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S. PAULO, 2- . ....._ Leln!Js .at(;n_� ta, no terreno €!.o'J!:rtriJ:J, nfj
i:.mfnte aqui o ptojetiJ c II

1'(';;-1':
oampo {b pl}':-�itf.J, IJOll'lL'a l1?rii

JlCCtiVa. ju.'stificaç!io do deputa- dárla
, N:::lu náf] cont (1m (iS in

d', José Bonifaria acerca do teresse.= de M"'1:IIH� c tão r-ouco
f.ranspar tc {]'> minério de ferro ef Os do Brasil. ..

-dos _PJ odutos ;;jdtlI'úrgicos, pela Qi.wndo tSl;lninélnlOS P. leitul'a
Estrada d€! Ferro Cen�ral do do trabalho. do IcndEl' udenlsta,
Brasü , E' uma. questão po�ta a 1Jr'n}plrr,i. pergunta que Iorinu

pelo jovem parJamentar udem:;- lPll1103 a nós mesmos foi a se,

b"'llinte:,
I aua São Pl'lUlo, 26i

.IT.OUPAVA S1l!e_"

jovem Andrada

Denuncia dlulles a campanha comunista

tos f'arnos, tora do distrito on

de faz o minérjo. O ccmbustl
vel ê que deve viaja.r em busca

do minério. e não esse atrás dS.

quele . Pretende, poís, o chefe
udenísta que a centrai abundo
UE um principio elemeníur cm

tarifas ferroviárias. segundo <J

qual, mais longa é a di�;tâncb
de uma, matéria prima trnnspor..

t\� da, mais aceesstve! deverá
,ReI' o seu frete, para o merca

do onde -ela será tnüustriatiza
da,

Estamos dante de tarírns 'lUe
não foram estílJula(1",s <lutem

como tampouco par-a bcneríciar
nenhum grupo n'lstal(wgico. 'fru
ia ...se da fixaçã'!) d� pr-:'r;üf!- do

transporte f�,rroviál'io que, (laú�'

de época muito anterior àquela
em oue o grupo visado agora

pela UDN entrou no negúCio dl11

reducão d� n1inél':Q, no Vale {h

PDr'aib: r Cm S. 'Paulo ,

O, uuc �e concltn d�l� er-:pC{!iD�
:;"(1 �'1r�un1ent(lçiio tio �r. ,José

se qur seu encargo na CU,-

I Bonifácio é (ln(> esí,e não é o

pital ")-1'PO�11ic�, foi exata-
-

d".1 �tJ guia. r�r cuja J c�}l)e�g' �p. - varo

mente O de dar fi nação ja ! orlentrrr c;; minS!l'C?, num pro.

(Conclui lla 2 a pág1na lét��) j (C!:,:;,ciUfl na 3,ç, lHl'U D)

X_ x: - X-_ X. - X_ �,..,_ X .._- X. .�--� � ��. ,.;. ._ � - '1\
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rten 1

lemanha
IAdv
t '1\

a

RIO. 28 (Mel·id. I - Um

I�rupo de �amigos_'pessoais
I
ü-ú chefe {la Nação, inte-
grado por fundadores do

! ,:<Com:tté�Candída.tul'a Ge
l tulío Vargas» e velhos lufa
Idores da causa trabalhista,
I promoverá ,11.0 proxímn dia
1 . I) de maio uma festa de
IJolidariedac1e e gratidão ao

presidente Vargas pelo"
seus l"numeros serviços
prestados à Nação e ao

,povo. Nessa data, s . excia.
cerá pessoalmente convida
do pc r unia comissão espe
cial encarregaca de eomu

nicar ao presidente a ho
menagem que lhe prestam
ceus amigos e admirado-

�ldt[ihes desse aconteci
menta, estiveram reunidos
os srs. Fernando Ferrari,
Otoní Monteiro Pâf'ero,

Gilberto Chrockatt de Sá,
Homero Carrazzoni. Carlos

Washington, 28 (UP) -I
O Si'. F'oster Dulles denun-

IvlUNICH. :!.I\ (Uf'. _, l:J ,1I!t'(, 11H!: atnda não tom-aram pN1Vi

comtssarío ncrtc-amer ip:;'ri{' para I denotas quanto '-'A) convite feitO

la Alemanha, John l'i[cCloy. ad- há cinco mêses de partíc-paçâo
vertiu a Alcmanb» Ocidental de na dercm,' ocidental européia -

qU!3: SUa proteção contra as ame- QUe a nl'utl'alicl:ade jamais foi

acas d., ngressâo d�pçwle, em barreira efetiva contra a agres

,e;unde
�

:parte" da pari icip"![�f\'l da aão , "Cremos que ná') pede dei

Ãlemanha em 'ôll�,. propria de- xae de ser evidente IllT1l povo

["-'i3.. lrlcC1T,i falOu em alsm5.o, alemã.o que a n'flturez:!, eiie'en

por todas nS, pl'inc:p -is estaç:ões cia e .amplitude com flU� :a �Je�
d� radio. ,para descrê'Vêr a

.J'OJi-1
manha p055R vir a s€'1' Pl'ot�g;lda

ticn norte-amgrlcana para. com dependem, Em grande mCdlíll3.',
[l Alem:-;'nha_ ,da paTticiIlüção ;alemã em sua

RecordOu eb aos alemães - (Conclue na 2a. pago letra C)

--------------�------------------------------------�------�-----I

i Mac Arthur
que motivaram

ignora àS razões

sua clestituicão
,

Fala conselheiro do vi:Rcedor do Pacílico
de estada em 'VVasllÍngtOn, iJnde -dP_

}lôs perante1:\S COJ:n;ssões de A'i

auntos Estran,geir.os e das For·
ças Armadas do Congresso, a

3 de Maio.

ll1cnte �'t int�n��o. de-. nl'lldific�:::tr
n dr;clanl,ção que fez na segun
dr� feira passada', segundo a qual
(> '2;x-comandi::<nte das for�às das
Naçõ2s Unidas na. Coréia :igno
raYa .a,S razões que motivara.m
sua de);tituição,
Sabe-se que 'ontam o SI'. J(j

sep1'1 ShOl't, secret:lr:u àe Im-

pl'e]Jsa da. Casa' Branca. decja-

I
rOl! à Imprew;3, qU?, as razões
que Ievarum o president.e Tru

man :�,,"destituil' o general :Mac
Arthur foram comunicadas a

! Toquio e que 'li recepçã,? dessa,
. men!>I:;:gem foi acusada pelo

Ar-

Pfildr.to

Ih

LA lHHl AT Ó !ml
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'I o:riao (lo. DlárhIll ::.u.oclatlo.

�

A NACAO
t(1 e orç:.im'Jnto )JUJ'a '-lI!1st!'llçci,�' l'O!_�:Hl0, '-' ::;q:uir, tDbre ,;-, o pró-� til) uma (''tlrV,�Jl'lra cru .11 pGr', UH prio ;;�nLl'al Mele _A.'t!w!' CIJEUl-

!', _ I Et'l:g' ,,:.'I'L·!O���ll:lI'I��,lC_dV�'" Blt'�,I�g1SC�Ill',� i,',Wl1, ,�� d('ria uutl't!vh;ta cc!Ct·y,t, mas

•
u - ---�.,., ,';o � ,,_ ,_� respondeu 'll1C IlIBe Al'tll'.ll' 115.0

IS
'1" A N ",,*,' í vantag,ell�; l!) l:ootinuação ,lo:.; prctcndíu receber a ímprcnsn,

Iii '1'\ al'ilo I lõ,�tt:d?S, projeto �' o�ras pr�11: porque não tinha nenhuma de-
� lratonas da ampliação do por- c1;,raçã:> pública a

-

fazer, no
r:'iida!lão. Administra�. tOI de' Jmhítuba ; i) execução de memento. Frisou ainda o falo

�
, Ofícinall

1\ e�tud,os r:]a�ivO_s á mecamza, de qu; o antigo comandante su-

� ii.ua. São, Paulo n. 269 : çao �a mIn,er-açuo e la,;l;ge_nl <:0 premo no .Extr�mo. Oriente não

� F�I�"': J092',_ ex. Poétal. S8 I carvao na�:()nal. leh ,CI;-c�duça'::l ao I ,pre�ende flcar ínat.vo mai< ain-

�
,

-

I �c�rama ....e me orla as CO�: da não se -dectdlu entre as nu:
;; r.rr,"tl,'i", dtçoes de Iàvra, pann que Ja mercsas 'ofertJs que lhe fOt'am

i).;:aURICDIi UV� houver r!:'CUl'S:J orçamentário,,a- feitas, para ingreÓ:sar no mundo

� nPJ:lDIENTm proveítnndo.se na medida do dü3 !,egócios.
, possivet e no nec,essário, a cOo- -'- ___;,_-'- _

� �tGrU\ peração 'das entidades Pl'iva(:',�

I Al:!:aal e Cr$ 100-.00

I
que. nessa í:;amIlQ já, iniciAram

• ô3emestre , •••• Cr$ 60,00
, 'I'nvestig,ações, _'

� '15 ;t..� ," • ••• er, 0,00 ATRIBUIÇÕ,ElS
'1

!j\il(l�' I As medidas e�uineradas nOS

ítens a o. h íncumt.em ao Minis
térío ('I�� Viação c Obras Públi

cas e a constante do item i, ao

Mlnistério da Agricultura, C:J-

l'bendO
a-o Ministério .da Fm;endl'

C ';l�) Administrador do Pl::n:J

I
salte as providencias dO .ortlern
fím:nceira decorrentes dQ�SJS

determinações. hem como � e�.

t? uttímo prestar toda li copera
ção técnica.

O presidenL� da H.erníblicn,
CCrltCl'nlf\ e,ssinalára, ern �eu des

pacho, desejn ser mantido a I��r
da. execução da marcha das cí

tadas Providências, que ücverãc

t,er Ca.I�: ter de urgência. 1 grncía,".
Tiveram ciência dess:l :mpor- ----------'-----_;_

t�nte iniciativa governamental,
o Conselho Nacional de pesqui
sas, o prEsidente da Com:çnnhia OI'ma d" impol<ünc;a para

....
IvIl-

S'de
.

N '0 1'1 e Cs �'(')ver-1 rruglC'l aCI n,_ - b
• I ü-zs e O- Bras·! cOmo é o dil

nadores: d�,s �stados do
t

�10 implantação d/ indú,tl'w sidc,

Gral_lde do S�l. Santa Ca arma

I
rÚi'glca em gl::ncl; l10 n-,;:;" '. �el'-

p MIri: S GeralS o

ritóri J,
________ . A tese do sr, Bonif:iLÍ) € ,_ t

-

",(j('i� te1'l Unia "'"s:pnn ,'-d0ndamente errada, tIo come
'." •.,(lp ",,,,.;,,1 T,; {"}{}TJ",rOI' ç::> \ o fim, anL a loção do,s paí
,�,j"',,';,n 'lo �n:lTfahdil'l -;�s que d:spõem d::;,s ma,rr:s j -

zid 1>; d: mincri�" de íerro no
mo no Brasil? Ajude a nhl'??

I n11IJ1do. Cerno I} minério é mui
,.. pu-.-so de educa�ãG do a. '-o mai:: b:lrato que o;; �eus 1'''_

dultos. ''lutares, seja c3rvão min<ral, s�

ja carvãç vEgetal, ,,,ej'.:. eletrici
dade, quem v:aja em bu.sca de
elem ....�nto r.:'dutor é o minério.

I Haja visto, em prim"iro lugar
a Suécia. Esse r::ís, exporta clt;l' !lI'EI- para1,:] a 14 milhões d" ton",lad3s dõ

I f lt f nerais de Ernest Bsvin,SITO para os n Os ornas da
Rú�sia POlonia, Alemanha 'e dez di,as o

Tr>g-: -t;rra, e dent�o dél país, c

'1:l2 ?s u.sinas stleC;JS reduzem ;',
'io é quase nada, i"nl

:1ra!:ão com o que 5a.iI -em

PUse.:!. dQti nlel cutios ao ,-xt"'Xt(.l'_
Não ,tem n::.is a In,(,Üerra

A-�-���-�'�-�-�"�'�������"""",,,,,,,,,,���������",,,,,,,,,,,,,,,,�,_,,,,,,,,''':::::::' não minério de bai�� leor
o O

�
que ela reduz, (o é enorme a

� ó:u]. produção de artigos sidé
'lEgicos) é Cm grande parte
proc8dente do extel'ior, inclusi

, v" l\:rarro�o�, Esp'inh:l, "tc. N2
�lem,[lllha. '0' grande bacia do
carvão wl'stphal:ano, quas8- po
lariza 'o minério. Outro tanto
na Bélgica e nos Estados Uni
do:;, Nesse, é no distrito de

P:nnsylvan:r:1 era que �� Cnl?Ol1_
tl�nnl �a�; gigrtntescas j{'lz!da,',; Cal-
hcnífcras d:] União, ende s� cs_ ;;r., 1 1"n rIr) rJ<·"'a ....l"'11i <'1' (,r>t.-lJ['ler:cu o maior Pal'qu() m?ln- lc: . � a... - u C. -�<'". _, J

lúrl; co 'do -plan':!ta, Cuha, Chile I mstBl"',O do<>
agor;"2' "Venezuela e '[cl'ra Nova. I COS_
de todas eSS8S r��dõeso "-'1 Ov
.f'stá para ir nlinérío dp L'f!lTG. �=

__ ,._._ ... _'J

::i fim de alim�nlal' [JS 'JHes for-
no, :'lm�ricano:{. Nà I-�us:;b, {
CDI 10rno da L: cin c� rhol1ifQ'u
tl"

..
lJJn-3lz, qUf� ��e 3gJOnl�r:.1 c :3íl siruaçfLo ·p:t t'!t v;''u!ap

p:1rttlle ;;i(Jerúrgil",Q )jJa\'IJ_ C .,PT;__; ;1,dVCl'Sá,:q j;l;;�i ví:�W;3.oulr'l, j"C:1J'Z:lc]o ll<l1:1 além do!'
Ur:lis, é 11m'! i�'5b;' '�'Ô"S de fi J ii na f<l�'í-; fÍiI:il, ()�{ JJal1l1f�(�
n31icl8de" cstraté,t;ica�: vi.�allr1(} l'cw:w,,' vnlLat'li11l ao gnl.Ula

P:??�lI·a!._ U�l�, seg-ull?"a ]inh.a dr 30 com m<�js '�is!�osl:;ão, ff:� Ir�;-- f �,a ,do ):, .IS, em c_ç ,o de I?V.9- zendc pens-ar {UVen:as VC-
5:l.0 pe. o oeste d'l s ..u t(Õrrüol'l"

I
.

Ir 1 t
.

N2stas condições, o ranpo .;, JES O li, 11110 j, ee 11 -O alner'- I

projeto da UDN mineira' e D. cano e cl�e�-an(�o a mantet'
{

seu 'estreito, o seu ac::mh'ldr e1'to (\onl1l,to sobre oS me�;� ,

provinci::niSmo, E' (Ie a�,�i!�' mos,
Ul11a medida que tem ror Objeli

---;,;;;;;:;;;;;;;;;;.-;;--;;--;;;;,;;-;;;;;-;;;;----;;;-;.,;;-;;;-;;;;;-;;;;:-;;-;;-;;-;;--;;;-;;;;.;;';;':'-;;-;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;_r;;;JI
VI) impedir que o re;; to do B1':1'

- !� -"_5JI!Ia' ..

�il faça indúst:';a !úlel'ürgh:� Nfv) lI;i del,IOI"otl'la I'"n!
�Cm mah�ria prim'l d') E�;t-Jdç 19nnranc:ia. ii.. !;,ntijt'(t Ú a
nWÜit:>rrõ,llco. Tnd<J bt(> I1U [rlll- I cllnvc!lo I!Ollhccll!lfllll.fj.
do pata que? F,'ra prêjlldlCólr I' Matriculemo::. 05 "n',di.bp�
um grupu inrIU!5tri:-t1 NJllW ();; ,I tos llum ctlr:;1J de cdll';al;.i.o
1.1•�l;"(J' T' ftol

• I I de adultos.
H as, -{ � '. 'quo e'-:mpl''1ndo'

'I II t, II' .� ...... .......-- w--. ___

; q fi ! fl Vr:! JaS USInaS obsole-
-

, " ' _

iS�Utc_;' ,g�"h,,!-:, 1 t::'!�";'J n10rlcrn ZGU-QS friln:1 P'íll1 n- _..,._.t-1-..._......--<_.. ."

""Ylt!iUi.ii.LL.i.iTA EM DOl!)NÇAS DE CRIANÇA}! I ti;' a 8. P:IU!O, r;��ta h�;", dr
' ,-- -:--:-""

': CI'!::e de t:ltiO, li Cst�bi1idad�' dos
I< 'NS\ 'LTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIÃ..J."';[Q PEIXOTO, I seus }lUpl'lmrnto" de f�rro g:J7.0

�, -,ETE DE SETEMBRO, "'-T � I c tI,c : ,,-', C? crime elos ÍI';'1ií.JS
•
I
Jafet tem fldo :>pf!llilS este: -I, ,ccmprar cada vez mais mineri{ls

t I de fc1'l'O (ln �íina:;, graças ao

.....------!"'"'----""'---_........._n •__
f ��tm"nto cf'n« der:3vel d:.:: ("<tpa-
I c!dall:) ([, pi oduç�o das su:ts fú-

I
hricns. in"tabda'3 f!m t('rritorjO
br:ndeil'ant!." o

I'
No final de c'Jn'a\ qli::J n

papel da UDN mim ira, diante do
BrasiL, ela que permite que um

,seu Icader aprc:::ente tt!.p. proje·
to abom.n�vcI d.e!,�a onlêm, prc-Icm;:ndo tirar Sao Pan!:J, por
uma medida ,administrativa
traiçoeira, [lo lncrc"-do -compra
dOr dos mineritl, 10m ::;!;ll t'Crril!)
rio'?
EspErenlDs q-:'lC o;:; nIÍner'(J�

udenista:l não hajam penUdo
pincla o 5"U equilibrio. para não
fiO«l'cm por (;Lnta (to B;;ni ruGi::>"
num'L questfio rIa nw,gnitucI'
desta, c <I qual entEnde ct;m ri

J, pl'ópria. 1,ber{[3dD de comõn'lo
da Federação cn-

,

â ,?li�� do OuVidor n, :tDO -

J í:"onea 43S634 e, 43-9997

� S. P.6.:rn:.o
� Rua 7 de Abril n. 2:10 -

ti
i.o andar - Wones 4-ml77

e 4.4181,
.:selo BOl'UlOnté� R� Go145. 14

I
'"<>r",..(,. Alegre: RUI!. ;Jf.lj!i

l Montaun. 13
g
�

mo

prcprta dffe�a disse ele, reite
rando que tssa é uma dccisãt
que cs -ulemã�s terão qUe tomai,
por .s� lneSmos.

Ob��rvoll finalmente. que 0�.
Esl ados Unidos e as potencias 0_
eÍ(I?nLais "não tem a intenção <lo
ccmprar ou forçar a pal'ticipa
<;,3'2 nl'2mã do sis.tem'l cO')l'dena
do ri" defr,,--u dn Etu·cpill. Opomo
nos firmemente a qualquer re

nasctmento do mil-tarfsmr, ale
mã» cu a IJU1l1'lu�r e�;ercl!.o 81\:'
máo 'l'.1e fOf:sC independente d.'
HIll )jistem'l intel-n:?dunal 'lle 133

guranca, e nós, juntamente- com
O--�'o alemão nos guardaremos
cuidadosamente contra tal emer

l{-l'Cdel'ic�1 Prunzrt,
Iv!IcheIs e M'x Albnb'lrg.

PARA SUPLENTES
CONSELHO FISrAL

;;Jelfino Miguejs, nau I Decke c

.João J\:i"ser.
T'AP...'\. O CONSELHO
LíBERATIVO

CCmíérCÍo fn.l Geral.

o
Indú!:'trh� 1_"'c?xtjl
Indicação a c3rgo
t1v'J Sindicato

Hrozeck,
ter Schneider.
!u3deiras por At-ucado
Fr'-derico iiIiS::n�r

Reichow.

Se��uros
l-\.ntcnio

A CALCEHINA contém

todos Os elementos de que
necessitam os diversos or

gãos em formação das

crianças. Alimenta Q cére-

bro e fCrtifica os múscu
los. A Calcehina vale o

�CU peso em .ouro. Ela

todas as ia,rmáclas.

; recla

LONDRES ::;8 fl}::), -)
.

Foi ofÚ_'iahnente ant'l1cIado

II

I Cascalho
I

,,:8 E R B f R T O
� ! o mundo misterioso e bárbar.o elos garimpos de,
�j: diamantes nas páginas de um livro profundamente

I

�; realista:e humano. Milhares de vidas dependendo de'
� 1 um minnto de sorte. Um romance violento, cb!2io de'

�: drama ,e ação, r.etratando 'as lutas, os ódios e as am
.

�l bições do::> homens. I

II

ROIUANCE

ACURI EM 2a. EOIGAO
J

Inteiramente- reeScrito oe cm fórma. definitiva.

Em tódas as livrarias ou IJelo reembij'so postal.
Pr�go: Cr$ 40,00

EDiÇÕES
O CRUZEIRO

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

Telmo Duarte

-mSll -ENCIA A' RUA SA.O PAULO, 240 - 1,-, J.nda.r.

(lS)

L:onsel'to:s em rádios de qualquer marca. Montagem de rã
liLos de qualquer tipo. Venda de peça!> e acessórios para rádio
Venda de ,válvulas Americanas e de válvula.:! Phi!lips Uollan

dez!l-!í.
Rádios:

Rádios:

diversos modelo.!! e Dl&.rcaa.

usados "ótima ocasIão",
Rua. 7 de Setembro, � ( 9

BLUMENAU
inà-m;triais

de -costura

Praia de Camboriú
Vende-se lotei BD melhor
ponto Q;a, praia. en, fn:nte a i�lm

lnfollllaçÚ($
I I (,lllt: TIJcnje:;

nua Paulo Zillllllermun n 1:":0 LeI, 1387

�lUIIJlIIlllllilllrll •• lllllaH'II'lllnnJlflllnHlmlmJlnlllln'lfnlUnllmlll�;'

�H. P R O B S T� ::.�mnmmmummnmnJlmmm�

§ Cirurgião Dentisfa IIUlmér . Laftrontl
i � ..... .-\.0 LADO 00 CORREIO E TEI.EGRAFO� ª I � oo JS. Z JlTO. ��
ª A' AI,A1.fEDÁ, RIO BRANCO N. 8 ª; RUA� ... g
- .... III ... "�lllIlmJnJnnmlmlnm}JIlnmlnlnunlnlnlrmílllniIIHi!iilll!nmllfll,� .anmUJlllmnmIllIllUlunUiIH,
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'�

�
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I�'OI"Ultlllll;"�'III;";t1I1;"";'UI;""i11I11I"i J I UIAa IIostiluiçiI 1
g. " cmURGIAO DENTISTA ,.::

I :-_---::

R 'i X := I --. DE ]'1E�DEllWS .,-

i-- ',. � �5, >:' ª I E!;tiv"ml)<l no Hospital Santa Izubcl , 'Dr, inicio, qw)rcmo:::. tlj�

ªE]SIn�C1ahdade em RadlOgrafla. de��al'la para qualquer-a I ;>;Sl' qu� aquei�'" m�.sEa al'q��tetôni.ca .l:m',ostadá aqw�lc;; outeíros,
= _ exame, médico ::: Em esh10 primorosO: nos deixou Jl),a�a.llh,ldo.. P, '

:: '

_

,

"

,

l :: { Estivemo3 lá varias vezes. m"ij"em!;.':' também lmtlb� ;:� zes

=:
' ,Rua Brusqne - - �elefone, 1203 :: I sentado a.lí na "'a:ran<l�:' do teri:"'ll'(} anual' e llCamns <:nc,.nLau.o,

14nmrmmUllum'IUUIUUlllli1mUUmlllliiUUUrultl�lnUmIUm'Umll' ":

I
elllbevecido mesm:> ante a mgn.itudt' do '�a!:. Aliá" {lue b('IO� va:�
1e! Que belissiIllO coíorde, e quanto (f,,!lü prr-duz :;, cOnJunt!�
gracinso de seu .caslJ.rlo! .

Lá embaixo, tõdas as, tard�s, vimes " n',Oeitlnde da Escola

I São Francisco brindar 1'-" cidade com sua fôrç'a, estuantcé; ��. ,,:ida.• ,

I O HosPital Santa lzabc1 á uma Institu'ção hllmamtarm e

; cousta- nos se'achar sob ortentação das caridosas Irmãs da Ord?m.
I

I da Divina proviáimcia. ..

I certa' feita ncnversamos com uma, das, deEearl,�:; Irmã».

I � Fundam�s' 'esta: casa para fi povo dtl Blnm':�':u, h:i, uniÔ tl'�n4
..

'ta anos mais .ou menos. Era isto no começo, stlnp1e'" (,!I."'. de.

.moruda. E os. médiés5, to'dos bonS, ater�diatn -aOs do'-'nbs em

SUas próprias casas ...
De. pé na varanda, observei-lhe fi movimento e}";:;aIlLe -" 'llOll�

g-undo Os braçcs, lJS mãos índícarum a cidadela, corno .1 proteg(>4
la. ContinueLlhe o riu .:0 pensamento � e hoje. tl'un<3formCU-sB
na Instituição que é - o Hospital Santa IZEL])?l.

I A O!-dem da Divina, Provi- poremos ali quartcs para l)l.3iS

I ?êu{.liI3�, n_as mii:�s d::quelas .ze-I doe_ntes. d?rmir�{} no 1i�lda; SU�

tosas irmas, esta t-eallzandiJ

JUS-l
pertor mais moças, pois e ne...

t.ament,e o que mais precisamos 'cessário; uo primeiro andar o
- 'a- medicina social , enfermeiro, o médico de permía-
Por momentos, ficamos qníe- I nêncía, agurs imprescindível, a

to;
. i()�serváva.mos in�briado "

t
Iérn do:;, au.cilins que ncs pre��

varraeão das cOres e- o dOUiado tum [todos Os medicas desta 'Cl�
dos últimos raios de; sol. por idade.,.
sôbre os cabeços dos molites.,. I Era verdadeiramente eternece
_ vamos construir mais um I dor- ou:rir � n:inucio�o relato .da

pavilhão, continuou, o povo o i queta Irma, lmpoSSlVel_ �'e des

merece; alongou, então, (JS olhos
I crev_er nesta rgeira �roDlca que

':,:zuis para. as eonstruçõgs, e sentimos tentado rablscar.
.

SU'l VOZ masculína enuneíou: - I - Mas tudo dem:�nda multo

\'
dinheiro. por isiSO vamos' organi
zar uma festinha para angariar
donativos ...
Acompennarooe a ligeira cOn�

I
versa, intensamente emocionado

,
e Interessado nos menores deJ

I .tatnes, olhamos para os pi-epa-

I rath'o� ti arriscamos perg-,mt!9.1'
quem era; a irmã. que tanto' se
movia no meio das barracas de

I madeh-ri', enfeitandO'. 'ora. arru-

I mando tudo, aqui e nU', e obede·

I
eída alegrement.e pejas môças >

- Ela:- meneiou levemente.31
cabeça para baixo', olhou fjxa�
mente, e sorrindc satisfeita" dis'"
se-nos a irmã Frida: - Ah! a.

quela é a irmã, SiJinha, não te.
mos nínguvm igual nesta o'rs'a.'
Aehamog justa' a, jnÍdativo.

i ,das irmãs da Ordem da Divina
i Providência, FOrIn!am elas uma
verdadeira' Inetítuícão de carl
dade e nó;; sabem;" Significar
;10,,0 . cOrp01'3çã,\J llal'ticuI:sr ;ou

unh·ersal: com comnromisSo de

irmandade 'e desti�o COUlUlll de

vida oIll bem 'da hum3nidade.
Não� se pude -esquecer a CO{I�

per.ação aqu;:]:o:.' Ordem na def('-�
5n dtY homem, contribllind'o pa�

I
ra que a. 11ro!e brasileira não

seja, contaminadr; por ind:víd\tos
. enfermos. C!'ganlEmos tara.dos.
afeiadOs ou defOl'lUado.s.

I Blumenauenses, -abntai a o�
.

ora das irmãs d:: Ordem da, Di.
vina Providência enobrece "

,vale, pelo 'engrand,ecimento_ quC'
ela, dá a 'Vida, dai·ihe. poiS. um
carro ds' Assistência: púb1id'l.!

.," Não espere até ficar doente. Faça
um exame médico completo todos os
anos. Você terá duas vantagens:
-1) As doenças descobertas nos

primeiros estágios podem ser curadas
com maior facilidade e segurança.
2) Seu médico pode aconselhar
regimes e exercícios para

. conservá-lo forte e sadio.

, '\J
!:(........",.;,�

SQUIBB
Produlos {arm8ceulicns desde 1858

...aplil!anWS mais de Cr$ 50.000.000.00
Q 'qlU! de�'(1, SOlnente no após guerra.
para Cr" :-J95.870.000,OO o nosso ema

prego de capital no Brasil...

com KOLYNOSI

a (� /?m:o,;;; íH'I1Ul:::wns para
,

__ .l;- !}r��.":· .••

caixas e lam�

Nl.o hã. dentlIrlclo qu�. combata u
cAries melhor

.

do que Kolynos•.0
Creme Deutal Kolynos neutraliza OI
ácidos C8llSadores das cáries, das
trnlndo as bacterias que produzem
esses ácidos. E Kolynos clareia OI
dentes ... embelezando seu sorrlBO!m
Compre Kolynos boje mesmo e •••

use·o todllS 05 dIas I

KOLYNOS
Combate a. cõri ••
Agrndll mais
Rende mlll. �)

•. 'lIlUlmmlilmmltmJUmlllHlllllll'
=

-

�

I i Doencas do i�� ��= J � ==
Ia #w

=

.� -coraçao.. ª
-_:_: DR. CARVALHO §

Cilllectrocrdiografia) =
= Tratamento de neur,OSE.>S - =:

I ª ' (PSicoterapia) ã
E .

Av. Rio Bcanco, 5 (sobrado) ==
J:: (Ar; lado do Cine Busch) .=

I ��IHmnUmUUtlmmli!bmnU'õ.":!'l

1- �S!Ci�C�! �e!ti!o· IA Saude das crianças.

e ,mai.s {;.1'-$ 17.000.000,,00 em not:os

POSlV3 de Sl?rviço *
e equipamentos pao

ra.. antigos' e novos Postos.

* Todos os Postos de
P1'op'l'iedade da
Companhia são ar

'rendados a negocia
antes independe1l�
t(JS, E, muitos -m.i-
'lIiões 'de ê7'uzei-rDs
cnlicíonais (o·tam
lambern aplicados
11(1 t'onstritção de
Postos Esso, di'reta
mente p01' outros
ti egocia"nt es inde-

-

pen.dentes e opera
dáres de seús pro
lJrios Postos de Ser-
dço.

'

�

Máquinas·
de costura

novas e' usadas, das me:-:
lho'J;'CS marcas, -de pé,
dé' mãok e elétríacs.; ;

Rua 15 de,. Novemhro,
-'--N.780-

'

-BI�UMEN1\:13
.

��c=�:
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I

fância, :ll: juventude, toda � maturidade �m�rosamente sorrida do
,

mundo. Ouvídn uma vez há d�, permanecer sempre num des\'ão
do temp-o aoalanto a devassar vtsõ :s d,e anjcs, de estrelas, de

,

,polidos reflexo,s. Não sugere nenhum começo. nenfium fim às á-

voltas com os faRtasmas" j

IIJ'
'

cana dIA' II
rc

com L>n Ch��:l�y� Bela. LugoSi, (}leenn. strat1ge, L::'QnOt'C ...4.u
=

bert e J:1Ue, Rando:11h. Vampiros. Monstros fanbasmas per-:ê
segulndo . '. :),ilJEw qusm ? .. Abbct e Cf st.eno , Sim, "en!lor,;:
no Ií lrne "A'x Voltas cem E'antasms s". onde edt'Oudam as.2'
111a:.-:; bCtsto�;a� gargalhadas :: <"�3 ma is 1110nstl'UO�:'::s pla.dus! --§
Alucinante. Ac,:JmP, Compl ,

Nacion a l, short e jorna.l am3ri-§
(\:no, DCnlÍngo ás 14: n".�ís a, contínuncão da série : "O Te-=

=
�OlI!'() d o Pi rata" (Preç'os de costume i .

Hcj';" ,i� 1630 e 2Q hoz-a s
....

Ç(_T t!�['r \\"�:n�er, 'ljctor F'Icrní ng, r pr. 1'5��l+��""ln Ir'ST$ d
em

d._) lodo::: u� t.empos: l�ln SUP�l' rilme hist�·ll·ic.,)_Edac,-:tivo.§
J::J B: .. \s:...:·stn este f ilme de�dlj o C"'onll"'t:o:

Edifício {(1ViUTUA», V/
§:1�n8 13, 14 -'
1150 - 1375

BATERIAS

(Em Teenwo]:>n

Irrsquecív-I! l'� verdadcu.u '. li .vida e a �rOl' ::;
d e Ot'Ieans 111) mais e;:;:p'- l::éu:ar. e bel.:} f lme§

A ,�i V {) G }ã. n O

PARANA

nãO

cuida, da Zona Norte, enquanto
11 zona Sul tudo tev";, íncíuaivo

,

obras de glPnde importância,

I Out ro fCi o gOi,tar de a:pareccr,

não' dando "chance" ,aos seus

auxil 'ares qus' algo 'HJflliz9.varn.

1\1<:::; f.-:Ji operoso lJ (!U·lllc[O COIrll_'

Ça '�"t um« {�bl';J 2{.;(.tlJ:lV�.:E r;

�m:hrJ,' ,CXllll)J10 Jicou no' "Esta ·

Idium de, Maracanã".
A ciàlde muito 111($ devo c

arais não, fez porque a politica
do'; vc['cadOr,e<l atrufl:!lhou a.

sua ação �

E:j�á a�sim n c idade ef;Ul no

do Pr�fcito: João Cartcs Vit,tl,
engenheiro com boa- I>1uta de

l;crviços pre::;t'l.dos a, pais,
Eln geral cs-engfnheÍl.·(B �üo

0Heroso:: c Hill earg'1 d� r'r€ff�i

tq b�lí eat�: D �(·llgpiih� ir") n
-

..;e-

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO

'�!U, 's ' U.n,.

-

BICICLETAS ri

COMUNICA QUE 4-CABA DE
. Pt..RTIDA DESTAS 'AFA.MADAS
ALEMÃS "IISU"

Fones i

Caixa Postal. 506 IBL{Jtv.1EJN,AU - B. CaL/
, __ .. _ .. _' ... '______ __ J

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

NORTE D
Se.l!1 inteligente compre a meHml' bicicleta na·

..

COMEUCI,AL VIEIRA BRl.JNS S·A. - Rua 15
Novembro, 923 - ao lado da .ígrejaMatriz.

Libelo contra. em

'ó_
"

t�tlt-"'; lent;'rU!I1 °tEl!!5f0!'lnar' laqlú:l� E,�:L:!drJ (J o Bra:.riI -numa
te1'!'R d" Ilingtt:m-, ou, a-amo diz vEcm8ntémcnte o autor·-.
nurna terra Ilt'ra;;;a(h, 8

E� urn-a u!:l1sa.çã'I [orrnutafIa. atr;t'itPt"f d�l. voz da rn a ia can ....g
dí-nte verdade, ti

, \ 11
Preço: Cr$ 25,00 II

.Corn a avançada
de 7�1 anos faleceu
.' '�.

' , .

,>,

Em t õâsi» as Ziv1'(J..,-ias ou. 11810 1'0 mÍ1õI&ll _P<lIltaI,
nU'l do Livramento, 203 - RIO DE JANEIRO

,

7 - Ligar, unir � O mesmo 'lu!! l

:;rara�gUUl, semelnantc ._ Via-I!gern, jormH1:l.
9 .--:; Quarld de &'JIdado:;. I

VERT18Afs: ,I
:2 .,_ per5'õgulçao - Pé ü,,' anj· "

l;!lal. . I,3 - D',!nça!·it10�.
d: .:_ A15Pe-HI�, duro:; - Cfll'W:

I
s'llgada,

v::: tio progresso do Rio ,E' ii SOo

luçã,� de váriO;;: problemas c'l

T'tnnspcrte,

HORIZONTAIS 11 - AIGj .. r tropas em ten(h'.� .

.2 - Bebida nas Endíns ori.entais,1
- Tempero. I

3 - Igual semelhante - V·1-
- Conjunção advensat.íva ,

'.1 -- Conf.r:u;ão dr; prcp . c/ o

urtigo, pl. - O Fluxo
_

fl'uxo do mar,

li "'""" ·ter certo valor.
-

fi - Inslnírllcntcs de r-i:(�ejar -,
Afluente do lIisSisSipi:

.,...,r as terras fért�is do NORTE no PAl'l:ANA. tudo

.1,. cresce e progride. Em tõrno da florescente
cidade de MARINGA, ondulam . eafesaís vergados ao

peso dos frutos; viçejam campos de arroz, livres
de febres; bortas ríquíssímae, livres de 'saú.vas,

. produzem todos os legumes; c, nos pomarefJ
-"

nascentes, laranjas, pêãsego�, bananá5, uvas . e

morangos BC - multiplicam, doces $ saborosoiJ.
Sabià ..e?

6.- .Peso rOll1'lfl'J - Parte

pOrpO- Jiumano - Pl'cpo"lçií.u
'tina.

'-r ':-' Bulha. ·de nlnlO:l ugitados,

,8 - Ilaje onde se faz fobo.

:iJ ':',:_ :"Tt:âbaUirr à, 11o!fe;
. SOLUÇÃO N, 2�tj

HORIZoNTAIS: Mó .�

'sã�" 0::. 'l.'íi - Cal - Uso.

:VERTICAIS: Ali - Mal - Luzi� Mó;:; - Cos - A:m:l.

!lo I1(1'

VENDAS A PRESrAçOES EM" IlECHlENOS E GRANDES LOnS

Cllt ,DE TERRAS NORTE DO PIRANÁ
A MAJOR EMPR�SA COLONIZADORA' DA AMERfCA DO SUL

,.114.. Sôo PClU(Q� Rua Sôo Banto, 329 - e.o andor
C.ntrl;) de Administroçáo e Agã!lcia Princlpall

l.<!ndrl"iIf 11.. V. P. li. c. rara ..'

••,qll.,.m:tti� maior Dorte(ozo.
no j da aXC'.'3lente terra rO:l>O: 1

•••qu.,'(I!nda quondo varia de
tipo, tI tarra 6 $9mpre de' 8»-
trciordln6ria fertilkkJd,; r

Vá conheser Marl!lgL,
I .. ' mand& buscar a f.amJUI,

� 1/2"1�1. lO

4%
Informaej'jcs C['1ll os esúitúrios df.\ São Paulo, Lnn.
�lrin3. Araprmpls c Màriugã; onde �stá centralizada a

Secção do Vendas de 'ferras da COlH[.Huthia.
Tnulos r"glstr"da;t eob n,' 12 """ ac6nlt' corr' Q rlecr.. t:l J.II'/� de JS it� setembru <N ltU

"''''ltf'lce -mi'.�.fu
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telos populares
S.D. Vast� Vereie

nova de desportospraça

'JUe afluíu ao local de nos

,,[1. Festa, t:veese a acolhl
da. de -que, era Ul€}recedor.
A ser esta carta, ínser'»

da nas colunas d:< vosso
'-' .

grande JQl"ual, desejaria-
mos ainda, sê possível, seja
noticiada para conhecimen-
tu g'<.:rd 1 que a extração da '

Tombola I!m pl;õl da ú03sa ,.,

nova conctrucão, pOI' moti
vos alheies a nossa venta-
:.1e teve que ser transferi-
da, devendo a 110va data,
ao ser escolhiõa, ter ampla
notif"cação pelo Radio e

imprensa lccal ,

'

PELO, HOSPITAL SAN
'fA ISABEL

IRM,Ã. EGBERTINA
SUPERtORA- . ,,@,>.,

, .
.

" 9

Indí.spcnr àvel em
todos o" lares 1110-

cicrnos, a Pa nela

EXjJl-e:OHt Arno não

po.,
d.e preços

deve r a Ii a r cm sua casa!

Inteíríca, sem partes 'rebi
tadas, oferece excepcíonat

, resistência! Abre-se e fecha
-se com amáxima fac�lidade,
proporcionando às donas de
casa simplicidade de rr.anê
jo e economia àe tempo na

cozinha!

mercado as

-�
",,:oe

1,360,00

,-
.

,o.

"earl;�-G�;ís;:i;� I' r.A�.��O�:�ml
, ',,' I USADO COM SCCESSO l1A'

, ,
'

l\1AI!-' DE MEIO SE'CliLO
CONVll'E

_,

A' diretorIa desta SOciedade tem 'D"grato prazer de convi- t iCII. d Ih'(lar Os SEUS assocíados para um coquateí dpnçante a realizar- ! I' 'Inlct 'e' li OS I í:e��:�l{gD; dia 29 do corrente, com iníéio às 9.30 horas da
.

uuvr�G�'�"""""_� • IIIserão abrilhanÚ1das por um .ôtmo ccnjunto �<:LllO.U..

musical. DO
u&,.'WILSON 8A.NTm..AGO
Asalstente da FacUldade da

;;..�(...{jlclll4 di. Un1veratd&4fl
-- do.BraaU_

CONSULTAS:

fI(lrário: dás 10 ás ,12 horas

,e dás 14 ás 18 horas,

CÓ-nsultõrp.o: Rua 11) de No_ •

vemtiro, 742 (AI) lado da

suatarma) •

JOfaS,

; Frimoroso acabamen,

to. Iínhas modernas,
Gra!.de <!t:rabilil:lad'e.
G.:lranti3 de 5anos.Va ..

rjl)t!adctic cõresüeeco-
,11,,, do cumprador.',' )

'i'

-

R. Pírotiflingo, 1037 - Caixa f'oztal230 - S. Paulo
O'icinas e Fur.dição em GUCll'ulhos ($. paúlo)

----�----------

RESISTENTE!
RJÍPIDa!
ECONÔMICAI

" A�p!a!!!Snl� g�rMUd� p6!� ARNO � IA
e..." d" Al!lerJ."no S/A. > n, 15 <1.. N..ve",b",,4�1

, CIl;,Me.c;'III11Víclor ProLst·R.15de NOY6,.bro,n9

J�
,

BLUMENAU

, Mas buas casas dD ramo em todo o Brasil
_.� • 4.

' � _

- 0:1 mais efici.

�
r

i
!

entes porque lião

trip'lamsnts pro

tsgidos.

M1H)IDG'RE$ ,G-.e,

fabricados no

Brasil. Mais de

1 m ílh õ

o em

.. ----_��:"'F'

E;;'qu,�(,Cl'a seu ila utim
O encantador malfadado!

Rindo li. iráGic? nbt4c:a, JO Barba � Feita reflete; v
:gs�e p'êso está na barhn,

,

, Eó se cura com Gillette!

CHAVES fS1RUA

TRIÂN<HiI.O G-E-

durante a partido.

rendimento ,�
.

. , ; -.'
.�

·T'R·NSf-D'RI�nDftnES�·II '� _lIllli UR_
�--�-------�

bem-estar 005 qualro contos

G E N E R A L E L E C T R I-C
$OClt\)ADE ANONIMA

'
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IIKSS_AGEIROS E CARGAS PARM

Baltimore .. New York - Philadelphia
fE!.ORT.QS po Th1:AR DAS QAE,AlBAS_;j

Maracaibo - Guanta-� - Puerlo La' Cruz
�

Cumana ....- Porlamar - Carupano
Beserva de praça, paS$i\gerul e demais informs.�õe8 com os

. AGm-.'TES:
_ mA. OO!iEROIO E iNDUSTRIA MALBUBG

III A IA J - 'felegrs., ..MOOREMACK:a - I T Ã I A I

Os plantadores de aípím] Reuo"-.8-O(�e Trombudo Central, 1'e11- 4
"

nicam-se 'dia ;W- Último, a-�,�u:ea.travessam em vir
fim-de pleitear melhoria de ,tllde do alto custo de vida,
preço para o produto, 'ten- Para tratar do assunto jun
do em vista a,djfici1 sítua- I to' ao governo estadual, foi

tenda, que devel'ia,. travar . se a'

qui em Bíumenau, hoje à taro

ue entre Carlos Renaux '(, Grc·

mio Esportivo Ojímpieo n:

disputa do Torneio Extr-a, Arn

bcs os quadros estarão em ;l�áu,
logo mais." Os .a.1vi-rubrof:i 1Jm

FJ.iirianópolis e os tricolOl'es t'JQll

Brusque contr,(IJ o palestra ni·

lia de Curitiba, que veio 'll:l nc s-

50 estado fazer uma rápida ux

curção, Ao que nossa, repo :t. ..l.

gern a,purou, 4.) jogo ,em' questão
fic6u para o d:l), 3 do proxim»
mês.

EXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA
AGENCIA BLUMENAU
'15 de N&oombro, 1{,QdÍ,7

End. Teleg,: "LU'fOUSINES"
FONE,1002

PREÇO: Cr$, 155,00
AGENCIA CURITIBA

Rua. 15, cà:l NOlJe'11tbro N,o Cin

Não se sabe até hoje
realizadô:s as despesas

--'--�---

do
Parecer do ilracuradorC.Melo,afirmando quehouve pagamento de indenizações a empregados inexistentes
Rio, 28 (lvIerídiona1) - o prc_ da, nas ínrormações 'Prestadas.,

curador Cunha ,MelO, juntou lO

UI
constam p:lgament<JS de Cr$",

processo de :tomada de contas 1,245.oo0,00.e Cr$ 466,354,00 fei_
da COmissão Liquidante do De' tos pela Departttinento- Nacional
partamento Nacional do Q:fé, {i, titulo de íntormações e d-ona
dos eXercícIOS .de 19,J,6 Ia 1950, um t ívos em 'dinhe!ro. &;clareCÍ
íongo parecer qu,fI:' entre, outras mento algum f-oi -dadO! sabre' a

coíeas, diz o seguinte: "O prc- legalidpde dessas: despesas, nem

sente 'processo é utna das mui- mesmo sobre a sua eomjirova-
tas mistificações que, neste ção .

Tribunal, d� 'diligelicip em dHi- Mas, desde que a. liquidação
gencia, correu sOb () titulo de do DNC foi ordenada dUJ [iqui- VenCI-do otomada de contas , Várias ve- dação pouco' ou nada S� tem
zes j.á temos afirmado ; contas feito, E fOi -ordemada em 1946. f -

Bonsucessonão se formam; prestam-se, Mas O exame por verba da ativo e

0- que entre nõs sucede, é qC1e, Ido passivo, 'apresentado nos do
J€m regrá, ps contas d,e dínheí.- cumentc, remetidos :,,0 'I'ríbu
nos públicas não se prestam +', nal, facílmenti; "mostrn que as

áa &"ZeS Infj.d !lei iorm:am.: O dSSPf.5aS atuais acusadas n.J8
que, à gUlzru de prestação de -sous balanços, 'São mutto vulto
contas, se encontra nestes 3U- ses par·a: revelar' a. Iiquidaçâo,
tgJi!, não tem signHicação algu- em futuro próximo, dos nego
ma. As cifras astronõmicvs das cios do Departamento". coma é
despesas do DNC já sâo muito

__ - ._ • � .._'_ ....,;-'- _

orinhecídas. São celsbre�" Até
'

-hOje, 'Porém, o que não Ee r:;ab�"1O t"
A CapI·tal do Est-"_acJonem se saberá é corno foram . U r.3:· ves n '..!l,feitas essas despesas. O qn" :;� ,g , a

deve saber. Se deve conhecer.é'
'.

a

C��;:;!L,��sas
d�.spesas,

a e' ui e, . rinc! ai c/o Olim" ico
- "Sobre a, Indenízaçáo ta em-I . q pp, PP.

�l':��:;:/��;:i�:��d��ád;:::�� Tudo para .vencer o Dvai logo mais à tarde
0.05 e da� lmpo.r�anClas ,:�en,l- HC,ie de madrugada <:eguirr p�- guíram ·tod::s G;.; títut ["P.l

(ieVeil-1
('D, conquista deste, certame 16'

zado,S, Nao se diz a cat""ol"lf', " "

", "

"

.

di d l' nportânclu ra a Capital do Ii;starlÇJ a delega- do a delegaqão rC.�Tes5ac depvís Iàmpago, bastiuão aos ran.izes
uO.5 '. ispensa os, a: n.L ' .....,. e, - -

•

- J:'

u<os ordenados mensais, nem 'o ção do, Grenüo :Espor<hvo pUm· do match . T':'-,1 g:"'ld� si;;nífl. I da Baha:la 11m "m';l'1t'; c0m

itemP,1) de serviçO'. Nem muito pico, A missã'cf álvi�rubra",fOi a cação para o cl:.:b� eh Alameda America 11'< et::tp�l. fia;!1, Er� C:l ligênciil, ·atendendo_se á qua.H.
menOs se -e:{plic� porque fOram Flot'janópo!ü; para 'defl,on':ar-�e Rio Branco o cot·,;,.') desta tHt,-1 sa (;ontrárj'\ L:t ..) ,! 'o,( nC:l.do () d�àe e quuntidads- dos tsclare-
concedidos premlos: a torr€fato-

A. ..' ,'"
_ I CImentos cxil!idos .oPI·nam{)'. que� - . de, :po�2" no ca�L) ·:�C urna BU3. vitü _�val. cnt�!.o l::'3.J'('-:1 �s azur_":::B ......' '-,

res, juntada a I�utorlzaçao nu- .
..

. ,. 1 para seu cumprImento, 82 dê
nisl€rial pRr::!. a. concessão. Aín- Sf'_ ria� estará qU'!ls·� f_lU,; [l1is2guru.- CDn! �g-rande \'tll1tag:n'l_! (t���r'r:;: unl l)l'az.o de novertt:o;;;' diasf,.

. que U::J final teJ'[io que se hav' r I

O
'

h
•

B G
..

I t '-j
����.

ar-se-a .. Dle em rosque a :O�:h::;':�="�'�::i:on:" I -Carta à .Redação-
.

exibição do Palestra ItaUa :::::�:o,�E�:�:';::;�::! Do Hospllal Santa Isabel
.J,

,

• •
embora -f'.steJam um tanto cnnç,l I «As lnuãs do Hos italOscar defendera o arco do alvl-verde curitibano d�� da via.gero. bem cOmo da

pe-I�ta, I:mbel, pela zua s�.pe-leJ<t que fIzeram ontem cOntra o
l'lOl'a vem pela �, t'"l-ma curta temporada r€aii.. e d

.

t a ti e u 1 I ,I'. ,p.l.eSen c:.<; r\'o. a para os que cOmp�'r-ece' ln egl' n o l:i u no\' c lIO? e. ulS_ R',]mell'as. i apresentar a Dírecão desse4<.rá o cçnjunto do P"lestra ,Itá- rem lvgG mais ao estádio Augus poslo a mostrar qU'J lião p51'deu ,-

conceituadc jornal, seuslia. de Curiti!bu, na. ,-jsil1ha 1rJ to Bauer: Oscar, O famoso sua !Qntig� fOI'ma, aquela dasl'c mais sill�crOs ag:cacleci-cu1irJr:.dc de Brusque, Iniciou a guarlÍiár:o, que pur tantas tom' que lhe é pecuF:"l', Muito te' .

Ajude a eulficar 1Jma sv('le� mentos pela Slmpatíca e va�
mcsma ôntcm à tanle, contra t> pOl'3U':S defGnd':u �s cor(s do rão que tramar 0" tr1colorCs J' d

.

'd I'dltde ill0ru lZU a e enriquecI' li .tosa campanha por vós de-paYf:andú e hOje cumprir;i Do Palmeira:>. "endo me",n1O consi· para c.onsegUÍl' vüncer a perícia em seus valores.de cultul'a

I
<, �'n IV'd - "1 ddel'raddra peClja;, ,defrontando- deratlo um dos melhcre,s do E.,;. tI do; Oscm', Cooperbre na Camp'itlJJ:l de B. .J� .. VO ,a eI?- ,

1110 ' a
, dtlCação de Adultos. Festa que re�llzamos noS

6e com o Carlos eRnau:..:. Eis ai b!l:J em sua p02Íção, vem agora ,

I
oial 21 e 22 do. corrente, e

mais uma grande oportunidade
_�_-'-__

:!::":�::':��:':��:: Em Copenhague· registrou-se: II.imporianeia enehendó de satis- �.

nOvo fe itO c/os b r as; Ie i r o si
a contagem por Teixeirinhal

..

tLvo pela qual o entusiasmo rei- Um dh d€,pcis d;;;, emp.:rte con- O< campeã� daquela ,localidade..

"

o

I
�e 3 x 1: Logo !UO .primel,ro, �li-l

nunte em EmSque é dús maio- seguido .ante () :Liaz:·'O, em Roma onzEll do R,E,. '·MaIS uma veS nuto �e �o_go o pla:rer cat�l'lnvn
o combinl:Ido Banco-SãO' Pa.ulo regi5trou�e () triunfo dos ])ra- .

se Telxelrlnha. abrIU o seare, a-

J:es.il 1:1; ", �'Ij'.,. 111���':; voltau a 1>1'elim'. desta vês em sileÍl'Os, ':o ,oitavo nesta longa itirand'l} 'lie, uma {Ustanela de. �o
Uma. gr.ande �J.t.ração'\,stá re�' Cop�nhague, téndo pela frente escurção, p"'1..'" clássica contagem n:etros. AInda na :tempo mI·

eIal emp-utaram os dInamarque
ses por intermédio do dianteiro
Hansen.· Nos 45 llliuutos finais I
por dua,,> vezes Niveo 'laSSOU as

redes c'tmtrárias, 32 mil pes...o«)us
assistiram a pugna. t.e·ndo. '.:-s

l.Jrasil!<il'os ,deixado" magnífica
impreSSão. HOje â i!.n,rQ6 volta-

'

rão a campO nossas patri1:üos,
desta vês em LiSboa, frente ao

S.porting.

r2comendatlG em lei, Assim, vem
confronte entre I�S d,,spesas ad
ministrativas anteriores ,e, pos
teriores ü. extínação do Departa
mento Nacicual do Café, indica
que o objetj,,-o de uma liquida
ção, que não se retarder não es

tá sendo colímado".
:MlJ:is adiante diz o procura

de'r .em seu parecer: "Nos no-

LA PAZ, 28 (UP.J - 1n-

i)3:ção � itodos os .despontístal::,

'niciada
C (L t·<1. r i Il e n ses, que

mUito o admiram. �\'tualmente
() onz€' lmranaense é um <los

mdhol'CS da Cià;:1'd-e SorrisO', mo

Thames
MOORE McCOMARCK (Navega�ao}l S.A.

Baqueou<� I

O Palmeiras!
"'"":' ".

.... � ,�t-''Í_:-·�,,��....x� f
ConfO'rme estava progra

mado, r€.alizou-se, ontem,
110 campo ..la Alameda Du

que ,de Caxias, o esperado
encontro entre as e.quipesl
do América F.C. ,ele lain..

vUe e do Palmeiras E.C. I
local, O conjunto america
no. faz:::ndo júz .30 cartaz de

que é precedi�{o, derrotou o'

alvi�verde pelo escóre 'dé
3 x 2,
O quadl'o peri,q ldo, :no

no inicio da cont.enda, apre
sentou-,se bastante falho,
aproveitando o América es-

(Cosc1tte tia 2a, leil'a .1)

COITRA CASPA.
QUEDA DOS CI- fBUOS E. DEMAIS :

AfECÇOfS DO

COURO CABELUnO.
TONICo. (APiLAR
POR �xq��"*tt ...
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