
BUENOS AIRES, 31 rrr.:

BORDO DO "CORSARIO", d'.!

I
aobrevoass., uma parte da re

OIave. l'i'on�oul'a, tEntre Anápo., gíâo de tlm�a. roxa de Goia",
lis e Coromanden, 9 de dezem; Andavamos, porém, atrasados,
bro - O sr'. Olavo Fontoura deu para a extensão da deriva. a .to;
ao comandante Rolim uma 01'- mar no �umo para Beh-m , Eram

dem que me emocionou. Eu lhe 80 a 100 qutlometros. Mas des,

havia padido, ao passarmos pu- ta. vez, no regresso, desde on_

ra, O norte. que o "Corsarto" tem que O meu pedido. fOl'ntulSl.',
do ao proprietariu do avíão e

encaminhado ao prímetrn pilo'.to,
recebeu .plena, aprovação" A's 5
horas da madrugada conternptei
um es,petaculo que ainda ná')
me fôra dado apreciar ; 'a con

fluencia do Araguaia corno o

Tocantins. Abr-aqamcsa as duas
caudalosas torrentes acima do

BOa- Vista. Distinguiram a jun_
cão dos, dois rios, por entre a

luz branca da, alvorada. o co

mandainte Rolim e o co-piloto
Ramoa. A tri:=,tcza, que nos In
vade, ao cCl,tar a estej,·" dos nos

soe mais largos "";':;;Os dagua,
parcialmente na':' riaveis, no sís,
terna amazcn": o, em vastos tre.
chos, é o r', ,2rto que se faz SQ.

bre esr: � lençóis Iiquídos , Via
jam ',:: heras sem encontrar se.

O'.:�r uma piroga de índío , Por

cima deles paína a melancolia
da solidão, penam, cOmo rios

or-gulhosos e altivos, na grande.
za dcs seus cursos. Sentem, po
rém eles, a nostalgia do deser

to a dm: de viverem abandone,
d�". dos vestígios, ainda qUe ton ,

gínquos da civilização. Conti_
nua. o Brasil carnnguejc, corno

há quatrc secu],os a morder as

pnatas do litoral nos defeitos de

substancia de gerações que se

sucedem, impotente::,., por falta
de ambição, para retomar �L e;

popéia sertanista. Perdeu.se cem

a riqueZi'l! facil acumulada na

orla a,t1antica, como o café, II

cana de açucar e o cacau, a irra

piração da avançada para este

oe�!e. Assim é o Brasil 11m po
bre mutilado. Cresce a l�ste, c

dorme a oeste. E, Ü' homem desr

tas bandas um corno desterrado,

e o sr , Café Filho deixaram o

recinto, tendo o presidente Ge ,

tulio Vargas discursado nas es.,

cadarlas do Palácio Tiradentes.

.;

�A SlfUAÇAODOPAIS
SR. GETUl.IOVARGAS

tranquilidade»
ia Constituicão cio mini;t�rio· cI�

t ' l

presidente da Republ ice
discursou nas escadarias dl9 Palacio Tiradentes

de ,,-

umoe e dê

I ELEITO PELOS
TRABDlHADORES

RIO, 31,(ME!rid.) - O presidente Getulio Vargas
revelará hoje os nomes qus constituirão seu ministério.
Até as primeiras horas de lioj.e: êra o seguinte o novomi
nistério:

Para o Exterior, sr. João Neves ; para o Trabalho,
sr. Danton Coelho; para a Justiça, sr, Negrão de Lima;
para a, Fazenda, sr, Horácio Laffer. para a Agricultura,
sr, Cleofas. O sr, Cirilo Junior vem sendo apontado pa
ra a Pasta da Educação; o sr, Souza Lima, Ministro da
Viação; o general Estillac Leal será Ministro da Guerra;
o almirante Nelson Guílhobel, Ministro da Marinha e o

brigadeiro Nero Moura, Ministro da Aeronáutica.
RIO, 31 (Meríd.} - ° futuro

I Minist::-o da Aeronautíea, coro

nel aviador Nero Moura, accm,

panhado de seu coléga de patan;
te, sr , Dario Oavalcantt de A

raújo, esteve hoje, pela manhã
no gabtnste do titular interino
da pasta, major brigadeíro Ajal_
mar MaSCRt,enhas, em demorada
conferencia,' ° sr , Getulio Var.,

gas, ao comunicar aos jornalls
tas a compo.sição do seu minis-

S. PAULO, 31 (Merid,) - O
sr . Lucas Ga.rcez infcrmou que
o sr . Adhemar de Bavras em-

nídos , Confirmou, assim, o no.

vc. governador de São �aU!o, :I

hotíci,llc que divulgamos sõbre a

importante missão de que foi
incumbido o sr. Adhemar de

(Conclui na 2a, pago .etm A)

barcará nos próximos :lias l't�r",
a Europa e para Os Estados U;

P.) - "El Labot-ista", cr

gão peronista, assegura,
nojo, qUe c presidente Ge_
tUlio V"ll'gas foi eleito Ii_
vr�m9nte, pelo povo brasí
Jeiro,_ e, em' partieu lar, P!.)_
'los trabalhadores. Am,e=.-
conta qtf� O movimento
que levou o presidente ç;<>_1. tulío ao poder, pela cegun.,

Barres, pelo presidente G8tulio
Vargas, lmisses com o exterior; 'e"ape

sur das dd:icu:dades 'nuance!
'salteamm' algo de

foi obetido em

- -- -- --- --- --
._- --- __o ,__

M�n�ado nD segurança &on\ra a !
Preleitura Municipal�e Blnmenan

CONsIDERlillO INCONSTITUCIONAL o AUMENTO
DO IMP. DE LICENÇA DE AUTO�10VEIS - LEI 199

.
° sr. Vitorino Braga im- Prefeito Municipal, a-fim

petrou um mandado de se- de. prestar informações e

gurança., contra.:
a .P�·efeitu· .

contestar o pedido.
ra Municipal d:: Blumenau, ,O fundamento da. citada
por considerai' inco�stitu· petição, repousa no f'âto de' f ,

eional o aumento do ímpos- a lei municipal n1'. 199, df}
to de licença de automó� 127 de Dezembro de 1950,
veis. 'haver aumentado o aludido

,

O referida �andado que imposto sôbre vE'ículos, em
foi reaueriêíó f-m data de mais de vinte por cento sô

ontEm, �pe'o causídico. Paulo br:e o valor do .mesmo, an·

Malta Ferl'az, já recebeu o teriormente em vigor; o

h d J' d D·· i- que constitui flagrante vio
despac o o U1Z e 11e.

�ação e desrespeito ao pún-
t�.d� Comarca, .9.1'. ?scar cípio consagrado no art'l0L''ltao, ,que mandou CItar o

215 da COl1stítuicão do
, .�

'"

__ - -
-
-
- - - Estado de Santa Ca.tarma,

.l!:XPR:roSSU I T A J A R A I que expressamente """dispõe:
A g � n c 1 a:

I Rua 'llí ds NGV_ 366 - Te\. 14515

e viaje (10m segurança de

BlumellP,'l 8 Jolnvi1"

e doe

31 (M'.lrid.) - No' COn_

,gTesso NacionaJ, _!'.!; solenidáde
de pos,se' dos 81'5. Getúlio, Vai'�
gas e Café FilhO, c�nstituiu um

acontecimento realmente empol.
gante p€ola vibração e pelo en

tllsiasmo do povo; aglomerado
'nos, ,al:redcres do Palacio Tira.

dentes, diante do qual um ba_

talhão de gu.ardas prest::Ju as hon
l'as de, estilo.

«Nenhum imposto será.
elevado a mais'de vinte pOI'
cento deI seu valor».

A sessão foi abert,:!, pelo sr.

{Tuzeiro

aos novo�

RIO, 81 (Merjd. 1

informamos em

ram-se.
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Z.a PAGINA

com a fal"a imagem de filhos

d� uma patr:,a que o não preta
ge. Luiz d-= Caceres, faz p=r�Q_
de dois secutoe desespel'ava_�� cída pe la admiraçã ; qUie por ,.:·la

que a sua capit�n'a nd.o tiv�'s" I também nutre R?dr:go de Mq,

mais que 14 mi! almas IU5ik_, lo Fran�o. dapors que recebjlu
nas CU d3 mamernccs. Depois fct.:graflas do P€·5s031 'cL� 'sua

de dszesete anos de governo, 18_ repartição. reg istrando
.

,:lt pro'

van. ou o censo, e Encontrou -díos da era col: níal, fe itcs dO

mais 8 mil. Não Estamos Ic.nge. cantaria, par mestr-es de obra

em 1950, dada a. exist"mcia do do Reino. que er �IlU ':l'tlstas d"

emprego do motel' de exptasão, pr.meira' qual;dade. "0 que rns,

na terI'3: e no ar, não estamos ta de Pilar", opna o Incansavet

mais longe d� qU2 o capitão- e c'Jmp?'ent9 d reter do Pat:-L

gen'í:ral pcrtusruês em 1787. mônío, "merece ser salvo por
nós".

A NACAO
SIA"A ,Na�ão"

Redação, Administração e

Oficinas

Rua. São ;paulo n, 269

Fone: 1092 _ ex. Postal. 38
Diretor_G�!
lUAURICltt AA.VJEa

EÀPJJPIEN'rD

�turu:
Anua] ••••••••• � Cr$ 100.00 ii

B�meBtre •••• .•••• Cr$ 60,OQ I
IL :.t.vtmc1 •••••• er, I),OO!

RU� do B::�. l�O _IFones 43-7634 e 43-$997

II RUa 7 d� :!�. 230' .; I4.0 andar - Fones �8277

e 4.4181.
l'3elo HorIzonte; R'! Galb, M :

Porto :AIegrl'.l: ltua. l.Tod

IMontaarJ, 115

Curitiba: R. Dr Murici, 'l08
2. andar - Sala 233

Jolnvlle: Rua S. Pedro, 9:1

o empenho que eu tnna em

voar mais para o e,'te, era o de
vêr Pilar centro no século XVI1

de uma' exploruçâo aurífera, r

hoje objete dos nossos cuidador
para ali estabalec er um PDS',;) dE

pue,ricultura., da campanha do

tio Coutinho. Nosso companhet-
1'0 de fainas otvieus. Gercmia

Lunardelü, já rnandou f'azz r

uma pesquisa a P:lar, para vêr

Se a v.la, meio abandonada.
ccrrrocrtava eSS-:3 peste que d€.'::e

ja ai estabelecer 3. C',lmpanha
Pró-Monumento a 1\>Ionteiro Lo'

bato. Achou n por derna'e de ,

serta o autcr do relu:';orio apre,
sentado a Lun.ardelli. Insisti
em vêr com os meus olhos o es;

pe.taculo de Pilar: voando baixo

sôbre Os seus telhados. Está,
prrém, a vU-.., de tal modo con

traída pelo abandono em que fi.

cou, urna vez extinto o aluv.ão
do ouro que com toda a boa v' II

1 ade dos nof'.SOs pilotos, não lo

grames avietá-ta . G:stanws
mais de uma hora, fnvast.ig.an.,
do a terra, do fil'mamcnlo e ch�

.

gamos a AnápoJis s�m havê.Ja

descoberto.

-��----

DR. ,ãYRF.i8 GONQ'ALVIl8
. Advogado

aealdêncla e ESCrlt6ri11
,,_ '--"'=m�-Ãtt=��
RUa Brusque , 95, Fone 14'72

Dr. Carlos Henrique Mayr
tem o prazer de comunicar a abertura de seu cón- ª
sultório médico na cidade de Indaial, a partir de 15 §
d� Fevereiro de 1951..

-

-
._

11:::::1 ,-_
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FRITZ LORENZ· S. A�
IIIdústria, ComércIo e flgricultura

ASSE:MBLEIA GERAL ORDIl'IARIA

Pejo presente, ficam conv.dados os senhores acíonistas a

cOmpul'cceorem à assembléia geral c rdtnária, a rcalizl'lr_Ec no �ia
17 de março do corrente ano, às 9 norae, no escritório desta so·

'dedade, pana: deliherarem sôbre a. seguill'�c
ORDl';M DO DIA

li Aprovação do balanço c oontas do cxerdcin de 1950.

2) 1�lrJ,r. 0{) do conselho f"scal.

3) Assuntos de inbJreõse ,social.

AVISO - Ach19.m-se fI disposição ue" scnh' ires aeioniRla'<, no es_

cdtóri-o destJa .sociedade, os documentos I'! que 0'53 ref':re o flrt.

1)9, (10 decreto_1ei n. 2.'627, de 26 de Setemhro de 19,10.

Timbó, em 24 de Janeiro de. 1951

FRITZ LORE='iZ - D:l'etol'·Pre.sidentc

Urge acudir a velha cido.de do

curo, a fim de d�fender aclares
que atestam o qUe com esse me

tal' trgue'J o genio desbravador

e construtivo dr s portugueses, no

srrtão de Mato Grosso e Cuia_

bá.
E' obiêto de vivos debates, en.,

tre 0.5 da. nossa: conli:iva de ca

fezistas, a marcha da guerra n

Extremo Oriente. Reina pescí
miemo a bordo do "Corsar o", e

essa onda d3 peseímlsmo Aumen

tou depois que se ouviu em B�_

Ca R;�ton de amerícanos respon

saveis, a opini5.n de que os Es

t.ados Un'dos não p'dem, ao mes.,

mo tempo, sustentar o Oric,nte
e a. Europa. Têm que largar um

ou out' ro . Não podem d�s!,!,astar
c nucteo do seu exército. lutan

do cont ra corecnos e chineses,
para amanhã te!' quo peteja.r con

tra tropas rUS<3a,,, rrescas. que
d�sde 1945 não sentem cheiro de

fumaça.

A ímpre ...são g-e"31

::::
:::

ros, assim, UlI! papel da mais

))Ita Siglli ficaç,ão 110 futuro go

verr o, estabelecendo um pa
drão de governo inteiramente

§'
-

-

-
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-
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PERDEU,-SE

h.d. 1926 O Interr..oflonol ,.rv. O 8rasd t..;
,.,-tando mercadorias • gêneros d. pr!metr, t6
cessJd(ld. dOI control prodlJtore. ao. �

eoftsumldor... � ,�

00 Norto co Sul, a ;I.d. d. dl1ltr;t,�

'.,. O .
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() O N (J JIII!Il!l1 O 1'( A lU O III r 1;"�::.rü .. "§'ª
Breitkopf Il.'mãol ê

Jl'ABRICAÇ'.A:O t1e' carrol!!lerlal eomplea,a pane gmlnu::
InclWllv. pintura.

.

5
DN'ICL.'1'A de IIOlda óxigenla II e16trlCa, - .� ª

Tolda • utufamento de ..utomõ....lI ::
Sru& lIlnaa Geral.. '" ...... m'UIOINA"U �
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prG 00 d;:;põr dos propr!efóriM 4

c:aminhõos !nternallonol para pr"

-- -- _..-..- � ---- - - - - - - _ ............-
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� E. K D R M B N ,ti �
:: CIR.URGIÃO DEl.""fTI5TA :::

� Raios X �
�=EsPccialidade em Radiografia dentária para qUalqUer§::::�____

o exame médico

� Rua BnIsque Telefone, 1203 i
="<IIIIUunilll fi 11111 n III! 1111 nun 11111H III 11111HUI "lUlUml'lHIIII UInu lIun••

�'�m!l)mnllUlltmmUl!lllimIlIIIUHlt:tllll!UIIIH"ltltumunmIlU1JI!!I�
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� ALUGAM-SE :
__�=:::

Vários a.partamentos no centro da""Gidade. Pecam�
infoI'maçó:t,s à Administradora Pr.ediã.l COl1lt;r-cial§
Ltda. - Rua 15 de Novembro, 714 " Fone 1323

_
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Churrascariq Rancho Alegre ,"

1 -$ f' .,"" ·'�11
Convida as �xmas. Familías para o baile caruaV':a-

le�:co a realizar-se dia 5 de F,rv.ereiro, aqrilhantado p':'
:0 conjunto «SRAlNER», pae e sete filhos. Reserva de

mesas com o pl'OprÍ'!(tá;.-io,. todos as dias churras}:-o, pa
tos e frangos, marrecos, á espeto, como de costuro.e ..

s: -� x - S - .c: -::: ,_. s, - li:: - X - X - X .,- ?'--)

pSlo presrnte são cOnvidados oS senhol'eS acioní�tas desta

'o'ocico.da.de para !: al'<8embléjn g-01'al ordinária. :, re"lizar-lle no dia

5 \c"ncO) ele m3rço do corrente; ano, às 9, horas, no )lRlii.rJ da SO.

ciedade Recrcntiva i! Esportiva "Ipiranga"', '�m Itouptlva Sêca,
ll�sta cidade de Blumenau, par.a deliberArem "JIJre 3. �eguinle

ORDEM DO DIA

1) Apru\'a(;ií� tI') balanço e 'contas do f";�Hcído d:3 1950

2) E��içiiu dI) ('etnselho FiscaJ

3) AssunLos de imteref'se soda!.

AV.rSO
Acham."'e à disJlosição dos senhorfJs acionish.s. na s�d(! s",dal,

os documcntos a que s� refer8 o artigo 99, do deereto_Jeí UI'. 26�7,
de 26 de Setembl'O de 1940. ".

; _� .'. __�
Blumenau, 15' de j�neirl) d3 1951.

F. KUEHNRICH - Diretor·Gerente

HERMANN JOHN - G!,�·ente.

Precis·am-se· de
mecan ICOS'

Ajustadores e de lotaria,
para oficina de áutomô
veis, apresentar"se
NAVITA e..-h Itajal, á rua

Sfumenau ;nor. 170 que
'f .

serão bem pOQos
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BLUlUENAU, 1:0-2-1951
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por

lo· cinquenta
o no Brasil

de pa aI por Q a
..

Imprensa

Total tiO país ',:

1 'Rn, clllba:a(1.em.,
:Iii) �Jll S, Paulo,

mundial de papel ú(,

tlo
l,:HS l.?�poJ"latl()I'L'S de papel nu

lI:undo. .\ 1wm!u';üo tota. de

papel de !ndo� os tilJO� 110 '.'

Brasil nlcunçou :�1íi,:1:l.8 tow�_ -----------'---------------------

latia', em 1 iI,l!I. .:\"U mesmo a

no, o puís :mportou, segundo
{i;tilo� €lu :\Unisterio da Fazen

da, 53 A ,a! tonelarla,� de papel
do cxterilll', li maior parte do

fillal\ cOlJ,sistill cm p:ljJf:1 de nu

l11'(,Il�a, A industviu nacional

r-ecebeu. em 10,i9. segunrlo II

mesma íon te, �HL f:.j;{ tone.a: li!!i

1,,1.:1 em S. Paul«.

co mais de 3,1)67 tonl?la-das, o

qt�C ('(JUÍya:e a menos de 10 por
cento d�:toda a' -produção bl'fl

sileíra, qUe em' 1949 atingiu,
ouase 35,531 toneladas _ O éon

sumo de

se y�l'ifiea em outros
t.resmo nos muis lndustríaltza

elos, como os Estados Cnídos,
'parcialmente abastecidos pelo
Canadá, que é um dos prínct-

Santa Catarina

�liderQ a. produção
de batata.'; ,10 c e

<J

d� celuloso para f�dll··t'�H.:Ü.O de

papel. Esses a!glll'ísll!O:'l indí

A safra de batata dOC2 do I do's'l um ,Hmdirn "�L'

=:,tado de Santa Catarina, re- I quil s por hecí ar>.

Iat íva ao ano f'ndo, foi "stima_ A pr:.;rlu<;ão de 1\1,1" fi l:ngin

tia em 198.336 to nuladas. n{) 181.G[l1 tcncla dus n:i irnuurtán;

valer de Cr$ tli1.468,OOO;OO cia <1(' CI':j; 58,13li,OOO,OO.

segundo informa o S"r\';ç:; de O Estado de 88u18 Cal n rin:'s

8staiiftica da Pr'nduçâo do Mi., é fi nossn 111'3,br produtcr de

nistér:o da Agricultura, P'I.!"a a., bata' a doce Da do"', ;;uj':W,; '1

'qleIe volume fo' ocupad: 111m" retifiC'lção, IDe ·'·A No i te", R1o,
nacíona.L, d 8 6"7 1

'

»�I de no" de 19>;0),' - .

arca e 1 . v uectares, p':even� _ ." ", u

de p�fj)e!S í�0S dj\·çl'�·')� (pDS.
Pruduçãu Jha>..1JcÍrll de Pu

jlel r.m � 9;,){)

Paulo uu Pl'Od1N:iionacional

'_�:�rn UiH con�HHlo ���lra! de pa

pel de tOd03 os t;pu��� no Brr�

l,ii1 d'�' t eri'H d;:- :3�l�I.:�UÜ tono

:adu", O quadro nhaixo llIGS

t., a a i';' I'tidp:1Ção de São

de ccnuidaravelmr nrc a um n-vel

por I cornparivej cOm '�8g"l'Ul'a dr

Milhões de d)]Jars

--��------�-----------------------------�-------.��

d�''s, ruu- A NAÇAO
,

!5ímilar em todo ::; mundo.

Restrição· aos créditos
conter a inflação nos

do

. não se

poder olvidor que a safra do J
ano sUbl'1uente, um lJOUCO i ç�maior, assim foi p: r causa da Ios produção dcs países vizinhos,
ccnrrabandeada pa!:i (l nosso e

'., I �
por conveniências do preço,. IIEEmbcr,: tudo, afirmou o sr,

Cassio Fonseca qus sem SO�bl':i
de dúvida, os paises nossos a.,

RiO.:n (',lerid, I -li!

i'l
uo eronomtro c soc'ul daquele i

-- para que SI' cstahe1eees"e

mtgos terão a nossa ajuda no
!Í""j)lai., ccuhecidn a minha Q. l�, oduto. para toda a regiuo o equ l.Icrio ó,slaiislit'() do um

(;a50 de virem a n-ece,ssitar de jl!111,((), ;1 respeito ,la ,Iê!ri{'ul- ccrdestína. "() desenvc.vimen- urorlnto t'U,io roruerv!o inter

borr-achr, sob a forma de arte; tura �. indu"tl'ia du ,H;llc;n- '\
�o do :1\,'l1!'ar no país _. :leen- 'J�H'lOIj;11 CI'a dÍs,:ip'inado pnr

fates. Nossa indústria neste, se- ::"US!fj(,ro as al:vidadt':; agro- iilOll il scn;tl!or V!'l'llClmbucano l"f}l,,'ei:ios inter'nacionais, onde.

tal' é altamente cHp,acitadD" llldu' tl'léll" tio aGllCil]', �'OI1l0 <IH' .,' �� J'l'gístl'll Por um Cl'CSCen- O Bl'a�iI !inlw :ninillla illfluen,

Produzimos c�ntenas de tipos tJl<eb,., que C:it:lo a m�n.'cl>l" t:o que, a eusto, pode ser

a-I
da - e !Wl'a que ];;10 pen:,,_

de pneus e milhares de artigos 00., ]'or!'2res !JllhE,'l)s. C's]Jb'inl l'ol1lpanÍl,ulo pe'o de!>el1Yoh'i- L"'S�;�'lJl Cl'OGl,lIp,':tlIlCnte !let.el

diversos, cuja qW11idade não te-
.

:!len·:'iio" .- der-lHI'Oli c :sr. A- Illel�!ó da ]J1·odução. Cel'l'a de

II l'nl�das, zona' ,tiO país. Ho.ie,

,me a competiçã:l �os �ill1ilar!'f,I"O·I()l:iO SaL',�. ao ,'omentar Ulll lllllhúo de sacos é o :1I'1"Ç'S- ecntudo, f')l'ça l' l'eeonhcl"er·se

de qualquc:' prov?menela, I par,] a 1":P'I!"<",gPUl () Si�llú'ka- ..-ialfl estatisti!'o do' !.'ons';llllo 'I qUl'
11 ali\'idade tio L A, A. se

, I" (';,l'l"('e no sentido da amplia-
�ldla/ .

Hcferindo s�, aos

rla Llj�ciplin'Iç;..If) da

Q senador .\]lolonio

lu em tonelada'> sobre otota!

Tipo:, I J
Para emb:1 :agem,. !l27. 2:'l1l,i

\' I110 puix c ,1!;i de S. Paulo, Gomécio ...&
V'T':: escrever" ')1l. ;1;)2,1; c,_--- _--' �

BLL\IEXAL :Jl DE .TA.:\"EIHO DE 1f);ít}

des de os mesmos, cooperar2'nl
na execução de u�. plano ,ínter�,
nacronaí de for-necimento '.

Indústrial

rincipai ele e to
ela de Pernam ue

nícação p�uco mais recente, ín-:

rormou que os Es:êados Unidos

cogitavam de renovar a ass's
tencía pr-estada \2.0, Brasil,

novamente rornecessemos

racha à sua indústria,

Embora a primeira das
proprlo consumo, n'", marcha em

Europa S� lhe <ipresenta-_

ea, Yll eivada de pre,co'nceitos, -in
ComIssão, ad'antou não hav�r a, .capaz, pelos longos habitos da

menor pcssi'bilidad.e de 'poder� I
dvilização cristã, de aceitar a

m03 tão cedo v.:;Jt,ar â condição 'sodaJiza'ção integral através

de. fornecedores de gom'3é elásti_ ria difadura do pro:etariado.
ca ao mercado internacional, e:;:sa aliás a politica se·

No,.s:", indfuiria de a,tefatcs por :stali,n, que tinha

creõceu COJ,n uma rapidez sem as qualidades de mu u-

das date de quase duas gema', bolchevismo, contam que o r+as; os soldados

nas, nada conhecia 1)fi�ialmenfe' golpe dirigido, por Lenine, em venuelho. ,

sobre o àssunto a COmissão 1917, foi "um pulo no ,escuí"o" f A of�nsiya fitual 'contra a

Executiva, de D,:f':sa da Bon:�- ! t' qu�: �P�,Sal: diSso, a avelítú-
I A_sia �ão' é só uma, co�fimJa

c11a, Sabiam ah 'apenas .aqUllO J'a sam vitorlosa. Mas, o pro- J �'l10 de um plano 'antenor _ E'

que os jornais háviam estampa- ,prio Lenine Percebeu, de co· I mais do quejsso" porque re

do. e que ,:ha,tura1mente cauEOu 'me�, que essa vitoria ,era re- presenta a confissão bolcshe-

.mrpl'esa. urna.vt:z sab�d'J jativa e que o melhor a fazei' ,'ii;ta de que não püoe so)'ie-
preds'amüf:" Ul'gBntem�nte de re_ l.izar O ociuenle, Não i;i; iia
ceber do exteTiol' 'uma ,cert.a EurOPa ocidenta: país alguni'
quan:tidade de.ssa que poss� acejta�', 1l!C5Jl10 com

os disfarces de, llma democra

cia pOlJU'ar, uma politica de

SUbol'{Íi!1ação ii. Rllssia'.
'

. I
Porem" aproPria Asia, que é

Ia melhor esperança comunis_
ta, não ,5e entrega com facili- I

dade, Ela já Sentiu, em sua I Declaraço
....

asas
, nefast�s I ti

.. . , da, lllf�uencla I FiJadelfia, 31 (UP) - ü sr.

sO"lehca, E, por ISSO, lllume- ')" B "{ C b ' ,'deIl
• ,.

f-,
<10111'as,., e a e 1Ires

-

ros 'palses �slatJCOs es,ao :-tl-
t .J C, .. ,'i d Re"e'·,'a

.
e uO :Jlbe.lO e �.

n:dos., dentro da ONE para u-

ma d·;:fes� comum, Na pl'opria
China conquistada, se movi-'

mentam tropas re'beldes

soldados c:omunistas,

que vai o mesmo, �

Nos tempos de bonança,' com

cf; seringais Bm folgada tiitua�

�o econômica. ,() mais que pro

duzimos foi 42.000

ara

hench:ios

produr;i'io,
Sales dis-

u;n
.

da Jlrod(l�"iio,
"E o tC!Il f,·jto de !!1üdl} 5a·

('001 ll;l llJanutenr;iío do ritmo

lut;>]' --' frisoll (1 SC1Fldor A_

SI.> ([ue, nfio há como C;;"OIl

,'er a iI:fluent'ia bEl�din! dq

Instituto do Açucar e rio Al-

l,ulin;o ::'ak� .. -, ('01110 hem,::
illdiealJ1 n� >'i)Íl'<1S crescente:;

em todas as J'('giócs do pais,
cnlle os falores natllrais e a

IIJid:diy;: humana 5{\ podem
,nll,jugéll' para o exíto da tra�

d';: ti"aba:JlO rrodllt'yo, qllé' ('slú
:llcudendo li demanda Cl'eSl'Cn

tc' do eoostlll1o".

"Essa influrnl,ia ... pn;sse

gl1iu _., se exerce 1]<1 dis,'ip'i.
l':Jr;iio dos l1ll'n-ado', assim ('0-

d,,';G[ aJ Llp;l'o·industria,
J'erramlJlll'o, é1 prodtH;fto

Para
de

sr. Thomas Bs McCabe

XAROPE
.J

St?ANTONIO

l'allte o periodo de emergencia
nudonal. Falando ,perante a

. Academia de C'ellcias politi-
regime, S·

"

d E tI"
, ('as e onalS os s at os u-

expllllsIO- t .

I '1. d'IlUdos, o sr,' 1\ t'OIU� lsse que

_--__.._' O povo norte-amefl('ano COll

tou 'com I ",excessivo ered:-to"!
I os anos de prosperidade que

Se seguiram it segunda guerra

�\llllldial' e 'que, como resulta.

Federal, dechl.l'ou st'r "proya
vel" que esse organismo

I

go

\"crnamelltal restrinja ninda

nais o eredito aos t'onsuniido

I'es p;lra conter a inflal:ào du-

t'ompra', de outros artigoS; G

Corselho regulou as compras

li IH'azo, as tramat:ôes '�11, BoI
s" de Ya:ores e Os elllpresti
!l_Os 1)�lI'a al!fjuil'ir !J?IlS de rai

zes, O Conse 'ho telll ali toei.

dade, tam!JcJ1l, 1m]';l reguhl'
outras fontes de credito como

;",)1' exemplo as reservas ex_

e�ssivas de hanem;, lijlos de

;',:;deseontol:í e o dlamado ('0-

lllité do mercado li\Te I.!:J re-

reeonlar

1Ic�'e'·s.!rjG rc,-;iringi -1(;:\ aiIillél
'lJHis·' .. \fjriHou que ri !1l1POs.i
',iío de :!'m"tcs ·l.'ol1lJ'il:ui._.;'c"
l:'nl '-�:le ',:t._, =i '�:edt;) �ln�l1l(;ir

,:::;ucnr a;:sum8 11m asPecto de

,"\Í,a In�)('a. E' o fatol' pr:n�
'ci:.:'l de riqueza d'� :nil!ha ler·

t>�;jgencias do novo

qlle só beneficia o �,erva' federal, :\0

Ele) lia oJ"ientat'iio sor'Í'd da ;l

õ�J O·ill,!ustrial, ulI'ea no nra�il,
Ij .. � toda HI,::-d1d.:l PHYa cOll"ieguir q:lC tel�l as rela<.;ôes entre pro

liil<: �;L' !'êl'Ple ,J;';O!'a pelos gas- tlutol'es de matl'ria prima e in I�o:-: da du>.!,:.: ..' ill;urife,Üou-se dl,sll'i�is, de\"icla (' {'()Jl)pl('i:a·
('ceLi,�Ete Clll tine 'i economia I JIl!'nt.' reguhtda,,". I

'lI"- j'('S de ]lf','mlillhwanos, Nba

!1lú'ic!1n' podel ia resistir

;101
1,("i!1])ron a:n,!,;' «ue, llOS pri- 11fl <.);;:'-;8:'0, 2finnar-se (jlle eUl

!;;'l.a��o d�� ('olltri!llli�',�c� 1II11i� u(,rr!i,;s Ih �r a<;iío do IllsUt:l-ll. "r' ;::�l,�!!I'�P,,: o pelJ�,.alll(.llt� c·

f., IIld S a.las do '-IlH' as r8CO- te. a !iua c,'�"ao �e kl. ,i81:1!1', t, I,())d1' (! ,,�,l,l belllP,e ,lIIcula

a,ell<larias ntc' :l,!!.Ol":l. lléll'a a liJllita�ãQ .la ]!l'o!l:II;iio dO na!' yissieiturles I!a agro ..

'nrlll<tl"a "�'ll<'arejra. O par-

la, l\8:S a!iYi,1:ldes agrko:u5'
,L' ";';'" e llas industriais e

: ,.iatico, inclusiY-e a de não ter

1950 consumidos en'·re 28 e 29 capacidade alguma para cóm
mil toneladas, no Qorrente ano I.,reender o ocidente. Nos con-

•

l-gl'E.f3Sc,. comunistas iCfU!a ,se

FM'��qU �I�n::;--..ccas�.D1 >cegtl:ram,. apesar dos es�ot'��r)'s
S a

, § do Com1l11nforn 1:, depOIS, do

g d e III o sta r a Jl CcnJmintern, os repreS€nfan-
Ir nlsn10 soviético "

les dos ,países ocidentais se

novas e usadas, das me- 'eor,sideravam estranhos,
lltores marcas de'

"

'

de mão, e el�triacs 'ontacto com processos de vI_

da difer!'nt�s, com concep-l
Gões morais' 'e ;politicas

exóti-Icas, Eram, mesmo, como tle-
.

}iO'S os fatos confirmaram

(,QIl�·iderados suspeitos, dema- I

Oi

ram como prisioneiros dos u.

nfericanos, na Coréia, coures

cam-se decepdonados

. V' :,,' ai,; do ltr'IlC<lI". (�Xereenl

.,I.i .. idades ll;nra'�'a" lllllitos mi_

que o COlli:elho jú 're:-.;tr'ngiu
',Js creditos '�IlJ' todas ,�s for_

mas, o SI'. ThOlll as l\h.:C.abL' a-

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

IProducão de
�

,

- I

m':1terloisl
!llle inrlustrial. assim CUll10 as

a�urarci-

não

: "�"hingt�n � UllJa nova

C'0_1
lwnlJ a

!lllSSao Po�lli(:a de ]\h\teri'lls, chefia a.

dos Es.tado'l Unidos, está. :dttndu ! 'I'ntllLII,
inicio a estudos de longll ,:1- ('�mif,":ão

eBllce pa:a <lnlliat' a e3p3c1d,a
de de produção de maleria's dis

ponivei:s pal"1 faZer f.ace ils ne_

Broadca stjng

I" S de l'l'lTPlllhllCO, honram

fi pai:,'. E' !lO nU'lI Estado on

.k j(�'ll ;on�adn vulto u:; mais

é.tJ'roj;Hl;l') inif'';at1\'H'i 3�l'i'�olas
e i�ldll' i.riais lig'.'.rla'1 á produ.
,'iia d� cana, fio aÇucar e do

;--lecol", Fi' �llizando arentuou

o �:'n'ldor '\Jlo:onio !':ia'es:

Ajude a edificar llllla !),)( il"
dade moralizada e elll-iqueddll
em seus valures de cultura

Cooper3re na Campanl"la de E
dllcação de Adultos.
Homem indiferente

'collstro'i.

nova ('omissão. DJ;::3C

qu� "acr,;,dila qUI: a

deveria ectud'll', con_

pedodus de inflação e liherú-

10t; IlOS periodos t)e depressão
O sr. i\lcCalJe

l,ão disse. porem,

de creditos a-os consumidores

�.erá restringida, üs

,

1,00'es � automoveis

tnn, agora, que pagar

I erç'a ,parte do preço dos mes-

lHOS ao adquiri-los e o ,Festan
te do 'Pagamento em quinze
meses; Foram postas 'em vigor,
,H;'strições semelhantes sobre a

qUes_

tões pel'tinent9s a S'JaS funções,
(i!" questões �'=lativa� 'à produ_

"Por tudo i�so, é eom o um'or

cm!,enho que iodos 03 homens

de l"e�úonsah'lirlflrle, 1'0" dc;ti.

juntamente cOm outras

: ,.. = : ::: :

DeCi·sa-O
ccssid�d{'.s elo pais, Em Sua di_ ção de matérias, 1ais, com:: 1'�.

Il'e"iva, ao �l'iar a Comis"ão c,jZl.1_ _ .. Um esboço p,ara. a produção
, po�t'l d' I

• , ' !',O<' €('0I10Jl11'C'03 (' mesmo ll�)-

ida coml'ssao ! (,"l'd',"n' tI' LTcl"Unm<:D'lnmed'11·���lJerCS'quOePre'a'
d" lOngo alcance; 2,a � Um es·

"
,

.

_
__

bUl"o,,: ��:� llllnha leri�a, OHH!nl
))oç::; das J)l'ovisõCs; S,a � Uma '

• meSma dBver',a dar ',I' c1Bvida persp?ct:va e uma estim;:t:,'a ,�(lllJ �'sJJ(?eial earinho iudo que

-Ili-do cafe'- ,ji,;��l..'ii, I consideração riOS l'Pcurs:s e ne' da e"tensão dB,s faltas,' ,1.'1. fCl:da a mnpaJ"ilJ' e ,lesen\'ol-

� ,'::";
.

,t�""-'(,')."·.' ceôsidades da.� naGões "com
'

'

da.'" '-'elO " prodlJ(.�ão do aGl'cal', Nâo
_ ,

. _ _
_

as Consisbncia e "}c'rnodaçã:,

I
quai€. o,� Eobldos Unidas ,,�tão políticas governamentais eXls-1 d', es(ran!ml", 1101 tllllto, que o

NoYa Ionjue, :�1 (L'P) .\ 1' cODperando estl'::!itamente nOs ttntes. dos plano.s e programas; l!l�titllto r!o A\:llr<ll' e Al('oo

('entuu-se que o m�re2do do
I assuntos miJit'"res, de segul'an_ 5,0. � Con"istencia e com:>da· !eja cOllsic;ee.',]n em P?l'lHJll'-

ú,fé foi sensi\'elll1ente rcaril'-j ça e econcmia", \Villiam �, Pa' 'ção da praticabilidade das in-11,\ co uma irstitllic;�,'l a 1ll:'H>'-

::�ado, em suas posit�ôes, no Iley, pn'sidente da Junta da co-I tlúdl'i'lS padiculares.' l"er O lIlHX:lJlO apoio",
11m da semana, em eOllSCC!lIl'n- I

c'u da ilullOl·tauÍe dedsào dai
------�-- ------

----,-
-,---

·�:�:g;:��:�f�;i� i::�i�� IIBiN'�lljNô'�;�THIiIEIC'IME;i'�lo"lii'�iNTi'��TljiNA"1�I�
hldos l'llidos pura o controle I:: _ JUatriz: ITAJAI' E

dos preços em tcmpo de gu�r-l § Fuftidado �'m 23 d.." Fevereil'c de 1935 1<�ml('rt'�(} '!'2�egr. dNCOJ) �
i ê Capital Integralizado .. � ... . � a o ••• Cr$ 15.000.000,00

- ::

.

t I == Fundo d�1 reserva lega� (' outras re servo ,,' Cr$ 29, "117 . ,252,10 -

llllpOl'tall es l'essa:\':!s I:: ;;;;;

pela CornÍssãü re.vela' ! § -

l'<ilil, Porem, qUl' o café é hem iª
Total do não exigível '" .,. '" ... ,

"
, Cr$ 4,1,417,252,10 -

LÍefendido e isto influiu nas' �
AGI�NmAS J� }.JSCRITO·RIOS Nl\ 8 PRINCIPAIS PRACi1,S 00 t::ST,'\DO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JAN]�IRO 1<: C[;Rll'Il11i �

!;i:lbreturJo na sessão de eneer· _

Taxas de Df. põsitos
r.unento, de onte'11,

. (fmmdo §Depúsítm:; a vista (sem limite) 2�ó DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

todo sos pregões acusaram al- '§ DEPO'SlTOS LI.i.\HTADOS Prazo mínimo de J2 mêses 6f�.

ta� sen�i\'eis, Igualment4, a ,I �L�m�te �:I Cr$ 50.000,00 '.1,1/2�(. DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO

majoração dI} pl'egiio para tIe- :_;:Lumt:: ue Cr$ 100_000,00 4�ê Aviso de 30 dias 1�'('

zembro demonstra que os h:lí-l ª I�I<J�O';3ITOS POPULARES Aviso de 60 dias t1,1/2�{.§
xistas fizeram compras all- E LlmIte de Cr$ 10,000,00 57é Aviso de 90 di.as 5( (.' ª

t��ten1U- Aviso dei 120 dias 5,1/27h§
eOll-

::: CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL
""

ao prodll� � ABRA. UIUA CONTA NO {(n�co» E PAGUE CO1\:1 CHEQIJE :::

,-
-

Uillliili!ll!�!il!ii'a!lll.illll!i!IIII'IIIUilllrIIIIllll1IIIIiltllII1lIUllllllíIIIUIIII111{UIII!i!!II!IIIIIIII!i!jlll!l!!llijtl�!í�il!IT

CLASSE DE 1932

BATERIAS fiG

«T'(}c;os (}s üoo.scrit'(}s já inspecionados ü�; saúde

júlga;dos aptos devém coin;pm'lCrer C('>ll\ a.. MA.XlMA

RGENCIA ai()" Qtntrlel do 2.3�" Reoimentl) de Infrunta.ri�v>
II -- Anteciipando agradElcimentos "êst.e, Comando

esenta ro'testos de estima' e consideração.
MANOEL MENDES PEREIRA

23," R. l.

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

','N S U ..
",-, BICICLETAS

COMUNICA QUE ACABA DE

PARTIDA DESTAS AFAMADAS

ALEMÃS E'NSIl'�

=

,

I
I

Seja inteligente oompre a. melhor-bicicleta na

COMERCL4L VmmA BRUNS S·A, - RUa 15

Novembro, .923 - ao fado da ígreja Matriz.
sUa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



do' mais ímrortantes
dores do trabalho do

regula
coração

QUAJt1'A PÁ'OINA

�-i.:'_,�-;�-�-"�-::-�-�-�.-���-�a-�������--������-s�--,-��,���-o�-�-gs����-c�--��QC-I��=e-�--'--�-I�--�1:-1--:;-:-n��O'��:::�":,�-�-:-sb-a-m-g-ll-a�d-I��������������--��--���--���-+�����.������������������������������,
O iii g I

Lepan '0"; aos 82 G�_ €-lhe ulti-
iii!( mou o "Faust"; Mlchelang:lo,

�{
a § aos 80 esculpiu "La Pietá". Ber.,

��ee..r���i;7"...r./'...r"""..r'��� crw-::::7...r..,r..r..r..r..ree."........rJ.:à1

C�'bril'.do um pertodo de trinta e dois anos (1918�1950), a exp>

d',8<l I ctr; "peef,"" �ie TarsHa tem a eloqucncia rutila e objetiva
de' uma cxuttunta (;-:;cal:1da n�r:�,,-: s d3.S fases roais expressiva
nrcnt, rcnovn.: _:ra:'

-

cl � noasa pintu n _ Art :;ta honesta e de vasor

�!llll�-lHU�:�l, lT�Jr:JtID, t:') org<;fn:zP'� sua f;�=J('3;'=;ln. ndotou5 um crt.,

térto lI, fr.lIlqu-:Z] e hum-idade abs lub�s, deanudando lodo o ;seu

p.1�";'lf� f a: t SULO sem ex��lair n1.�S!��O an pr lrne raso tentatívas ac:t·

dúmlcau, [r :':.3, e nl'"'rLétc n(1l.;, do; modo a d�tpT.in;nar ni!�,idamente,

por m io tl" f61'11l::JS e co--'.'; '_,p:r mcntas e cnf):l vez mais Iívrcs,
ao e v olu�:Lio que a tevara a r-mpnr de vez com os moldes, traoí,

civnalistns. tornr-ndo.,a uma praticante da pureza sintética dD

cubi.smo, atra\i:;s da qual Irrr.mpe como libertação maior e d��

f;n':h'a, o scntimcr;t<:I'sm'J runc'onat (h fa,,3 Pa'J Br:csil c, de

pois. numa. ascensâu concsquentc, o grito brutal de 501 e terra

(lo ".Aha.porú" 11928), D" 'nlão PI',], cá, cruzando a acbrjedade

ttági<: de "OjJct'át'jo:5" c 2_a ClSS5L", a. pintura de Tarsila ad.,

qu ire gl':Hl,\"'çõPS ímprev.sta s, plasticamente tumín: sas e sugcstl.,
va�:. de 11)::;1;:..;, i1ZUf"S e verdes inc-:mp'�r;ive"SI as. quais, confundi

ua s. ��ntl'r'nl,,'-lda::-: de c-ít'r'ns ;:unarelas" aprofundam a. dolorosa
p'....·�;.Jl'i1 úa,,; Lf 'i -, que n1"r'C�ln1 o 'lHe fie pod -; chamar, sem perigO
de: enL!:,', dr: 'jublil1la,;ão da faoe antrop fág ica _ A ê:-tposiçào de

Tar:ÕH!a comprr-ende um tot.a l d� uitl:nl'l e do-c; quadros além de

un'l' �flJrl1il ã\."Dl eOI':ção de (1csenbQs. E ('01110 ímpressôes ínotvt,

dáveis e estritamente pessoa.is de todo esse conjunão de excepcio
uai �'-'l(ll' art.ist lco, surge a inquieta, í'ascnante, Imp-r losa he

leza dI" • I"sléwei'L". e o enternecimento np rixonado, corno que

dilq\do � pl'cfétié'o de "Pl'imavera". GIlRISTINA

o enorme e do

va.lor- do caldo para o orga
n'smo humano. E' o ca.cio que

c resístencía ne

ossos c dentes.
Só isso bastaria para consi- de .

dará-Io como um dos e 'emen-

jtos mais importantes da ali- Uma

mentaçãc , Há mais, porem: o media. 50 centigramas de

calc'o é índíspeneavel
-

à coa- cio, C nu mais um copo
do sangue, fazendo
as hemorragias sejam

pequenas c r âo apresentem
Pf'l'igo�. {) calcio é ainda UIlI

ale-
NOTA: Não serãO) d,f'tt'ibuidos con\'ites,_ scl'vJn,do de in_

gre:lso o talão do mês de janeiro. Péde-se butt'ossim .aos associa-
- VOCÉ tem uma respon

srtlJilidade soda!. Já c }OperOl
na liquidação do analfabetis.
mo no Brasil? Ajude a abr;r

CliJbe

,

,,:\S(:l�IE:!'ro

E',h em fSStU'i o L.r (:0 sr,

'1 crente" !:i:1aldo [�2 Oltveiru e

Ú _ �Ia!'ia de Lourdes Castro

::':UI1"S dr Olive.ra pelo nasci

}!'''n to de um menino, trnns

'-Ol'l'i(') nc diu 11 !l" e que

a :-C1iUI o 110lll? de Claudio,

SelllU ��o'e:i é o nome da

!'e."irtE n tes em Itoapava
ti-a',

••
I

CONVITE

1 n f:_ r!...�·)".:I n le lnenina que

!Ira :,::, (,;) corrente "ciu

O SI', Walter Hermann Bus

'_'l!ermoehle com �I �rta. Maria

Loenven, ambos residentes em

Fcrtulc xa.

-

-

A Diretoria do Clube Náutico Amúp-:ea, tem o

zcr de ccnvidar os seus dü"tintos associa.dos e exmas.

pala os

reatíaar

socíaí.

Palavras,

no

o SI', vValclelll'll' Kinas, {'om

a sl,ta. t;erta Pabst, ambos

l'l:sidcdes nesta c;dade,

As danças serão abrilhanúadas peJ.o já famoso

na", do 23, R. 1;..

� ,',ii' O l;,,' do ',1'. Mauro Ma- .\_c:> nuhentes. ,- _-\ l\",a�ão" al-
IJllC I Hcsa ;: sUa esposa D,! n,ejfl a:llP]as relic- dades,
?'�cTd!a L�lax Ros3.. t

- /--------SOf.L\ íS

C';1I1I'ajl'iio nupClêiS,
-

, " !lO

I �..r..r..r..r..r..r..r..r_""'�..;;c:r-..r..r__"""..rJQf,

','�:i"O!i;::����:i:�:i:;�' "�::'Il fOr n \MEH�DICKorllenerl Eli gue ta e boas
b;, ',':,'0';::::0 °l�:,:�' ':'::,�', u I � • U HAI�S X

9 I plllssoas edl''''adas- a---g""e'mi
--

por
:::_':";:"Cj�:�:��1 {'c<,ta, ; mbos aqui

'91� ��::l���r�::
senhoras e

ope_ls
�

lerfturau� inerente _r á sua
() �,J- _ HO'Il-ll Heis, com a

HOSPITAL R CATARINA
-

I §
Nos negocies como em casa, çãO_ Gestos des'nteressados,' gir p,'3m por intuição,'I'C]_ \stel' a \\'aclS111t�nn, alll- ConsultaS: dás 9,30 ás 1:;:

IL 'd [ 11 hora�, _ BLUMEN'U, S 1:', ccnsideração pelos ou-�·o.s é lembrança de nascim-mtos; a� '-ernura, iner=n,tel:os i'e',;dentes nesca Cl [li,e, II
- t'-

I§ ResidênciJ1: á Rua BOrr ::J pr-meiro requis:to das boas niversários e de outras da:tas l'dadt; contudô, ,saber como agi"',
(l ,-:' :\rl'y Tríbess COm a

§
Retiro n _ 253_ FCne 1258, maneiras. Em toda part� e em gratas ou, da mesma "cQt-retamente." lhes dará maiOr

• rt ]11: �.� 'p,',3solrl <: I1lbos -

't 1r, ;, - " (Em frcnt'} ao HOSPl a qualquer linguagem, gentjIeza, uma palavra para os desenvoltura, maior liberdi:!de e

__�-
-- - - -

- - --

: §�";";;J"�_';'_;!';'..r..:r...Gr�..c _

bondade e bb revelam educa- dOEm-os.cU deEafortunad' s, 8!.'gurança em s=us. atos.

dos, ,não se fazerem acompanhar de p�s,�c-'!s extranh<:t,s à s c--?_

dade, un::n- vez que a Diretoria não perm-tirá a E'ntrada do.s m's-

mos,

BlumCn.au, 25 _1.51

tad3. par un! (_'':�31 d� artis"as
a de cachos 10;1'os mais s'õdut'_J-Hal-anoG, t!'abalholl em dois

I I·
. re�,.

gr;!TI( es fllm4, um do', quaIs co·

jl1hp.ceremos muito breve,
_ A�:.U�M. ??1'g�mto�1 a. SOt�a

RED SKELTON, com Burt 1 Hem", '-' ramha da patmaça'1
--------'----_.._--

no gelo, que é tambem uma mu_
-----------------------------------------------------

cruza ,las
Iher esportiva de primeira li.

,. UI nha, qua's as sensaçõ;,s experi
m�ntadas quando se salta com

(} {_:rcnle ITivea dislin::;'l-=
;:';P d� natroq ('rI2111e�; de (19-
h=Z�l pl)1' �nJ' tnnlht:'"�,1. 1).11

CI'I':I p d� !;.múde da pele, 11';-
fi�t disUn(;àIJ proycnl 00 f�dn
de s�r ,Njyca fabricado (!)r.1

E:llC"'ritp, t\ubst:1ncia de ba
se f'i::1tific i de CCr.:lposj�ão
Cf'lul'lr idêntica a d1 eI=idc�r
rne lHHnéln:l" 11.. sua catis
)1l'eci'''l rIe NIVEA_ O Crc
me j·!TVF:A cvit::t o I e '''le·
(�,nllf ntn da peJ0, o ap'Jrq
('illl{'nLo dr: �)�lpereZa!i. rn 'n-

('h:-I!' r 1"U��;'l.i Pl'PHHtfur;l i.
N{"I./"fl�l-\ ;. lJtn i,ti;nn c,'�nl'"

pcP ,-� II dr.:] e p'n';1 n n'Jl�!.! f.:

)'rl=;::- t;-I--" rtl�,rdvi1h" � 'nU':ll �e
':CIHI'.] 1J-t�P fi" � fi P�1 d� :-�?'

ro;:;: � ;;1r_! l'tllt::�. E' t3:Jnb �fl1
i'l��l P� ... 8. � ltn111!::"Za d3 pp
t'"', '':': SIne T'rIVl!::�,\_ COl!1 €!!1
tndn;: n::; f.:::lpI11entO"; nl'triti
v rI':; !1Pr;_e:::':':"��lri,JI'l :i �nn�!p:,·��·a
f)l() de llIna r:Uti3 h"la. f': t:'l

dia,

zem com que os outt'O.'3 l:tvaliem
o valor da sua amizade Contu_

do, tais atPnções cust':U'�lh�fã()

nada, ou p- ueo, em dinheiro!) e

tempo - se eshvér disposta

I
cooperar gor�[!rol;:alnentc_

o importante, é não fazer

_.{egras de etiqueta o único apoIo
e djl"�tl'iz. Pois a etiqueta não

o e!'!'1lUo flue uroteie
�! eatis, ,aunwntam1o
F l�f' a. ]'I:;sisi'eucb,
i,�:,tm-al

.oticias de
Hollywood

um "trio feminino" c 'nora"; os

três astros, vestidos Coom sue'n_
tas roupas de mUlher, dançaram
e cantaram d1ante de um enOr_

me rúblico que havia pago 100

doll,,!',> p- l' bilhete; Burt foi
considerado l,!t llgirlH dos ... S�io5
llUl'C pl"�vo':3.ntes, �Ob-=Tt a das

p<Õl'l1as mai� irn,quie' as e Red

Não �ubeEtime .B. imp'J,-iância
de ponhecCr a hOa c.onduta e a

c,orre1',a etiqueta 'Embora. ins

tintivamente prssúa boas ma_

n€iras, um conhec'mento de co

mo ad,}ptar_se a cada situaçã�',
de acordo com Cs eostumc,s .so_

ciais (',onsagradOs, lhe darão dís

tinçii,o, um certo rel:vo human�

que de ou"!'_'l. fôrma. jarnai1l po

deria obter,

A-; peest'as educados podEm a·

A UIJTllVIA �('nsação do cinP-

m'l italÍano é um gar to d, e_

lp-derme preta e cabelos loiras,

nascido de pai 'mericano (ne_

I g1':) I e mãe ital-ana (branc!!;' e

!lo'risoima), Terminada a guer
I r:l, '"':J p?i do IIAn�o Negro" rc·
,

grcCõsou "O S-ll f' -is c talvez até

i 11' je nã" ';alha que d�'J U'J mun_

rl'-, um do" seus mai(JI'es arti<'__

t'l�, E:�a cr-<!!!,:� geubl, ad()�

exibIu_se

fe� a de'
recente'ment J numa

Lancast�l' e RCbert

benef cência f rmando

o ski do trampolim,
- Oh, é urn::t: coisa fac:!

dize:- - responde Sonja - Pr)-t-��-

'li
--'I _.;

,', . pro'.
bi'ndo q'.le as suas grandes ar

t'stas ,apareçam
jul;;tif' cando essa

fato de que podendo elas. serem

vistas em casa, (S cinemas fi_

vaz'os,

uiio precisava'lIsa!' as llIÜOS no

t:'abll'ho e POl" isso Jlodia teto

rias SlIaS

SOLUÇÃ.O N. - 195

HORIZON'I'l'"I3: Liha!: - Laul'?a. Taras - I8a, As - Ra_

beLJ::: -- Ti. Sul - L'�ltas - Ara. Cai r- LQ'l - Af3Jl. Ordenar

_ ApiLp_ Ema:; - Am�n'). Aros - Amola, Atae - Are - Adia_

Nu - l�c!':':<Í - fora, Ut'a - Canll:::' - ,A-l', Lat� - Sacado. Ar:--

ln'J - Rasará. llIorangos amassados.
VE:RTICAlS: Pascoa _ Anula, Eu�l' - Aturar. !t - Lidera �ohl'e todas l)S camad:as geleia

._ Ato. _B�l>l' - .Remuer - Em.- Ar!:!l -_ Na:;. � Oe. Rabulas -_ de morango, quente, _ dc'xc

AI",,, Set'-:'r -- Aramtar. Coa - Am1Í11ica. Alas - Amo - Mas.' esfriar e enfeite com

Ul;'O - Apela. - Ada, Rã - Afinada .- 01', Trato - 1:ra. A�r;1" 1 �a�ti11y
111) - Ba:ll'a. ; J, .

nItelrOllo

�e vore Tl' Ullla jo·
\ em (,PllI ullha!; muito compri

Lm

m"i:; dl's"an!;o que qualquer ,io
YI'!1l necessita, e fica admira·

Poder

HORIZONTAIS e VERTICAIS

1 - li"�rninl!l,o de ladrão. 2 -- De 111él).r; 3..
ma<s. 3 - Catid�u!lo:;,

1 - fi 'ma_ 5 _ Abunúl'nl::.
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�I

- Confiante
.

,
o· Marcilio

i�.t!pr(�:!rúo o nrcuu-n!« j'rr-'" I_}

�i!ra .' ustcntar un: ("{ll!11';I' '/olp igll'IJ para i;:;l::) "01" ,;("1

OUVlbn�

·,,'s ')'O"'{ fi{'aI'01JJ «ainpcôes .

......, ,

• '

::. V.lra qur- não se descuidem.
.'111'; ln "I):1:;',d,"I':11l10S () 1'111-

() j"

" exeiup O foi d"do em 11;;-
11(' ]lJ':·StJII('llSe. l':tllljJcão, So- ..

,' '.

jm, qmlll(iO o Palme'ru.: l>a:
mllar.rc. IIIll

![UeOll surpreendcct:mcnto ]I' I'

:'x1. perdendo suus CSpCI":ll
','I'; 1;0 ('l'l't,"llC, Os r .:'<11.",

11Ibro-;1 nis c,t:in,' I' ;II)L" H

�Iiftlca Ile olllO�

l!ll o
ruin

.A fllI!!ltente da Jl'Rculõ",(�t' de

I Medlr!lner, dll\ UU,tl"crfj=d...(l�
�- do .l3rull "..�,""

-CON!Jl 'l:rAH:

Horárto: diteS 10 ás 12 1101 JS

I' diLO; H i>c; I'� h"1':' -,

ti"I" su ltór«: l�!la Iv ue 1'10_

v
'

"ti,! 0, '(4� (Ao Lelu da

8ua1'uJ'maJ.

.,_ .•��_.-,---_._----�------------�

!ZEZE) MOREIRA ASSENTOU
I BASES COM O FLUMINENSE

���.�;:'-�'�'!f.�l'���:-�"'� !lA:f

I
i;'.;� l'V:'�""A!'i: ",qr"'f! ,,""m Op:3'" ração l

DISPEPSIAS, PI!H:L'iO DE 'VENTRE, COLlTES, AlDJ4

1:11\ :-;�,. F�;'!StTl\A.��. C{)CEIB AS xo ANUS.

e::HtAçIAp, li.'VUll:JI':3, R!ZXS, BEXI<t'>\1 FIG�

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

n i� J� e :�: 1: (l � D ,'\ S
V f' urZES E ULCERAS

lHO, :n C;lel'id on:::1) -.� Us

entendimentos ]):11'<} o illgrc.;
<.0 de Z( Z(� Mcreiru, 110 Flu

li]'I'l'nse, tomaram UlI1 I'U"lO

ror.cre:o. <jm::lf)o o cx-túcni

(O I:) alví-negro e teve : III

cQl:·tarto com d:rigen�es do

.!.!;··clldo (�2 Alvaro Chavcx, a '''1-

»eritado ll'ses purn �t'!1 ir !-;l'e"·
i

:'0 1:0 (' uh, O (!'_,t�:�hc mi»

1in1lorlan:e r.e refe1·C li ques

t�io finar cetra, pois I._lnr]uan:o

pt'de 1.") mi.

nlf's () F:qdli_

ESPECIALISTA --
n2�C sú d;spú:' de 11111;] VPl'll'l

de 10 mil,cr:lzcim,'i, i:e,;o),

110 c",,(' I Oll1.0, Ze;:t"' fll'ill'jr;',
eor trnto, o (IU[' não jml'�djr:i
ront.ur!o, o Flu.nineuse r:e

()f!nk� n�t3! d., Romena, (,ftllhftl'cS e (1nlm��:i :
ITO'[,']:'Aw'�� SEeA: 3 As II ii li) às 1'7 Da. -

RliOME:1\AlJi
I�':';;;;'-

�--�--- -�------- ----- --

{oçiioUITI fundista
N o 1 o q u e:�clJi���";JMid���"�J�Ü�-;';�;��J;'i���

� 'I ª DR. l\U'::CESLIiO SZANIAwsâr §
NOY'A �O>HK, (t'p· -- (Por I mil l'i"!;ls (:c� a�lcl ismo c uma

r
Fn'(; wiu .iú partic:potl de � Rua José Bonifácio, 94 - CURITIBA ª

Sarno; Lima, G'-
I via aercu ) - Fred wrt con- pCJlul;'�'ii) in Ir r+or a quatro importantes C01TiddS r a ln- § ESPECIALIDADl(�: DOENÇAS NERVOSAS E

Jatr c Brandão. sidr ru o jovem amcríearo em 111 lhôe« dt' 1 c::. o .x , :\ clríadc l �daterra, �;;l�,-,'a e Fin andla oe
_

l\fENTAIS
�

g,Ta, COlUO scnrlo nosvuido:: de :\O\'lI Ym:k soz inhn POo,;UC �,S�;'?l'8'
.

ille!:.lir a A6';er:tinn • DOENÇAS DA PELE: Eczemas, Furunculose, Co-=,
de UlJI:! hah'nd,l�lc Inerente oito mi h,')�,; de hahi- rm sua 'lsta ::0 compctr nos

-

ceiras, Manchas, Espinhas, etc.
:', ser melhor e .' cnuu;o ,I, zcxse is .,lego;; Punrunerh-anos i) "e illi-I §

GLANDULAS. Falta de regras, Excesso- lFlfJ:'üs2
[l'rlJ�cas; {'lJ- ('.' utlcüsnic": ('i'lrcm I�Pl fins (L� fl;!\ creíro :: brancas, Frieza sexual, Impotenoía, Estcrllldade, J)p.-:::

['''1- 1'ro,'1110, tE' '1na';p !:"r::! S!t:1
- senvolvimento físico e mental, etc. .,.<' ;;

!l' ;-:c n"I'_ ],'("11)() d1,'::': ]1l'eSt lei em Duor-os Airp,; l,:"- DOENÇAS CRONICAS El\i GERAL: Reumati§m05;�
(,', íl:ll,j ':l.:::,. (')\,:;;;':111 '.') (,(]l''';g'j ob! _'1' !iccllI;a de - Asma, lUalária crônica, etc.
,�·.rl'_:EI,hjl:" "

,! serEm 'PU enllJH",p n'.' F',8,J rBu· _
A r.r EN ç Ã O: Consultas em Blurnenall nos dla.sª

",-' ';8nd��1J:, c_lf�' (1':._ 1_!::C {j·-!."il!!1!_1 • oo�w l:�'.ll'; a! de- 11';; .,L ::':2': ª -- 26 a 30 de cada mez, no Holel HoJetz --- �
f;'; .(!I11" '�':'�':·i CD' t�HJ"O P'.!!"l d;,::�ar' ;:-,lUIIIUIllPIII!lUlIIIIUlIIHutllllwUUIIIlIWllIIlIlIUIJ,mlllllliliiUwmm:

il' (".pit,.,] U:_;011Li!;a, '1lmmflll!w l!!l!l'!i:rmilHlI!Il11ll1II!1I!111ll11lll!!lIí!!!II!!IIWllBI!Wi!!il' i
\';jji, qlle ;;p ('a�'Gll 11{1 pOU" :: Ao," R, R E I

:;;
�:� l1lt-tl};,S, }:rctcnde 1Jro',- .._..-'

- �
-

,',cg!li]' (,C'1I0 I'urdi' la 1ll(',;JJ]O
_

dei oi:., d:!�j ()jiHln'adaf; I�� lH')�.
--_....".. - - -_

- Avisamos (_1" Zl';�, C.--,!l;�tl'!lto[' :J, \] l!\', dé'i '(](_.
_.

-ao longo tnlll.3flc.r�e da <treia, Eomm; ubrigaJ()',; a
= �,

subir os jJrE:ços do material. O pre[:o [Ir: hOJ" t: :, 1!1 �,':::

.::: diante é o seguinte:
i= UMA CARRADA Dl�j AREIA

I § UM METRO DÊ AREIA

lê UMA. CARRADA DE AREIÃO
,;:-� UM METRO DE AREIÃO '. rCl,Oo,

1 � Bhunthau, 31 ck JaueÍlo d: 1951. �-:
ª ANTONIO SILV1\ e demai:; cOlupanhêL'o::; ;;§

,

I �'I;!m!III!!!!I!!!I!ll!I!l!Ill1ll11llm!mll!lm!!'llf!llmlll�III!I!lIml��!l!.lmi;

IAtaqueS"comunistas airigidos -���_.�
,

»

:1.5 no ::
25,00
20,00

('onl'iusão da I, a Jlag'Il:l
zar·se Em comités democ:áticos, para a libertação mu:io·
nal.

RIO DE JANEIRO, 31 (Merid,) � A Polic:a Ci,:il
estará em prontidão j'igorosal de hoj.e para amanhã.. (J
motivo é e r a Po'ícia Política apreEndido U!1l víoltntir;
simo manifesto clOntra o sr', G::tuF.o Va:'gas, cm. qUE: o

povo é concitado a o:-ganizar ,�comité8 de lib('r,�8çà() na ..

I
clona!». Embura esse mr;_nif€sto não tenha a,�'?ina t !Ira,

I forara presos llum:'r?SCS di:'ig;Bntes \!omun12 tas.

I ,_ IJmlhillllnlll'illUl�nmlln�II;llJn�ill-;;lll�mnlllm;;;!I�II�I�;mm;;lY.-;

ii Enuenheiros Civis I
I � MIIRIO CESIlR STIlMM a'
I � .

.

unz PROCOPIO GOMES �
\�Prole.os, Ca;cufos, Conslr!u;ões�
I � em gerai e M�dicões �
I E Ruá 15 de NO'\TmlH"o, n, 1 13 5 - 6:11a "I _,

I � BLpMENAIJ -- Snnta. Cl:l.tarin;t-- ffi
:HaHih��

QI

o zelador
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Continuam as força
.

lando Cidade
"

a

rnan nomeou rcc-entomeuto a"
',j fi, ,'\ IWa C. Rosenberg para
u"sisl elite do S"t'l'ctario da

Defesa dns Estados Unidos ENTREVISTA CONCEDIDit PELO NOVO: CHEFE DO
I'cspouZ'avel Pe los problemas
de potenria: humano e pes- RIO, 31 (Meríd.: - Após a entrevista concedida

aos jornalistas brasileiros, conforme foi. anteriormente
noticiado, o presidente G-túlio Vargas concedeu uma en

trcvista a um jornalista norte-americano: Quiz ele sa

bel' do presidente deito como seráo encaradas, no seu go
verno, as relações políticas, econômicas e eutcurais 811tr:..

o Brasí: €.os Estados Unídos,«: o sr, G:tulio Vargas, a es

sa indagação, respondeu:
«Tenho uma impressão bastante lü;ongeira da po

sição em que se encontram os Estados Unidos, no qu s

: ef'ere ao intercambio, não sómente com o Brasil, mas
de um modo g'ê1raI, com todos os países americanos, E'

claro que no meu governo será incentivada, em todas as

oportunidades, a estabilidade dess ; bloco contin ntaí.

empreuarlos
não 01 am e.xp loradore s de seu

trabalho, E' potit va do bom

[las das Nações
garam a três kmts.

montanhas ao su:

:':es que seilljJre deu cxcelcn

(!:'S reS1.dad:::s � lida- pretp.c
.I') cont nuur".

E acrescentou o' présíden!e ;

"Mir ha primeira llJeIU;3g�11l
ao Congresso, será expondo
a sítuação l'lII que enccn trei o
1.iaís. ° la,-tro de minha 1)1'0-

palganda po'íliea resldu, p�jn
cipalmeute, nas reívinrttcações
sociais, Examinando a situa

ção do país e expondo-a ao

povo, Iruterai

uma sclução

!.:J1 teud;mel! to
a jI'refeitul'a foram

vár íos n01n2S, a mais feroz
, nuinístu. A

me PCl'gUlhOU'
nome de minha ;1tl' 1:1 kmtv.

Fiscalização
durante o

CarRaval
IUO, 31 (MerlCl.)

Juiz de Menores determi-
nou pruvidencia.s rigorosas p.n-a ·examinar o ca,So.. O ge-

d!! f:scalização U:IS festas 1 eral Mendes de Morais pôs
'carnav� lescas, afim de [1 minha disposição o cargo,

, proteger os menores cOI1_
Não usei desse direito, pediu-

- tr'a r 15 r iscos de toda or-

dem a que estão expostos do li ele "IU!,,_ -oontinuasse f'rcn-

na. contlngsncía de Í'o'l.lS te Ü jJl'efeitul'a. Fti1izurej os

fe:dejcs, Est'�rá de servíço I seus hons serviços até que
o Juiz, além de 240 fh'_

,10Ssa proceder a, escolha do
Concluí na 2,a pág, letra K i 110VO prefeito",

metros' contra as

aliadas, pe'__ primeira
ao sul do Rio Han ,

Entretanto,
rur que' a'nda

posso asscgu
não tive Iempo

naquea ocasião tiveram toda

a publicidade devida e foram

cxplicadas , O, que te[:lIo ,a

dizei' agora é que H::; nossas

.'elaçü€s· de am' zade com os

Estudos t.;nido', são relações

i�i:��:���'�;;:;l:���::::�E�� Transmissão :de posse das chefias,
�:f:;�n��::;1�S::;��i���:�;::;; ICasas Civil e Militar da P r e s í d en cia I ',��;;�"
pos;�'à� do B�'asil, :111 relação Iaos pmses su.vamerrcanos e o

_

i:r, Getu'io y,wgas declara:

"Acho rle capital importau-
da o rlesel1yolYÍ!nenio das ;':ou-de na manhã de hoje no

�--��-�-��-��--�-��

I é'hlç�)eS comerciais e I'ultu- Palal.'Ío (ia Calde, na [lI'(;;CJ!-

RUllIu a "onte gtt1rgndo [Im
ru!s en!t'e todos os países :ml- I ç.a ile fluase t.odo o fUU:::OIlH-

p U U_ U �'�l�e::�;:;�:��O�Ot���lS 1l::'����1 ]J�:� I ;;��:�()e<:�aa Ft�':::��l�:'��O (��l��:�
a- �RlermIIOa�O �e !la de tral)alho e 1.l:! Pl'ogres- �e da' ('!]efíns das casa,> CL

nnmero no, , ,iO, A estauUdade das obri- ".Íj (! j.filitar. Ol'UPOU a Lt�'J
nu :raç,)es reside ]Jdndpalmente CJ"il o SI'. Louri\-al Fontes e

�esso!lS�",r_,,�.,-:,��3 gUIODlOVOl·S a' a�ua :�� :1����'e:�7;:�:�H �:::l�O(:O1�;:� �:s:�;l�;i::l) :\�:til��� (;::��,�;�::;:I ;.::�:�
U c�Jj ti I'encia enlre todos os paLie'i -"to foi antecipado, afim (ie

para e::;i1ibelef:et' estes princí- qne o 1:0'�'O pres'd(>nte ,la H('-
�T'�ee R�el!e(', Calla- /'i'llem do primeiro ministro pIOS. i l'úb1ica l;ossa eomparecer ús

dá, :11 t1.T) - Huiu esta ma- Dupk,;tsis, d'1 -Pl'o\'ínc�a ,(�e r H.esPoll�lelldo outra P'?:'-} so:ellid�<rles desta tarde, a::olll-

�l;;�;�f�'d:� ��, OP�I:l��lt D�lrl:�:�;�i�,�:: �J�l(�:�e�ie, (��Ia:��:�� l��:aól o�::�:: �;:.::i<:'la,����:'e a f�l'l��tl:'utu�a���� H,a tLES HOl'on�.,I !,lIida ',iH HHtI, l'm nú- ,'era mesmo lugar a um es- (;etulio Yargas:
mern aillrl:1 não determinado {',lIl!lalo J:o'itico, pois a opo-

• "O ponto de vista do meu

de petlest res e de automó- ;:'t:iio, a:egou que ii obnl Fr)ra :,;QYel'110 é estabelecer li r'!-

C N AMERICAveis foi ,II irado ii agua gela- flCE,cutada ('0111 lluü:oriaJ jnfe- C'strutur;;çiío rias classes e

da. Gnde trp.,:, hOIllE'IlS SI! sal- I' 01', sendo o re5pectivo con- U'lllca de Illt.a! entre e:as, E' II III
_

-,

':aram IlU"1!1rlo �.")bre os pe- trato fraudulento, De fato, a ul'iiío cnt['(' os eIl1Pl'ega<lo�
daf'[)'�:i de g ...:o, .\ ponte, COlll .]11 no ano passl;.r!o ii ponte e os patrôes, Sempre pro;:u-

1I1ll !'OIIlIJl'imc!\ to de 1. !iIJO ti Ilha estalado, rei 1IIodificar a melll a !idade

metros, fora ('oBstruida' Por . dos empregadores, ao mesmo
,'a lesco5, estanr!·o a direçüo rIa

Soeiedade rl:vidant!o todos
os ecl'ol'c.os no scnli![o de quI.'

[) C:llh� N<lutieo Amér,'ca

p,'ollloverú I: os dias:1 e li, I
riais grandiosos bai le::; canla-

soa '.
1\'a5"i(\,

Hungria,
chegou

l\oSSH\S aspirasões e neces

sitl ades �'ão comune, São os

Estados L'uidos reeonhecida

l!lE:!'t:_o a nação mais rica e

urogressísta do mundo, 50-b o

ponte de vista industrial. Não

pO!�2relllO' II I'E' se'ndir dessa

.claboruçáo pCisi liva que deve
-

�,ell1pre ercoutrar de parte
� iII Hudapest, na I de': Estado�- Uuídos a melhor

1 L, .

t d
..

aI �T�. Rosen jerg 1,HH! von a e-,

ao', Estados Unidos j Menciona, então. o [orna-
!i�ta amer-icano o incidente 0-

cor-i-Ido há tempos. com o em

baixado!' Adolfo Berle e o

com seus pais em 1912 e tor

ncu-so cidlldií norte-americana
ClH l!ll�,J, E' cusuda com um

JIOl1JCm de l'.�gO(" o de :\0\'[I
1 crk e t em HIll fi lho, -- (Fo
lo L:S!S),

Getul'o Vargus.pj esidcnte

que exp.ica:
"As coisas que foram ditas

---,------- -------------

Transftrencia de fábricas de "';tas l'oitadas de !'ol'a, com

í í 'P) - Durante a exibição
(1,1 pc'icula "Inf?rl1o de- Dan-
1('''' fl fachada de mn cinema
lfl(':t. foi presa de vioLento

a!i (it13i� homenageará o "Rei
:\!emo", a]Pallcern I) bl'i :ho dos
aros auteriores,
Com o i�tHilo cip prollon:io

H'�l', lambem, li que os filho:,
de :::eus assodados part;cipt'lll
dos I'estejos t'al'r.ava!escos, o

C. N. Amél'ica farú realizar,

,lÍwla, no- dia ,( do correde,
uma Il1Tltir'éc infantil.
Como \ emas, a querida 130-

é'edl1d,· blumeEtUlel15e br'n-
dl1l'lÍ sua {'not'me legião de

"Ainda ná!) (' ISSO, mas �{,cios com três dias de 10'5-

pOSSO' afirn1'tr-�e:, que' serú tlondosa folia. f!ali (I(i, assim.
Llflstanle illlPortant� a sua olJOl'tuEi ..hide a que seus- as-,nú,sào, O me:lwr seria voce "0!'iados oe divirtam a valer

iI1l1agar tlo fll'oPl'io .governador IH'ste "Cul'llaval, de l!lrll", !
paulista", Para estes rras de folgue- ._.uinddencin, I' h () \' i a tor- é,dista ile .cinema, divon�iou"
Negou-se obstinadamente " .Jes a direção do {'Iube contra- n'rdalmenle na ()f';I�-i:JO e c'! �-e ôntem, -apó" sele' mêses

nos dar a informação o sr, I Lou', lJ3ra animal' as danças, o xihção do _ fiIl1l'�' . ,

I do :5CU ca:1'am::-uto com ü [ilho
lJanton Coelho, Tentamos u-I conhecido l'onjunfo do 2:Lo H. Contudo, o:> espectadores tio "rei rIos Boteis", amedca
ma liga�'ão t�leIonka eOIl] fi 1,. fa10r que l'ooperará gra,n'j qU(i as�r:sliam alD '''Inferno de �IO, �T, Nick Hilton. O divor-
PalaeÍo do (.�O\Cl'llO, lllas não (Conclue na 2,a j)ga, letra J.,) I dne- do foi concedido à. sl'a. EU-
foi possivel falâr com o �r, i\ "lbelh Tay!r:1r pelo Tribunal
Llhemur de Barros áquéÍa ho de Los Allge:es, por r.egE

,'I{-J�l'Ía (' empregO de -jjngua
':PI1I 2 hll,ivu da parte do sr.

Ililíon,

alta importancia para o Bri5i�
ADHEl\'lAU DI'.: BARROS VIAJARIA Li EUROPA PARA TRATAR DO ASSUNTO
S . P :tUI'D, �H l.'Hllbelll jlale�tnll' COIII o pl'e- t ,iJIlO g'O\Tl'nO, EXr:ll�'lIu-;;e,

sirlerLe tntbalhisla, :\es�n o' loda\';a, o sr. Dal:ft;'l1 COtdho,
nsitio, obtivemos, Pfttre (Jll- a dizer exatamente qual seria

C\Ierid, )

rll.

Yültamos n insistir r'om

sr, Danlou Coelho,

},m seu :',p,ll'l:\menll? 1I0 Ho

tel E'ip','IWdll, rc('ehen () sr,

Danton CoellO Tario:; <l!lligCJ� ilH,; ('o.Jsas, <' infOl'lllR\:Ílo dI.'

e r.:OlT'::ig'oll<'ri(]�," DellClis d-,� 'i1.le o :;1''' Adhemar (11.' Barros

cerio r�forr;o, ron:-ifguimos I �f'l'ia Ullla alta missão no pro-

eSsa missão,
- Seria ele o pl'eSiden�e. do

?" o Conselho Economico do

:-.r" Getulio Vargas'? ll!daga-

Drmará a Ifalia
ais divisões

mos,

DEmnIRAl\1 ABANDONAH O CREDO VERll-IELHO
DOIS DEI'UTADOS COIUlJNISTAS ITALIANOS
HOM.\, :31 (r:p) _- A ltalia f 'I!agnani e ,\ldo Cucchi. Es-

E"tabelet'Cll a eons(Tir;iío llli- FS doi'; parlamentares foram

lHar l'OIHlll1lsol'ia, meLlida es· 'iI'tlSl.tios pelos yel'melhos ita-
�a '!lI(' I'nl.rOI1 ,�lll vigor jme

ôial arnE'ntc. Ao mesmo tem

po. o ;.loverno anuuciou que

ail' l11eadQs de l'evel'e'ro a I,

d;;;n unHal';'t ltJ8is quatro di

yj:.,{':'s ,\. Halia contará eom

110ze divi!Stíe.\ para o Pa!:1o do

\l.!àntico,

'iallos de pl'of'�SSareIll as

:llOllHi.; ideias i regionalistas
do lllareehal Tito, da [ugos-

Hü;\l.\, :11 O'P) - � Os dOÍ/;

'eputmlos cOlllulli�tas deinis-
�íOllàrios, Va:do i\lagnani e \'L\(�EM A' El:ROP'A
i\ do CucdJi, alll111tiarWIll sua Quando o sr. DantOll Coe:ho I
,ied�'áo de romper com o Julgou que já havíamos N;que-l
Fartido Comunista italiano. <;ido da miSsão do S,", Adh()·

·\mhos pediram que os ('omu- Illal' de Barros, jind-ag811w.<
nh;tas italianos se deelar'�m "Q\'amellté' se iria ele enco

ir",;oI:l.iidcllalmente e selll sub- meneia!' as 10('0lllotiyas de que

terfúgios eOltt!'l� a agreSsão

I
falou o ,SI', Getulio .Ym'gas, Cm

Ú ltalia. parta de onde llal'- sua., ultImas -entl'eYlstas,
til'. (Cconclue na 2,"- letra D)

HOM.'\, 31 WP) - A Càma-
1"\ (I.iS DepntHdos repeliu, paI'
(';:l1Iagadora, maiol'iu, a rellún�
J:;a apresentada Pe:os rlois

deputados ;que acabam de ah-

511:'<11' o comunismo, Esses dl'

pulados :;'ào os srs. Yaldo

PA R A f E R I DA S,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇãES,
COCEIRAS,
F R t E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

DontoR Coelho IOlnará posse sexta-feira às . dez horas' -�
R[O, :n C\Iel'id.} -- Bcali- panhado ,iú por Seus gabine

tes civil e mi l itar,

mo, Xl (l\Ierirl_) --, 1'Jo mo

mento 'c ll1 que o gel:eral Eu-

1'll'O Dutra estiver passando o

!,�<j\ :'J'IlO rl'l Hepúhlica, id["l1li-

�hegOtl
[1-[-"'0 de carinhosas
ele todos os �;er\'id()res, do.';

tem

governo lIo

do>

tlêiS

:':-0 -t'lI i darles senío realiza
em 17 Estarlas da federa-

':;"l, com a trae:"mjss�io
("}tl':tDS 'de

';;ente fiO

Sergip�, é

]losse tios

ainda Hão

do �'eu ;nip'slerio, a Pasta
Trabalho; ';t'xta-feira, às trav&1dosCombates-
ltnl':'-'i, () sr. Joiío Neves to
llJal'ú j!Gss= às ti horas da tm-
!le.

mo, 31 (Merid,) -

Toquio, :n (LP) - ema for-I ]Jí:ndaúa avançou ao r:.orte de

(;" blindada !las i'�ações LnL I Yongwoi depoi� que o ,decimo
dllS avar'-';Oll para o J:orte u-' {'orpo lIê exercito�ílIíunclon que
:ra\'!:'s (ias lllontanhas nn leste � f".?lIS ataques,: apoiados por JJO-

I "

a tarde fi sr>!, Darcy rIa Coréia central, com o que � d':1 oSas forças aéreas, haviam

otev:' no Catete, ,E'1':1 a l'Jl'i- corl'igiu a d':]Jressão das li- fI t'limiI:ado o Perigo para o flau

r;'eÍ ril ,'ez que
,
yoltava ali a- ;:ha::; a:iadas, 'que agora se eS_ <o direito do 8 � o exercito, ao

p/JS o 20 de Oütubl'o de 1945 .• tendel1l retamente atravús d�l
t
fpduzÍl' á metade de seus efc

Fei ela examinar as clisposi- ]Jeni�;<.I1a, desde ·Su\von até tivo� as trOlJHS 11O!'te-cOl'canas

(ües da ,parte destinada 'ii rc- Samchok "na frente odental, que se havi'lll1 infi1tr:ado pe

!,ld:oncia presidencial, Desde llaSsando por won,il\: A fOl'ç� lfl� montanhas do !·este da Co-
réia centra:,

tln-c' e-n-d ,- O u-s-e '-0 C III nem- a I ;c�:�'a�·o��;Ill!�;d:�e:��it�Ual�i��
-- lEI! (lHe ;-ar'os aVlOes de recon:he-

-

ehnento obs::rvaradt Ínrensa

durante n espetaculo
CHOVIA NA OCASIÃO DO INCENDIO E EXIBIÇÃO

----- DO FILl\'IE -""""'--

n1.i\·ük:de de tropas {:ollltlni::;
ias em todas as aldeias ao

norte da' linha do citado exel'-

dto, que se encontra ao s�tl
de :Seul;- Uma coluna das

t'\aç.5es Unidas abr:u passagemI,ong Beach, California, 31 lHa, não plld('J'um
outro inferno
rio!' da casa,.,

acima até

LOS Ai':GELES:
.lioraliE pOl' rl!llJUlo da

- I;rasil e ao Urugula, acabam
\�e de<:Ídir súbt'e o aUl1l�l1 to

Partir do

próximo,

1-
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