do loJprC'selltantes da L.B.D, e

l'epr2sentados pelas li�as ne- ;-;ul. L,.J,D, Aqui EII1 Blmnenau
Ias sediadas. ' ) Não (. pl'e:iso dizer que, o � 'li! ;:'a lliio SE' conhe'ce o C:':'11-
Te' ,do st:u in:eio marcado � Figueil'ol1se (;:-sclassifiem':'t o' J,cão l' J1(-m nos anis('am Os a

'o:n. o Jróxim:J dia 21, o ce]', de CaxiJs, l1111it) infe- i
11r:J' (f1l:ti,,'1uer

am� !:i]Jresen!a d'lsputas inle- )"or, 'ecri,'!1l1lcnt" aos d,mais \F.Z (jl" 11Ido {: duvida
,($sanlcs, FerroyiúriCl e Co- l·cP{'ur:entes. ra;'snnd� e';"a

I

1,:"'I'eo <' ii �s mais duros,
Il1cr('·{triQ, camjYi'ies de (,];·�[:,!(',tlo, Os \"',lvi-negl'o,; il!ll'OS
riio c Cresriunw, respectiva. í{,rão no Ferl'�!\,j:u';o oa Co

Iml "osso dl1l'o dl'

de início tudo

eil. Mas, com o tempo surgj·
�'3,o os ir;'eressac}Qs e, quem

s:!be, futllr,_�m'nt(', 'manu.f,lJ'(
lIJOS um nDSSO l!!pre,�eiJtanle
lO" {'llmpeOl frios
Jfl':,rlar,

A '�nard,'mo<; a rúul'ch:-t .ks emilates, po' s, se os t,lh:l- i ,OCI"·.
-ct:>nrpc, pr, Jlir'am I1ln hom í'll-! ('0!H" � dispu1a (�nit'e C.:ll;:1�

não encou'ra
em rJ��:�a cidade? -cu, quem se"

he, õerá a f:da de ill' ciati"a �

.'\crc/t.:ilalll'ls que, �:e os meios
':.-utcrizaclos ,�sjll1ul:';'sl UI

au
lt ':1' harl;:J(fa". o r .Jl'C:lcn-
,"" 1(' dóI 1..1\.1\ .. \'ê�S2 ('lll
],l:·!S J( rr.(.cs, (·011'r'"l ,I"go_
II ',tas I" de:·c"cs. Isso (' diseo

da LBD, agora 1,l.!nlido
Jn!r::ll e

o cerLnlc

Grito de Cdrnaval

IT,e 11(; é {;lladro muito mais

púderoso, . não dCyelll('S, em

hil;:)"('"e algllnJn, (!esprez, I' as

poss:'hilidade's c :JS qU:?�id:\([e!'
'dos Illal'cilis!as. Todos n(Js s::

IJE11l0S: quand:1 ]welia CIII S�ll

{''l'llpO, o l'ubl'o-ar il se h'ans
form:1 em :,[:ão, fazendo c .. ,ir

e" r;oderosos, os maionds do

SOceer cak,rinense.
Assim foi com o P:tlmcÍl'as,

Améri:-a e o prbprio Carlos
Hl'UallX, que ha algum tem'iOo
J)(,:dlLl �,11l ltajaí por 2 x 1. O
f,ator c.. mpo tem gl'unde ir:

fl>!enda na prÚ(ill\:iIo (h J\!:tr-
lemos tido ]JI'O.

2m sua fase dL'isiv:l, en�usias
ma cada vez mais 'l<, massa es'

p'ol'tivIT do \'a�f; do Itajai. Tl'D.
do 13van�I':I'(}0 o tnuJo em suas

,pspectiV'3S 7,onas, Palmeiras
Cnr',:Js HE:l1',llX e :'fareilio Dias
e�lJi '�1 113m_se, no m:lmento,
em sensadona:s duelos. Do-

fll.(', s" ptrc!l-!' nO":lI11e 1.<>, c"
Ir� t'11':1 à !lwql:elll do ti,�,to, 0, ImOr O 3 ....

• ,1:;1',J l'(JIll os o!!'�s J.lto �
! o

I
COlll'!uslio tia ! cxta pa,gin:,

l'üJlIpanheil'OS ue �,edll Y;'O :1
ZCf-Fe desta p:n:l rece.

íi'Íunfo. (luel' 'fl] J'e:\hiW"j' :,t'. hel" o seguro de vida e
E qllundo UHl onze I,.:! futebol CaSal'-f e com outra llJU-
1-:e dispõe a :llllU' por um:; rea- lhe •. ee flliG, o avião
Lilitact,o, é (':ficil l'onte-lo. A exp(odiu no ar, causan.

par (lislo estão os trieo'ores do a mort.', d', "in! e e

mingo passado, em nossa cio
(io rí'nt€li"\

conseguiu sua prim(!ira
vit(�rja, abatendo {'om fac 'H
j:1.(le fiO rfllllpeão ha,iaiense,
lij]e arima tle tudo :(I,'mfJilslrOll
Í;1�ta fie prep3a'o Hsi{'o.
Co:'l'C s{do risco o vel�eedol'

ia 7.011a ,_h'):l0Quc,nsr'. Sim. se
bem que J:ccôllheçanlos nele o

têer.ica-

de' f'kllsqU�, preparados r:ara o

que dei' e vier De ejmn vol:n1'
;}fJ\ seus 11: I,:;OS tOll1 zero )Jan
tas Ilcnlidos e, assim, defroll

CDI 1'01 di�'ões ig,lIHis,
{'em o l'almelir':<s, <lia 21,

Sensadona1, l<otad;011!'l1b pa-

Com
II"f.S pc;;',couP. A execu
�'ãt� de Glly teve lug"lr
l1J iJdsão de Rordeaux.

Conelllsiio da � exta f11,'rilla
dcs para (, carn:lval, o "Mal a_
há Clut/' oferecerá aos Seus só.
cics opcrtuni<lW3 d" se diVerti.

1''1 os i:ajHi�nscs, pOI'tanio,
rc(13(l!t de arnal,11U.

:mpdir:am
da dtada rl!vista,
do'" ,-i' ,. n f'5:,-'res
f:entinL.c-s,'" o' publico des

sa f.:;_ltu, uma vez que o

orgã.lJ csr;eeia'Jisado havia
merecido a ace:taçâG ge
raI.

Agora surge-nos a no

va do r{;lI.parecimento de

uA Cancha". Voltará sob

.a direç.:'o de d,ois dos
mui,; Cllmp'(;tcntI!'G

rem a V':.ler.

Q '3�·t'f!" U O O-I i m. p i co uma AA�;��r�Aa���Eq:�P�f-�ocal...... a.e v haverá venda de .serpentina,
confétis e lança_perfumes.

boa '

q u �. n t 18 a com C ,8 I a s rã!Ss�:S:��:: c:! ,;::t:d�;d:�
,�

,_ TC;l�;é "�ar;,�:S�i�n:es'"
CONTINuA�I A «:MANCÁ�)} OS DIRIG ENTES DAS NOSSAS AGREl\UAÇoES ------'-'�_._----
•

.

t de Cilas pelo lLrigEn[és GOl; nossos c:Llb�!' "''I' C'ra::-k<; vindos do� nosSOS AcOldente com."'- conquls a

't 'Bl
. ,

\ '!
-

J"
'

01'
• .

f
'

llIl1a das notas úií'o pensarn. Trazenl paI'a ,u- ]l \ ('1 IS.: SI' !1a<;,lQ maneelr:! I a'·,llnplCo,
• 01 "

' "
,

,l - 1950 "�abava menau estes "bonles'" jú bas- (;as nO�5' ',; a�:rcllliaG(Il's já COlH'Ii!�;;o (;a �cxta llflf.(innul:' sensaçaO em <. :1.,-'
_" .

,

o c:uhe' da Alamfda Rjo Bran- bnte cans�'dos 'e �2spr2zaDl a ll'lO,' h:a e ,�.IJ,da eXls,elll ('<1- desastre, p::ra socorrer

co de engajar um grande v�- "prata da casa", Al (�tao .rJ!�
I
<('� tl,?ssa I'Spl"'Jl' para vinra- .:�. \ ítimas. lf:to feito,

1 I menJS é o que di_ gel' e vV.ülmoJ' como provas e· l:\. embarcou ,�,IU !'cu carrO
01', pe o '

1 •

r 'I f I
I • Ili�m por aí. 'CUas tr(�non vá· (le que e ,lei or-; a gUinas (, a s pesl"o:,

rias vêzes, mas mmc:, fleix'ou mais feridas, a-fim_de

imrres:-;ão das mais lisonjei- Floresta x C. AI Ga·spare"l.!:�e
conduzi-las para o Has-

:'[1S, mostrando,se, me'.H1O', in", \f v
pi'�al em Joinvile, Foi,

fe!'ior a muitos de r,Ossos entretanto, inf-:-iz no

scu intento, pnÍs ao �"e

aproximar do 10r:ll de�

m€n!os da cronica

pro",�egujr no seu Cé "ni.
nho vitorio!,)o.
Nililln Rut,>si '

e Arno

]llJensà legiii'o de fans tudo fr.
zer j1flra a Jcarç'�:r o triunfo.
Bo C, A. (jaspnrell';e, 11(111-

da int ',:venção ch:nêsa. E
o qU�í revelam fontes auto
rizadas. D''zem elas, que
há dias a traz, o embH.lxadol
britâ.nico em Washington
foi incumbido de perguntar
se os nore�a,mericanós ten
cionam mant.er uma cab�
ça de ponte naque12' país,
recebendo uma r-esposta a·

firmativa,

nominado Pedreira,
e: Ino que dirigia coHdiu

INSPET GERAI_, DE ES'l'ATISTICA MUNICIPAL.

1!} D I T :& 'L

.,nas :-t'\'idr,':€s. dizer, l'n1o:allto,
domingo ter-c'mos um interes·

-

sHhemas ,que é uma : ,_.);remin
�,:1nte embate, que l'e;.lDi�á as çiío 110\'a, -c-ons!Uuirb Clll gl'an

nguerrh!as rsql1.1f;ras do Flo- de p .... l·ic por elem:'l: tos lia
I ',s,la cl3 Rio do Tes,!o e C, A. glorio:,o Tupi, hoje extinto, c

Gaspilrense, ex-Tupi' dc Gas- qUE' ]:ol:er:1 t .tmbí'l1l lei' bri_

pav.-. Aquele é in'discutiv21men- ,IlWIII:! desempenho.
te UIll dos grandes tean:s da: E' vel'ihrle que o Flores!a

H'guIH!ona, cumpriu l)ri�han- ;llt<ll':í. '1 f,l\'ÜJ' dos J alaI' 'S .. -

I,,, ]:C'l'formance' no campepna- ('!Impo. e 10!'ci(L! -

-, porqtN .1·

�(; pass:1do, e' 'porlanto, pfrfe'i- to o :"r{]io ser:l tl'ando (lll

!amerite apto a urna ótima Ja'- ;,'0 dC) Testo.
t;l�l�ão_ Kasulke, Werner, Gi-: Os rapm:es de (�asp:\l', lIa
l::Jla l' outros prome1em ii sua

I
rém, IlflO �'e inlimill':rão di�n;
I,! d(.�t� "hand',.,úp", e lutal'ão

Será obrigatória... I'eh "jtoria, I ropor,ei'onaTdo,
(Colllclusã') da sexta pàg:pa) POIS, otiq;lOs lances. Assim,
gdro. ACl'es-c-(!nta que não há d"do o equilibl'io rl·� forças
tenhum indicio de que os eu- re:nante, é de se esperar uma

ses de grpe \;erificados nesta lJoa rend'?i, ,porquanto, deyjdo
rf).r-ital. t(jl)]1':m se originadQ o cadaz que oster,-tam os dois
na A'sil.ll <ou na Europa. Diz, liligflllteS um grande público
por fim, que as medidas rigo- lctarfl () c""mpo do gl'?m:o al
t'Osas d� Yigila[da continu!l- YÍ-\'t'rrle.
riio, muito embora - -- - __ .____

�llrto de, grip� 110 Rio de

.Ta-I',1.,Hli".lIIl!mPl,H.'.'�I,I.I�IIIIIII.II_liIllIolllllllllmil'l.li
lU

lfI.i,1I11 IIlJlfI;IIII;;=_,==_''':',nCim, s"i;�, de .cíll·áder beni,g-
-:: .

=
0').

ç!l.Ildo u m ,"olen1amen;,r cem outJ·o
que vinha em sentid,)d [. n�;}io 11�r t,Sl'l'LEI ntai.s

largo, c' que abrangerá Q

cenário esportivo de toda
[J'a. o PalmsÍl'[ts.
\ku. (:ontimlOH n

{lJ den:uJcs e naua
Ago!,1 Cilas foi (�efij,itiva

JI1c�te cllllJora. Segundo deda
l ações de PeSSC;I;1 mer{{': clara

_ele lodo Cl'erl:':o, g:1shu o �am·

F?l:.O eS'dtlual cerca de quin
ze mil cruzeiros, com e�e, na
d:J tendo lucrado. A est[is ho-

1;).'; Cilas (leve «st:'" c8ntcr:tis,

Com urna ma1fria de

caprichosamente
f\ar�,',)!Iuente

ert_, mer <:,umo

eloquente do

alcanço "lo ileIo (GoncfuSão da l,'a pga, �

ESTADO DE SAN'I'A CATARINA

i

O Inc]Jetor Regio:'ltJ! ú; Instituto Brasileiro d� Geografl':.l
e Estatística, em Senta Catar:na, te rna púb1ico o encerra

mento d�, todos os trabalhos ref�rentes ao Vi Recenseamento
Geral da R�púbjjca, nesta Undade da Federaçã:o,
:3 liquidação total dcs compromissos fina,:lc.eiros

da rea]Í�- ção' da referida operação censitár-ia, -

H:;vendo qU?lY!' sa julgue er2GOI' do Servço Naciü."lal ele

Recenscam?nto, em Santa Catarina, deve dirigir' se ,:: esta

Inslletcria Regíonal� sita à' rua 'Vitor :M:fÜ'elles, n, 11, até o

d'\: 10 d2 fevere'ro próximo,

ret�) e Daimllnuo

Souza, particiPantos dos ccon,
ocorr;(10:'; 11a Cer

\e.i,aJ"iu Br::-hma, no dia 3 de

janeiro, da!a do i<l1iversárl'()

�iO ,r, L,uiz (\1rlos Pre!;tes,

!S. PAULO, 12 �i\IeI'id.) -

Um cano de 'Passeio fIue se I
t.nccr,tl'?\\'a estaCÍloll2do na 'rua IIf:onselheh'o Gaivão, despen
cou_;;.� 1 \lJ1l\ ahaixo a.tingindo
u'a barra ua feira li.vre, feriu
d� cir.�o p�ssoas gravemeáte,
O. acidéntê foi motivado dev,i-

HEMORROIDAS
VARIZES E ULCERA.S DAS PERNAS: cé.rlYl __

raç!o
DXSPEFSlAS, PRISÃO DE VENTRE. COLITES, �

BT (lNA. FISSURAS,' COCBIRAS NO A:r.ms.
OORAÇAO, PULMõE� RINS, BEXIGA, JqGADO

'Dr� A.' Taborda
'"

'
.... , �

dr. a imprudencia
menoros.

de ,a�:guns

l
()Jln)ea' Geral : de RomeBlfo MulhereJ � o.rtlilDéd !
r.rOUPAVA SECA: !J lí.C 11 e U AI 1'f ha... BLlJlO::NA'Vj

I

I
Findo o pi'azo mencionado, <::S direitos dc,s -p�srveis cr-�

deres ficar.fi:o a�segurados na Direção Central do Serviço Na

cional de, Rece.::seamento, até I::J prescrição da dívidã,
Florianópolis, 8 de janeiro ãe 1951,

�.<ROLDO CALDE"RA -

'"'r'
MEDICO

Regional

Canguç:ú.

m U!ldiéll
clubes /IflJ

campeoe,ls
do torneio quadrangular

n:,Jl1::nl:an,e O.'i\'alda :;:", 'I'

que ('on\'oque o Co'" ';'0

rI'o

mo, 12 (Merie]. ) ._. o \.01:

�,eihc, Témico fie Flltebo: da
I'C".I <,i.ia do'; lal'i):',lS, So"s·.rá rOl�

,

! ,1(1:1 o qual�ranglllal' ,\ n::ile,
I 'e ::U os l'lubes C3,' oerlS e -pau
'is:as nua eoneordan'l11 eanl o

101'11e:o iuido (b nio-S, Pau
lo.

b.tral p:,lI'a amanhfl, ral';\ d"
pc is "n tenrler�' e .:o:n :;1',

llnbeJ':o Fedl"O'<'�" jlrfsidente
la FPF, comunic' l;'Jõ!o a resolu-

C'BD t:lmbem ,[ralou do ('a111-

Viajaráo para Curitiba
Jonas, Paulinho e Alvareuga
foram acompanhados por libério

},fim de se sulJJl1"tel' aos .<:e:o, () rt:gnnso eshi marcaria,
'2c,idados :né(;ic"s (J :'onhe:!- �),n-a hO,il' mesmo.
hJ nla��"Hg:s ..a �rir?!denteo.;) se-

g:lir',ill fintem, com destino a lIal'i" o P:l�meins lcJ.�gl'a_
Curitiba, 0,<; pl:IYl'I'S da sl!]lel'_ fado a Tuh:1l':ío, no sentido rle
o1lI:-'eiio .IO:':IS, l'a,ilinllO c !'la!izaJ' llllln tempO!" "in' pcrJ :\'al eng,:I, L1�'{lI';0 ua SiJ\'a a- afJu.'1as ]J:�·agen�. Entl'el.1nto,':'Jlllpanli "

os ei::lI!os 1"1=- dest;! feita riio foí possiyel.illEa!os i\ capital p:,l'nnalllse, CP "il'tudo rle certos impre.O 1';)I]ta, ('<lI juta 'Os::'! {'ontlln- Yt:,:cs surgidos, 'os (fUa'<; im
':itlo 11l;IU des pés e .lon:s e'-;� r l'd:m os <-!n!)es tlllwl'cnenses
til ('cm uma dis:ençiio na ('];..:a ,de pI'omoyer ['sle giro dos es
enqll.�':O ,\ h'arenga ir,l a pa ,. J'1�raldjnos,

Tabelionato Nóbrega
-- EDITAL DE PROTESTO_

.

J?aço saber à Sra, HERTA CHUERY, quefOl apresentada em cartódo pe:a firma Fre:,tag Im
portadora e Exportadora Ltda" desta praça, afim
de S'�> protestada pOi' falta d�i pagam€lhO do sal
do de Cr$ 2,877,30 uma nota promÍssór:a emj.ti
da por sua senhoria em 19 de janeiro é:.e 1950 e
vencida (m 1,0 de junho, do m ';:;mo ano. Não ha-
vendo sido '. !ncontrada, ne3ta cidad.=, a referida
respol1savel, pe�o pr�:::enb:: edital a intimo pa
ra que, dentro do prazo legal, !compareça em caI"·

tério para pagai' a dív',da ou dar as razões pOl' quú
não o faz, sob p=lna de J;rot Bta, na fôrma da lei.

Blumenau, em 11 de Janeiro de 1951.
PAULO KLOEPFEL
Tabelião interino

IJ�onat:l mund \:j de clube:;
c:llllf.eiícs e res01\'Cll aprovar
a sugestiio do SI', Castelo
ll":Ir..('O, ('Olll I'deI'CnC!H a for-

,ma pel.: qual sel'r, rCll'ccedidn a

I e s e o I h a d!." dois ,_.lIlIJCS

; I,l':ls:lliroi; para e, se: sell,;:lcio-

11':;1 l'el,tame. Sel'ú d'sputada
l.'a melhol' de tr�s entre o pri
meiro €O o segundo c')lo�',!'IO�
110, campeanatcs metropolita-
no e p:luliS�fl, f:clI1do o \'en�

eê{�al' elass:fí:'"r]J para a L'. pl

peoen: o, sen do que os clubes
lerã '[) direito de reforGClr n:;

suas e:ll!ip'�s com tres jogado
rr s de outtos cluhes, Adiantú
!!lOS ([ue es':n sugest:io jú {'O�

m:çoll H SP1' ,eolllhalid:l pe::�I
imprenSa local, n:io sendo,

t:lmbem, do agrado
]" a elos eltl hes

,

o

REFLEXOS DO .JOGO PALMII:IH.AS X OORIN'TIANS ,'''�:'!",1-ill.

:�:��:;�:':::;:::�;I:� Jair, Rodrigues e Nestor afastados
fl"atul'udlls.

Ha provaI) decisi. do esqua.drã� principal do Palm�iras
vas cia rebólução M!�t����'l1 (�!��

.

dl�o��,�"_�,�m !�!�" �� I���>�a "a!a��,�I����!
CaUSDt! l'ensação nos m€IOS �\s,isjda 1101' grande llume:'O de s:"íllado coUn\ 'O Fhtminen_
flltd�olislicos tr'ndeirant�s :1 rb I!CSSO:IS, t( nllo C0l110 ponto S('. Esle\'e na GaY2a o conhe
(lecisão tomada ôr;(:11 à no'!e ('micdo o falo de o ��':lJ1te ("ido médico Paes BarTleto, que
pe'a direção ,técni:"l dv Pal- �'all 'lIo Adiíosinho apart(',�r �p.m jJITs'!Jdo releyantes servi
lJIeiras, afastando de seu es- com " (':1111 'sei:! rubro·! �gra, ço� ao flltebo� h�a\sileiro. nia

LJl'udrão princip-aJ, paI' defiei, € n.:,) ob;"�ante lwn'r lreinado direção dé) Departamento Mé.
()!cia técnica e multand8 em 4,-, minutos somente, (:.'iXO�l dico dos Clubes ,(; Seleções e

]la'de r'Ú� seus "encimentos. os 11!� f(nifi,':1 Íll1l;1 €5; ,ão
_ T,l:11- que, segunda, se afirma, voHa

e ,[,"S .laÍl·, Rodrigues E: l\es- l't'm ex(,r�'itou--se n ,'Oi te'llo o ri! para o Flamengo júntamen
:or. A llee'são foi tomada ('::_m ;,�:'r',nte (;rillgo, [rUe ;'JJ1 s�a 1« com Flavio CO&+3.
visia a, a'uat;fío de:'epeiol:ante .. '.nnnnnmllllmllmnJlII!!ll1l11l1hmmmllmmlllmlmlllmmUml�,
���l���gJ:�I��;����'fl!.\�l[�I..�loO,c�� � [�n g e n h e 1111 r o S C 1l1li VI' s' Il'inliar;� no e�ual o Ylec·lIdcl' I = ==

1- , -

fú, batido ]1elo eseore de :1 n 1= ' iS

;'nio 11 I?lfel'idionall (I M[I_I� MAL�IIOl CpERSOIlCROp$IOlJMGMOME'S �
lhlJ'3it'11, 111�limoll os sfUS }ll'epa-l ê lU �
"'(ti,"':;:'; p:ll"1 :1 sua. el,,'UI'si\o :1,0 �Prole-os Ca�culos Construç'o-e�=por e, onde Jogara no Para, :. ,� "I, -ã
110 [Jl'C;:�Il() domirg_o, iniciando f em lieralo Im Medl-ço-es ã
nllla scrlC de prel:os_ O ('m� . � II lI.i =
barr[ue da del�'g:lI:ão

'_ l�ua 15 de Nov_;mbr{), n. 1 13 5 - Saro. 7 §
manhã e seguirú composta d.'

' = BLlJIVlENAU - Santa Catarina =

1 i jogndores, um dos diI'Í gen- iUIIlUm","IlJIIUilIIIlHlII.lzlllllllllllh. B_', ... ,_lIIlI:.III1UIil.:;
tes, tesou!'<"iJ'o, t('cnÍf'o" o

massagh;ia, O :\fadure ra ex, I
I

. - 1
iellt era :a sua excurs:!o a ou- \
in]s centros, I
Rio, 11 (MerÍfl.) O FIam "r- ,

�o emJ�re�toll Quibn aa São
Crisi:o\'üo pari:!: reforçar o Iqusdl'O durante a tempera'la
,<o m:rte. O São Crislo\'ão se'lf�nirá pa proxÍI!1J: senU!lla l!·�:-:J
SilO SnlYador_
Rio 11 (Merid.) O e}(ercki'O

rolelivo que o Flamengo re3Ii�

Rio',l1 (:\-rerid,) - o- Con
se]lO Técnieo de FlIl�bol da
(BD aprOV:lll a sugestão
;;1', :'Ilario Palo, sobJ'e a home

r:�:;(.':ll [::Ie serú p';'estarla ao

prefc:to :\1:'Il<!es de M:::r:.i" po

i_.r:,x:mo {lia 30, paI'

Cburrascaria

MeH IlEGRE

\:<1 inaugllrH,<dO dos J'e fieiOrl",

,.-i',anl:s elo M:lr:lcanã, Heo,ol
,"cu o sr. Cas:eJo Branco, pl'C
'sltlel,te do, Conselho, ]]1'O.'ll1"at'

o presidente à;l Fed�'l �.�'iio :\11:·

lropo:itanla, de Flltc-lJOI t1fim de
s: Ibel' se (J::ye seI' (!'isputado

nes�e IJ:a o 101'ne'[J qlwdran
gu;ar co m:l j1:lrliripação dos

canlPeões rnrioea, p:ulish, m:
n:'iro e gal1dlO, ou o 1,)IT,;!'O
ir:icio do Rio�São fl:llJO, () SI'.

Comunica a distinta freguesia que t-em tele
fone manual. Tendo toiI:os os dias das 11,30 ás 14
11Oras, e dai� 17 horas em diante frangos, marrecl1S' e
chlll'rascÜ's a espeto. Todos os sábados saráu dan
i'sante das 211mras em diante't com ótimos discos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



primeiras dificuldades à iodú
ovocada pela si uaça

o de radulos químicos em Iodos os países d
Realizar-se ..á no Rio o 1°

-

Côngréssô �oDlércih e in�ústria �iri�r·se·ã� ao'
.

Acordo eolre o Bras i I

Br��Heiro de História e edicina �oDselbo' de Se�nran�a NaClunal e a Republica do Li
solicitando providencias imediatas �i���;(e!�- l�!��!�!����t, ��, "��!d����'�?

RIO, 12 (Merid.) - 1\. crise
I Aende corn morosidade {JS pe- sina- o no Itamar-ati um acordo entl',e-gues oficialmente ao ,pu-l diI'etnt" da Despesa Publica a

dos produtos químicos est.(l Ilidos ele Hcer.ea, sendo que 'aéreo entre '() Brasil e a He- 'bli{'o, mais 342 quilometros da en.issâo. .pe!a Tescllt'nria Ge-

dü'.ei'minandc sérias difk-u�da- o cambio para ímoortações publica. do Líbano, no qual es- 'rodovia Dio-São Paulo, O prE'- l"al de 4ft' letras no y,,'!lor

eles cm varias e determinados :,tl'10]'izad::i é concedido com táo est<l}Je':e.cidas, .lodas as con- síden'e Dutrn í'eaUz:u'á uma minai de :)0 milhões
1 amos da indústria nacional e grande 'él,tl':IZO, Apuramos que t·::,�iies rcciproccs 'para a, rea- excursão rité Guarudinguetá, a- zeiros cada lima, venciveis

pl'ireipaJmqnte pnulis+a. Os para encontrar uma so.ucão fizaçâo dos serviços aéreos eH- fim-de .inuugurnr- o ·trecho 1'0- :11' de rlezombrn do
rumos mais e:felados suo 'ao in- () .Comércio ,e- a Indústrín vão ire ambos os países. São fi

dústrij, textH, nnefinas, 'pro- se dirigir ao .Consellho derSe- xadas tarítas que serão sub
dutos Iarmaceuficos e tinias, gurançn Nacionaã, encareceu- metidas fi aprovação (\:1S auto
Esta crise é proveniente do do a necessidade de 'providen- I idi31des aércnauticas dos dois
sumecro do consumo cm todo das imerlíuras que garantam países sendo, ignalmente, fixa
o munrlo em far� da situacão a normnlização rio ahasteci- dos todos os' detalhes de en

lntel'nacion,;,1 ,e as r-estriçôes mente dos produtos químicos, tcndimento - ·e1:;':re
imposüas pelo gn'Ç'crno à im- bem como ;1, formação ,de <,'s- pm-lEís,

i-l'ovif!erwias Tiara evitar im- por-tacão. Por outro lado !fi toques.
p(i!'l:H:i'ies cle juta do OI'ientc', CFXnf, :l1É'm das restrições, I

a
ii

Üi(), i:: í ,\llyilÍ.i li'OÍ pelo
InSl;!nIJ 1I",\iil:ii'O de l\ledi

r:il�a c liis1.o:·j,j que l'e<,�iZ'Il'
"'''-'l aq,lÍ, en lrc 1 t e 21 <le ju
lho do c:nTClllc ano, o Pt"i-

11\e11'0 Congresso Brnsileiro (1L'

Historia e :'Ilcdicir�l. (':1nt'lúve

que reunirú rcprc;entilntes de

�ados os e�tados da r�dl!r,j(;iio,
o COll,Ci'reSs" scrú (ji'l'idido rm

seis sel'I:<>es: II islt'>I'ÜI da F,:�'

rnácia llisll'lI'i:! (�!_�I Quílllie;],
Hislút'ia da Odoc,tologia, His-

Morto ii
tiros de
revolver

lUCNTIREAL, 12 (U,
P,) - Fui enforcado na

maârugada de hoje (}

joalheiro Alberto Guy,
ue j finta e tl'f.s anos,

q [to" do n;,:lis Janl:lsti.
co uSi"â;,;"iuãlo tIá "pOCa
l�O �t .,.iii:H� ConrlH�nlt� i..

-:ll, 10, eH)' ('üloeoH uma

hc l'tit:a ]'f']ügIO IHI ;n:ião

€Ut ltUf- �lâj;l'Çit a '[-3})0=

sa, pois dei!c.1av'iI de-;;;fa-
(Conchw na 5.;]_ pga)

consu

I .. de Econõmia o problema fda juta
[(wi:1 da Ycterin;lria e temas lilhc e Humberto Bastos Ii

':'\I'CS. I zc ram lima exposição da ma-

lHO, l:!,i:\fel'id.) --- O 'Sen·j_ ,('ri,:! e Iruçarum o plano de

<;0 -"acionai de F'iscal izuçúo ({J i estudo. Foi sugerida e !a.pro
Lxercito ela· :\letlieina, niall(�o.u I "'I."a _:1 rlesigl:ação de uruu co

H)l'c'=[der [orles os dl'n!nfl- r.ussno eSpecla I .pm·a estud:lr
à venda na praça, que ',assunto.

os anUl�l'ios são fei- BELK\[, 1� C'lIerid.) _ O

t,�s i, h,,;:! eb penicilina. Isso Instituto AgI'onômÍCo da' Côr

i,orque a droga Ill.Tavilhosa tp de Informação, informou

jlé!'de suas propl'icchdes ao (!Ue a p.rrti r de 1!l;)2, ru produ-

-- - - � _"_- -- -:-- ---_-- ---- ...--_...

('o[iÚ('to c;-':11 a úgU'l1 sendo

j.ortunto illllleis aquelc-:·: I'I'e

jiarurlos.
RIO, 12 (j\['Tid.) -- fi dire,

nin, t� L\lerid.J --- () 1:011-
;",'Iho :\';'CiOIl,-'� de E ..onollJi'l,
,'('w:>id:l �ol} a pi'c'side!l;'ia do
';,". SOUZ'l Cosj{')� debateu o

l'l'üblc:lll:1 da ,juta lia Ot'aSlao

em que os SI·S. João Pinheiro

lnl' <lo Seniço de Higiene da

l'refeitul'a, 111', Pinto lia Ro

dw, e�lllnI'Jl1:Jl1 t:.'r- havido lIi
iloorles em ('Ol1SH[Uel'ó:a lIa

gripe Ilcsb üqJital. Todos es

�fS ensos falAs resultaram
de ccmTl!il':l\;iies do lt1'31. Acrcs
,ccntou ql1e atú agora, não se

r l]!lhecell1 no l11ul:llo meimiPa-
1':1 ]ll':,venil' 011

"lIr!o de gripe,
rir hebr um

(;'ia brasileira de' iuta será sn,

fici::onte para o cor-sumo na

r lonal. O Instituto recomenda

I
no. ao juro aOlal

.

, cento.

C\lerid:.'l --O Minis-RIO,12

Poderá ser declarada a

dos direitos
de Carlos Frias

suspensao
politicosRio, 12 C\lertrl.} _' o

sidente da RepUblica despa
chou, aprovando 'o 'pt-:[re,cer do
DASP 110 senrHdo de que o

furdonário estave'l. não perdé
a ,e:o;DaNlidadc. ao aceitar um

ONJU' ,
lugar �e� extra-numera�o. Es

! sa dec]slfo atende 'aos lll,terE'S
>,es d 2- numerosos serVIdores

.

[lublieos,

quilometros

LANÇADAS PELOS AVIÕES DA. O.N.U.

OITENTA ,TONELADAS DE
BOMBAS SOBRE
Avançaran) os comunistas

Toquio, 12 (C:P) -- [Tma es- muui"tas ehinêses avançaram
.'

. '> qui :omctros alem do Pa

r,i leIo, :3R, prepal"21ndo-se .para'
r<Q\'[l ofensiva SObl-CI Taegú e

Fllsan, .os pilotos iUlliados in

fCrm:llH que há cl'E'Scenle mo

"imenta de tropas eomunistas
l,C) sul dê' Scul. Em suas ope�
raÇões de ôr�,ell1, os Pilotos. a
;�ulos aniquiiaram pelo menos

1.'800 comunistas.

super-foJ'l'alezas
vo":doras. vindas cio .lapão, lan
<;Oll hoje oitenta toneladas' de
'lltos ex'plosh'os sobl'e 01 cidade
de V\Cor·ju lla Coréia. Esse a-

L G t .. i:fI!Jue foi empn'enllie!::l em a-

Ilcas arcaz pre enl�e paio diréio ú segunda divisão

governar em COlaboração ;:I�II;�.��:"1';;�����::��,!:l'OS ql:;l"isl\��
com todo� os p t"d II

sul. CGm efeito, ;10 mi: ['0-

..; ar I os I ; ',[dIOS do q,ll'le c ehinf'.,,-,.� 'fI::l-
��==_......=� 1'(':-laIn t'st,.:w pl'eparali,',:I, lil<;-

.loüo p{'SSG':'J, 12 (\T"l'id. ') _ Llu:ll. i tamenl?, lIlH as':allo J'lllfi] à_
Grande; [esli\'Í(k.;des ec.tão se11- (q:lt�L1 1'o1'<:n aliada qne. em

do prepara'!:ts aqui 1>'01' Gl'flsião ,�:h .1�n�llo:, l� nfHid.)
. � I ,é;:'��nd':: ir:lfel:lül'id�de numérica,

da posse do SI'. José -\ l1Ií·l'i- f'1t.:,IGIIl ln., eH II e Os eh'lneutos ddende a ltnha a 1·['''5 (fuiln
"'0 a :n tio ,·orl'ctti,·, devendo tl (o(} f';r;..; o ponto de "ist':1 pa- metros 'tW sul de \Vonju.
Orqm'sira S,i:�follka 1I;1 l'êil'aÍ- I'a lIllla fllSiio ('0111 o I'T13, (J

ha realiz'�tr UIll eOll�'e]'tD II.:- ga
la em sua h0'119!1:1gelll.

Sfto Paulo, 1'2 (é\lel'ill.)
ralando sohre a ol'ganiz<1�:ão
do nOH! Se�'I'clal'iarlo, o sr.

Pau'lo l.allro, SITrebl'io do

PSP r1e::Jal'oll: ---

crelo que ';c !',,�:f:'iofle ('om :1

(,i�il'ih([íl'ii" de selTf't,u'iHs :1

olltr,os [lal'lid;)�. afim de que o

.�·r. Ltl('�iS X. (;arct's possa
'Jhicl' fc]it,:O CllI SL,l go\'erno_

CUH.-

,'i.\ f. \' \ l)nH. 1::: I.\�('rid.)

<!lI:' somente rodf'd seI' apl'e
cipt�!;. l�eh COlwen(;iío i':a:'ior.a:
do Partiao,

l'n'll"r:ruear as unidades ali:tdas

que lutam nos arr('(�'ores meri-

Tnquio 12 (UP) -- Na pene
tração mr,ís ]Jrofun<1a, !io,dc o

inicio da ofensivn (lesfe'ehada
hO An;} Novo, uma gr....' -j�

�-

'

.]llla l'Olllllllista desceI! ce':-,[o e

doze quilomell'os ao sul ,1-

]"·;felo TI'inta e Oito. Essas f(Jt'-

Toquio, l� (PP) _ l'rgl'nte
-- As ultimas J:<otieias da fren�
le ('Ol-?aml re\'elam que os co-

: !)ar=lll.emellter.as qllerEll1

ProcurQda pela policia a empregada
que . sugava sangue das crianCinhas
-Desfalque de quasi 10 milhões de cruzeiros-

HlO, 12 C\lel'Íd,1 --- 1'01' so-
1!{'i1 açã'l ria Polícia p�i"_ pr;;e,
foi III'('SO aqui o cheft', da' sel::
p'iio de l'a'lios openv[ol'e,; de
vIa, da Panair, sr, Hodezir
}\f3rtins, acusaria de haver ,pra
I irs..r!;J, eom outJ'os indi ..... idllOS,
I'm Curitiba, um esfilionato

._ � iii #i1;,J> _, df: mais de nm'miilhão de cl'n-

aqulslcao ao. zetros, em operações dl' ('0111-

j I pm c ,'pnda de café. Rodezir

I · h
"ltha-se envolvido no ôesfal-

p-e os J'\I"!""In o'S q:!E' de trinta milhões ({3 Clll-

" IV 7e11':)<;; h'JiVido hít lêm[lOs na

Pallai[>.

Será obrigatória
trigo brasileiro

r :lf;ldl'l.;g'lIl'!, () ralo pas;,ou-,'.e r f.tl<[ue pelo (leshonesto elllpr,e
:\ 1'0 i,':a (',t,;l PI'''I'IIL1Ii:!0;'! 11" 1','sidf:J1cil1 tio �!', Arllwndo gado atingia a vlrtt()sa sOllla de
I'lel�or \'1Il1,'irn quc SlIc;;!\'a I L'ma e :! lIlt'IlOr t2li:,�1:1 dn� ouve. milhões ,I'! seiscento::; IH!:
'..; ; Il':!i(� de {'f�!�1 :"\"j nll' rt n(IS C:I- : ji:a-se .fulie1 a SiIY:l. tTlll.eiros. l�dllardo Lor'enzetti�

Eleit,J pstú rE':a!iz:n�i!O f.·on\�cr_ ':.,1 (111 fjUe ;"f' clllpl'cgava. ()
�açiícs ,'C!Il ::llIg0s de di\".Tsos I

.

I .

,',n !:: IIllla iII('nor. rCSl(ien!e HIO. I:! C\lerirl.l) -- 1'·.'le-
pal'tidos. com o ohjetivo de lia!)' '1'1'0 d'I:, Q\lintas. d;::s:011_1 ;'1',:111:1 li! Siío Pau:,; diz que o
'i'C'lIsci:(uir 1I111:1 colaborJ,:üo que li/Ar das mill'l':!S ro peito rL' ! deputado Brasilio :\Iaeharlo
hTllIita aO cxe:.'uti\'o ,11';)},<>jl"',1' ;'11;1 filhinha. que diz:, tc'í' "i- Selü. sacio da fil'mJ: de Hádios
('lll 1'1'0'1 (�Os interesses do Es- do lIlordirlll pelJ ClIl!ll'é,C(oda. ,"'Sl1q:iío S, :\,' queixou-se .'1
!�d'). (hwnto as secretarias, 1':111 I'a;'c da S:lll:H:iio a elllpl'c- l'lllích" dizendo qlle o tesou_
di, ',e�lJ!l' o SI'. :\og'ucira j ;ar- �·:H:. roi dW:lwda iI C,,, e 1'011- J l'Íro-caixa rIa lllf',�ma soeictla
I',,� q'l(_' ns en{C'ndimenl'J" ,'om fe."SGll lcl' g;�,;10 'HI cllllpal' de. SI'. Eduardo Lorenzetli, rleu
G.'; seus :lilligos (te outros 'par_ ::!n,�lIe, Como o 1']'('[1' dn 1':1- ;,'11 d:"falque dí' \"II';OS l1li-
lidos. r:id foi :issunto :'o�átadQ ,jlÍl'" diss:' f,Ue iria I;:'spedi- 'hi'?:-; fie rl'llzeir'os, eflconlran
e !leiO implil' I 110 ";poio d'-'S-f

',I !la dia segll:'lIle e lev::lr o ,lo se foragido em companhia
.s.:tt' agI enlÍ:I('(íes o re('('himentú hlo ,'O c'mlreeilllerío da Poli- de sua al1li:JJl}te, Feiti.J,1 a prova
rlt' pastas do gO\'CIIlO esla- I '';;1. a mellor \":'ll1llriro fll,':l:u de ;'(Tieial. apUl'OI[-Sl' qll(� o des-

mo,
lli'i!l'O

I:.! \ .\lcl'id. t - n :\li

i'io\'uis Filho, ollvitl')
pela re:_-JOI·tage.lll fi prOPósito
de um t �'le,!,;ral11a pl'o;>e(}\:nte
ci,1 Cap.i,tal ;';:Júdw, e :;egundo
o 'lu:.!! ,)o (.!tere dn 'Sen-it:;o de

EX))'!l,n;iiü !!o Trigo ttTi:l dcela
rado qlle O governo fcder'a1
lQrr;lrú 'Obrlgarori:l a :1lqllÍsi
�ào, pelos lIIoinllos, de trigo
1l:(C�()H:r: ,(; '1'(/(" <I falta de \';1-

gi'j�:s íla "iar;iio FélTeal tem o.

{�,,::;jnrHdü serios transtornos

J):il'.� o l'scoamento ..la safra,
motivmldo a 5uspellsão das

compl',rs _ in formou ';;1 estm'

prunto o !leel'elo silltl'e 'll 0-

]Il'i�:lioriedatle da ;lquiskiío (lo

t,'igo 1)]\'l.�i1eil'(', pelos moinhos

(111�ll';O "i'alla de yngiíes na

n lO, l� C\lel'irl.) - O Pl'esi_
';..::n:e da nepúhliea, POJ- atos
;,:,';i 1I"dos IJOje, nomeou os eo

'1Illlldantes rios ('!·u7.adores .\1·
Iii:n.de Tani'Jr�hré e Almi
r:!n;", BalToso, ([u-:_> acabam íle pCl'tamento N"rio!l'nl d:e Saú
�('t' tl'an�fe!'idos para n Afari- de: ínf[ll'llla que, ('m drtud:'
l,l!a nl'asileil'a. respedivumen_ ti;) �,l1rto de gripe nesta {'api
t�, c'_ ;)itiie-s de mar e g-uelT<1 I'a., "IS �:!Itor:idades do serviço
'?au'1 Bosisio e IbuI Reis :Ie saúde tios pOI'tOS, ietensifi
I ;nr ,',i I\'es d" �OllW, Pm'a ou- !'a1'lllll [IS \'isi las :IOS n',,;vios e

I f",,: ifllportanles funções 11 ,.,viiics pro('edent�s do eslran
;)ol'([n das (hl�:s no\'ns Iwlo-. ConC'lui na qllinta pagin:l

à

\"i,l(;Ú,-; F0rrea .- acrEscen tou

o litll131' (b [l,lsta, da Agl'iru!
j líra -�_. est:io :;�'ndo lom:ulns
]'101' idt'lleii3.:; no sentido de' ser
'.1 ('H."O s;;,lueionado

('om r,creIO qUe a f'Obra, fic:,n
do a:í, pudesse ofender' as ',:fJ

fillÇ:lS o 1:0::" :5$0 d'Clefi>nal':1Jn

�a�'a" Dch:1fiCh de Paliei"!, ',,_
l�(lt.�nd: ,', }"E"!iradn da .��.lHO, 12 ("lel·ir!.) - Porain b:iia, uma vc ... (Ue o- seu do 1:)

tnnidos con,l prisão CC':Uhll' .

r:.( IW ra\'a r.o cdi fic-io,
[ll"r 1:-, dias os sargEnto'�' \ '

C 1"'"
s ar 1- • S ,:ll1torJdades ':i,!enderam a

..�n�lI':_�:l quinta p:lgina, ;;nlieitação, mas não encontra-

<,nnmm"lllmnnIUiiiuljl'iIUIUii'IUlmruu,iímmim'lfflllliIlfUUfll'
Grito de Carnaval !

1 do "MarQbá Clube"l'AIUUllmnnlllUUln
Ilmmli'ltUlnulffIIIU.

- Conform:e enunciamos em nos
Sa. edição 'anterior a Sociedad�
"Marabá CIUb",' dará hcje nos
amplOs Salões da SOci�dad[;)
DramátiCO-Musicar "Carlos Go_
mes", o "Grito de Carnaval" de
1951.

ESSe baile que vem d�!"p(Jrbn
do grande- intereSSe e' entusias
mo entre 0,5 asSociados de�sa
admh':veI organização, pl'cmete
revestir_se do maior suces�o,
sendo (',"Orme n procura de me_

sas, pois todos querem estar
preS�ntes à homenagem que
Será prestada ao "t'ei da foli::!,".
A diretorh do "Marabá. Chlb"

contrat'DUI Para d;rigir as d:Jn
ças O conhecido cOnjunto' mu_
sical "IDEAL", O que é mai;;

I
um fator que muito cooperará
pcrra o completo êrito da noita_

. da carnavalesca, Aliás, os bai
l!!s levados a ef�ito par es.,su
Sociedade

_

são dignos de nota
, peh, lilla grandiollidade, devendo

.le/lois de pel'dfll' grandes qiJaD
'1.'315 no jogO dn hicho, iil'Drim
ama casa haneal'ia (ie l'OITi
daiê de env,'llos. onde perdeu o

dillheiro reSÜll1te rl'� "eu'; pa
Ü'ões.

IJ.:lVeS foram designados 'Jicda
os capitães deI fragata Carfos
Chagas Di niz, Fl'alll'isl'o Paulo

Oli'l'eira J tlniol', Zi Imal' Aral'j·
e \V:_:lllee.k Lisbfla

\'nmpré; eapitães-tecentes na

vais Helcio Auler e Henri

lHJyer (! capit:les-tcile. Hamoll
LeitJ Lrbate ,e FelTlandn ND-

nw, 12 C\Ierid.) -�. O De-

-------- -----._-----�""---

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E i R A SI
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Rio, 12, (Merld.) - No pro
ximo dià 1r, ,o Tribunal Re

gÍ'Onal diplomará os deputados,
senadores e vereado:r.es eleitos

pelo pov() cariodal, Para E�te
alo for'&m toma'das as .provi
(lendas !',ecf'ssarias, devendo

105 [,191" solen� r" sessão, O 'Pré'�,i
, deni e da n"ferida corle, f!e- cO!,j;titneionais.

dionais de \Vonju, mais parlai o (J I;rt'�,·'id"'IÜ"1 E"III't'CO Dlll'l',q da_, I
� " � cc - "L :::E.'mbargJdor Ari Franco, já :\fais Si' Hi é aque'la

lloroes1e, \-olv,2u ,ao l\Hnisti'rio da MarÍ- I" d'd' d' f' '1 t 'do d
-l---

(,e,ernunou me 1 as m lSp(,l1� . o leia. m,En e aVIsa ' a

rha o process'Q. em que o' Se- sáveis ',"<11 ato que s,�q-á r,eali-
eretúrio de '.Estado- pede 'auto-- zado no sa:ão de sessões do

rização parl3\ importai' auto- Tribunial Su'perior Eleitor·aI.
mo\-eis para revenda a SI:'US . A propósito da rliP:lomaçiio
'oficiaiS' e gener'a!is. O despacho (los ele!LOS, tem pI�ovor.ado ::-0-

do rrPl-iid9nt'e Eurico Dutra Jllentario� tl situação- do lo::"u:' or s'.!spensi'ío da 'entrega
';!,utoriza a impol'taç.:io sem fi- Carlos FI' :IS, (1leilo ,pela rDN vlom:::1 àquele candidato; uma •..

n.ílndamento do IJi:f[1:0 do

Bra-I'Dara
a O_,mara dos Vereado- vez qUe em tempo hab;'l pode

�]l, .2S :e conderA::do pela .Justiça,

f
ser dee1aradJ. a Suspe1:lSão- dos ..

com um enfase ,de um pro- seus dh'eitos politico3, �-'.
São' Pau:o, 12 (Merid,} cesso de fa:encia fraudulenta, \�"",

'
.

12 (:\rel�id,)

Frente Orier.,tal dill CGréia,
12 (UP) - Pe\1a segunda vez

na corrente s:;mana, os corea

l-')S do norte puzeram em liber
rI�de tres so'fda,dos nor,!e�?,me

rieanos, aprisionadcs riomingo
u:timo, Os h'es foram incull1-
'lidos de tl':"lrf,mHh' "'" ' .... �n"�

:egundo o qual os comunistas
ccreaIl'OS Cc d1ines(;s pretendem
iibcl"lar o mur:do inteiro,

�.

Hong�Kong, 12 (UP) _ Es
,li si'ndo aIv0 üe intensas ('rí�
ticas () eOl'J;uI genl Ilürte-H_
mel'icano, 'por tc'r- rer.olllÉmda
d : aos �eus patrícios que eva

ellEm as f:rmilias -desta colonia.
Tanto(} os jornais 'hritadcos
quanlo os chinflses ll'8f,?jOI:Jl
li!:tas, quulificam esSa medida
de inte;np('stiva, -prematul'a e

desnec,:,-s!':ál·i,.ll.
tOI':dades acidentai!; revelam BERLlM, 12 {UP} --- As au-

qu� ;',; autoridades da ZO! a

russa interromperam' o canal

qUe Jjga Berll'11 à A�eml�.lha
oci den ta 1. A legam os russos

quC' a comporta. deve ficar fe
chada até 28 (Ie fe\'el'eil'o, Tal
L.tlO provo::aria Ullla catas!ro
nela; falta de {'arvão na cida
(;e; em plêr{o, inverno.

lor:.dades berl,inenses infor-
---- -� -

-----...._-_- mam que na manhã t!e hoj,�,
82 harcaças com cerca de 35
mil tor,Elnd, I; de cal'\':lo e ou-

1r;;,s 'cargas. ;ú e!;ta\'�,-�ll alra

zadas, devido ;lO f'>cha111cllto

jli" ('ana� d:erela!]o ]tf'!OS (-"_

lltunistas.
--._--_- .

- VOGi!: tem uma -respon,
sabilidade social. Já (' 'Operou
na iiquidação do analfabetis_
mo no Brasil? Ajude a abrir
um curso de educaçãD de a

dultos.
---------__,.�--

Manilha, 12 (UP) - Os rl'·
belde'� . lbaJacb aiad'lcam 011

quatro provincias dHerentes,
durante as 'últimas vinte e

qil'rutro horas, Segur.do despa.
chos da imprEnsa, ,J)lata�'Hm
peTo menos seis e ferimm do_

----- ---- ---_ --�-

Encontrada uma oiboia de
dois metros em Copacabana
luz Del Fuego iSDSOU com o

-

réplil
Rio, 12 (i\Iorid.) -- Na

BONN, 12 (PP} Peritos
filIados drzem que pelo, m�nos

oito mêses decorrerão ainda,
aL!tes que o primeiro alenlão
possa vestir 'Uniforme co .ini
liar seus treinos pal'a o ext'l'

dto da Europa oeidenI.d.

Segundo ,apurou

repodagemjdê,;te matuJ
tino. f) onibus da Ai.tto -

HAYANA, 12 (CP) -- () ;rri
hunal EspBc.ial dil'igiu-se a.

Câmar:t dos De:püt�dos, pediI�
do que suspenda as imunida
des pla;l'lamenlar do deputado
tazaro Pena,. chefe do Partido
Popular Sodali:sta. Pell'n, yo}
tou lerçu_f.!:Cira ú:tima de uma

yÍugem a Russia, e a poU6::.
diz que trouxe gral:,d2�:f quan.
tidades de materi'a� suhver3Í.
,-o.

gu
r'a:g3 de um erlifí60' de apar
tamentos, à rua 'Viveiros Cas
tros, em Copa('aban'a� foi eu

iCo.ntraua uma gihoia com cer

ca. de dois metros de eompri_
mento, Ao, saberem da ocor

rendas �s familias ali resi
delr/tes tomaram_se de p.Hlico,

ram a l'eSTIOnsável pelo -estra
nho achado, Afina�, l1úuve a

idéia: de que a giboia pe!'Í€.Jl
cesse. II cole�'ão da l1ailal'·ina
Luz de] Fuego, quC', a conv:hte
pat"a aparecer r.!O' local, r,�s

pondeu que IaJ 'cobra não élou

menau

c;lj>otou
aqucl,as
faindu

do seu museu, Ape,�ar disso

eompareceu à. -delegacia em

Copacaba�a, sorr1dente. e. se

-prontificou a ficar com 'l1 gi
hoia achada desd� que não 8�
pareça seu proprie!urio, De"

pois pü.:;ou com o reptil para'
Os fotOgl�l�fos dos jornais,

fie 'Pesos.

Não há democracia ccffií -,
19l1orancÍa. A cartilha é a IIchave do coullecimento.
JVfatricuJemml {)s analfall"'_ 111 Os num eurso de educação
de al'lultos, I

'7.e pessoas, além

oh,jetos no "I'a10r
de' roubar

de milhares

(ConcIue lla

o de .hoje, ultrapaS,sur toda e

qU�lquer espedatlva, par.t isso
a Jovem, abneg:�da e capacitada
diretoria não tem poupado es_
forços ;nem sacrifi::;los,
Este tesUvaI carnavalesco qUe

hoje se realizará, é ;a,pen'lls 'Ú
prenuncio -do melhor qUe ainda
vem

_
" Pura ° dia 4 de fevereI_

ro prõ.ximo, haverá 'um outrJo I
baile, e êste será. em plenos d'aS Ide carIl!�'Val,

,Isto demonstra o interessu 1
dos horoe.ds que cdão à testa
da Saciedade, em proporcí�nar
aos seus associado.s o maior
.numero de festividades po,gsi
veis_ Iridice do progresso l'esuL
b,mte de uma sábia c,!'ientação.
Atualmente -o--"Marabá Club"

já está j,ntegrado' enh'e a.s 01-_

ganizaçõeS sociais que lideram
em Blumenau.
Com OS dois bailes 'Pro�a
C-oncIui na quinta lHlgina
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