
ia apoiaria o sr. Aclhemar de Barros ma teria que concorrapafe elevar o custo
RiO, �i} (Metid.) - "Sou ,'fn- ....;;;.--�_.......,__...._....._---------_..._---_....._----___,

.
'

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

tra o l'roJHo mil'" nesse sen- f
Udu dd insti'l<;i\éS >1.0 SClI;l- I
�Ioc M,)7�rt i,ni:o" .;.- 111:\'1'1-'
tou-nos

.

(1 'sr:' A(ll,cmttr .k

Darros. Niio irja (l-poiiu' m";'\ ...

téria. que c(lncorreda par� I)

Q aumento do custo de l.'ltla.
Sltra'\"és da elevação d�s taxas
e imposirú-es. Re\'C'lou tjtw
reunír-se ...�i amanhã com Q di
retório nacíonaj do P. S. P,;
não só parn tratar do l"oje.
to mil. como, tllml,ém. para

IM_

.RIO, .20 (Mer id.) - Deu

entradaino Superior Tribunal
Mílitar tÚn pedido de "habeas

corpus" impetrado em favor

Humberto Freire

lDa�se Iran�e destaque à verslo do ... pró
. u:

!tnconlro dos presmootes GDtulio fartas_II__ }_JII_
EXISTE A UIPO'TESE DE ESPECULAÇõES POLI'TiCAS

-__ SIDENTE DA REPU'BLICA --�-

no interior.
IMPETROU HABEAS-COR

PUS AO S.T.M.
PORTO ÀLEGRE, '20 (Me

ridional) - A propósito da

viágem do sr. Getu�ío Vargas
ao sul, comentou-se aquí a

possibilidade de um

"

República �obre
. o mesmo Vargas,

l:ouselhns ut,ch

Ciclléla !l('l'ular

s.a va!;iUól

Noticiã.rio esportivo da

Deve, o

quarenta
'Brasil à
mUhões

dll �·iH.llflI"UJla10 1] Gllarilni

"?..IUYíl, data. para 1) coteJo
Ca.rlos ncuallx c Oiimpic{'

o campeonato no Rio

LONDRES,
c

.20 (UP) - ;) mercíuntes britânicos, frízm
"Finàndal Times"

'.

déclara, do:
hojé,. mim editodal, !lÚe la- - "Nenhum pais da Arné
menta 'profunda1'l1ente �a crttí- rica do Sul deixou que "UBS
ca sÍtua�.ãó· por"qúe' atravessa dividas assumtssem ·nnnlfll.
o Brasil' em suas ,finm!!;as c e- dí(.::; Eiq ;i!31.'niaritb· êOHio o I
eCHlOmía. Pi.!:. .0; :ref�:ttdo orgão Brasil. O Bri1slI deve à Gra- 1
que ,0S déb itos ab:azados do Bretanha quarenta milhões de I

�rasl1 .�o , comércio interna- esterlinos. E nós não podemos Jncíonal sao encarados com pro- nos dar ao luxo de perder .:!;;.

funda preocupação pelos co- se dinheiro" ,

Certame pauUstí'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- ,,�ç I N E' M", A_, .. S
�oada, corrtudo, a hora de tomar lho e leader do PTB.' No almoço!

ce
.'

B'
r ":

h :::fir' ,li)
.lec.""..e graves, todos sucumbem.' disse a que vínha: pretendia que';

" .' IR,e''.
"

,

'U'se
"

Ir �
-teploraveímente. : o p'rB désse a sua le�endfl l1�ra I ��'I que um Ínconfunruvel' l�za� : rno- i

.

tColocados entre o personalismo: rat, que" insulta dia e noite, por

I I. '

,io diretor do jornal que é O porta-I"im r·nntn O ez, Getúlio Vargas, Hf)JE 'AS S HORAS: - PAULETTE GODDARD _. PEDRO I H O J E - TERÇAFElliA - as 8 HORAS - HOJE!
, �oz do't1ártido e s�as" r�sponsabi- ;disputas_:í::a eadeira de senaifor pe-I An�i[)i',NDARIZ - Gg.BE�T ROLAND, �otografrrJ�r> pO:- ��:

I'
n,TiMA EXIBIÇãO da magistral obra de ALFRED IUTCH

udades', de homens'''pUtlllcos, to- la Para�bií; , c , �u<',1'0a, no esnetâcuki.rnáxímo desde o gríto de,,�,Vlva, Villa ',' COCK ' '

�=j, =�'S::�li!uep�::�!O c��ns� ldi;ô: �:rv�n�es:!o::���o�n�� : r [10 ódio nasce o 31Rlr " Pao'
.

to S ,- n 18 s't rosua' ccnsclencía de ,hóm�ms pÚ�li-I,n_üo ,se, diz d'a inteligencia:_ mas, do GOlh arm�s, força e vtolencía ele levou tudo ... ma!?' aquel� mu-
. -; ',:: '

c?s: Co�pro_metem cattelr� c prm-I�=nso, comum, �estes? Sel')I'<, crívet lhet:;,'-- Um espetáêúlo deslumbrante! Romaneê inolvidável!
ciprcs mcrais ��l� errvclvídos, Re-', q=,c '� �r: Getilho Varg�s, que ha,- lV1úsica inebrianü;� -,-"'·Acomp. Cornpl. N�çiôn:al e Sl,lO,'!:'ts ..,.._
cusam-se a exammar fatos. Abs- lV1a ri'clbtado o nosso mgresso no'

'Prpf;'os de COt':1lmW __

"
.

lem-se de joeirllr a justiça. dentr_? ! Sena�o. nomeando UIl1 m_embro,da
'

,'_ ;>
-do fundo lamacento de vendita pes- I Câmara. Alta para o TnbunaI qE;
;,oa1. Acabam se revelando de Uma Contas viesse a seguir dar 'àl'dens
penurra de qualidades de comando 1:;:'0' P�B, para que o .trabaíhísmo
'e, de sentimento de responsabilida- ! mandasse votar- num dós SeUS vuí

de. qtte 'levam toda gente a per- ; gàí'es' e 'infámes i!ümigos? Não é (
guntar o que seria de São Paulo preciso ser um louco ou um ira-

'

" entregue a c1J,efes. que se deixam i co de espírito para. alimentando
levar por um energúmeno. que, é o jtal veleídade}' embarcar-se de', São
meninúo pitoresco d'''O Estado", Paulo, e mancá-ta propor ao prc-

,cfe�inizado pela idéia da sua ím- sidente da República? Chegou-se,
depois. à verificação de que, o dr.

.Mesquita usava falsamente do no

Assim os processos de" jun;a- me -do sr. Francísco Matarazzo. que
mento do presidia da UDN paúÚs- Jamais em tempo algum, se Iern
'ta não resultam de inquéritos, 'on- tirou de hostilizar o governador da
'de se apurem fatos, e responsabili- Paraíba, financiando campanha e

dades. A sociedade. São Paulo, o leitoral no Estado, de inimigo co

.partído o Brasil, não. contam nas
I
barde do sr: José Américo.

'

,

deliberações a tomar. Olha-se para I Examinando o gOlpe ingl,)rio. o

O" perfil de um colibri inocente' gOlpe bobo. o golpe frustro -do dr.

c1,í= toda a ideia 'do dever morat; de l;rimo de Mesqúita Filho, 'se tem a"
'tima' eríatura acima do 'bem é do'leq�ivalencia' dõ' estofo mental da.'
mal. e julga-se como ele insinua .quele que o desfechou. Nada

','1'
'Presentaria; no' ritmo da vida ....ú.

;p1ica .'dê 'São PáttlÓ; à l1e1'50nali
:,,1l1dé de rim eretíno desi�s.' se o.

partido, dentro. <\0 qual ele víve,
não. se movessé ao' c9mpaESO da sua

IIrreponsabtlídade risonha. \

goãpes de mcor- ;�€5�:;�����;� , ·I�=__:_IIJI'.!';I,:,I"nmmlll.lIl1�rsnu,I,llmll;tnmmnl"IIlIllIlIJlIIIIIIIIIIIIII""1II1I1IUI!__:::�,'l'igiVel
"símptorto. seus apelos, muitas vezes geriero- I

.

.
' "" '

sos. E' que os paulistas não. iJ;?lO-:

'I::�:n:��:::a ::�:�:::e��!��' �:;:sg::e�:i:�=;��::���;::��: j' _;_= III'bOQ '11 8U"I'dp,1! .N'�riz fI G'y ta i_'1939 - Cr$ Vargas disse a um meu amigo, res- postor d'''O Estado" assim o

j!I1'"
U DUd V UvO li I ti U

-

'Ponsave!' por ela; que havia: outro gar.', E
"

,

::
- candidato à vista, E sorriu da ma- 5_ _', i dO e- 1"'\

rS a ECr$ 22.6!)II,OIl; Mercllry - 1940, _ neira mefistofélica, que todos lhe Pois não sc vê agora, ele'a

in., ...

e:7- U _.
_

Cr$' 61l.iiilo,llIj� ':Ford '60' HP --- 193'7 eonhecemos. sUltar�no�, dizendo, pelas colunas E Q' ª
_' 'C�$ 35.000,00;:; Lincoln' - 19411 d"'O :J;::stndo" que o Muse;t d.e Ar- Fórmula, do Dr.' .,Domiá- _ -

- Cr$ 55.01l1l;OIl: AdIer - 1936 - Quem pod�ria, ser esse' candida- te de São Paulo é uma iniciativ'll SOl Jaguaribe; itt based.:: 10 avarecr::cr$ 21.000,00; Camj.onete Forl:l F"1 to? A UD� já havia, com urna de- de salteadorcs da bolsa dos paU!iS-! coerana, i!l milagrOlla pinta 'E llIi ::
- 1950 - Cr$ 55.(jOO,OO. cisão irrefutável, posto de lado to- tas. os propagandistas do Seridó

I
da n6r. bre.Ueus.

' -= Formado pela Faculdade de Medicina da Uni- E
',.'\: c l,g A!... Fone 132'" .....::. BliUMÉ-' da 'a idéia de"' ter candidato pró- constituem um bando de devassos •.61 'laDUrO DO ,§ ..

versidade do Rio de Janeiro E
prio. O PSD, o PTB, 'ó .PSP nos á- - e a direção da VDN vir a P'l- l lAIOIIAf6110 UCOIll •• CACAU BVIIIl .. ,.,. �ota"':: Professor Catedrático de Biologia da Esco- ::
pOíavam. O PRP. fôra; cerca de dois . blico com 'uma declaração, onde' =

..

la Nonnal Pedro II ==

�;�: ::�esha;;:t=�Jl:e i:��tiv: ::C�d:�ep:IO�r'f:�;��:o!O��'P;�� mmmlnmmnninmnmmmllmnmmnmm�lImmmlmmmll'rm� § Che;;s��t���igZ_67�r���oJo�����:���� de �
do nosso nome. Não era para intri- pi-TV?

'

ü li MOS li O I DAS 5' '5 'Blumenau. �=gar? E" certo' quê' a Paraíba eSíava Antes de apresentar ao diretorio , : VARIZES EULCERAS:1;
_

cheia de uma patranha, que sá 1:a- da ,UDN"paúlistá 'u bacia dos mli-'1 ,� �;!iS PEBNâ.S,: euras Bem operaçã�.

'F
" :; "

'.

jj" �Vendem-se. Tratar nesta re- zia divcrtir os' da terra: o presi- �ados! íIar� recebE!_'[' :qela 'o vômi-l'� .:mn"E.Nll.)ÍS: PRiSÃO DE VENTRE, COLIftS. a'r"'O'
<':

a"
'

ntio Allt!Ilidação. dente da I.R.F. .Matarazzo teria to de sete milhões de paulistas! ?;.i'�!'ililANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANU8 �"',' � ,�;j (.� j, "

Iii!!! �J '" � l§posto dois milhões de cruzeiros á diante desse gesto sem qualificati- !
AD ... _ _ "". '" � .. " ,,"><: "'" "I> '�. ,,iJ';:'.':::€; :'c

V E N D E ,. S E, disposição do candidato. que vies- voo "'amos recusar-lhe a outra, 'de I � t:'ilHU,Ç!l.\), PULMQES, BlNS. B�:x:IGA. Fl,G, � ,O

I-'!S Diplomado pela FACULDADE NACIONAL :
_.

,

, '.

se renhir conosco nas urnas. Pondó":Piryatós. Porque o pretorIa-,i:,;::
í\R .. R y r A B o 11 D A '�i§ DE M;:�DICINA, da Universidade do Brasil,Procurou-se tirar a limpo tudo, no -ápenas"' favava '-as !nãos.� o que:� � �=;o......,:-.<:.- LI .. À .R &\ -_..:: Rio de Janeiro

-

Uma motocicleta "PUCH", em es· c -tudO. e ó que ficou evidenciado era uma forma de se alheiar dos ' �

11''=
Ex-interno efetivo do Serviro de Otorrinola-

-

tado de nova. - Preço de ocasião. é que se o báTão de Munckausen Últ�'r_�o: P:�SQ <'l11:' os 'nossos 'fa�';i ME'DICO' ESPECIALISTA._ i= ringologia do Prof. Dr. RaUl David de San- _

lnfor�ções éom Waldemal.". na tem 'um' i'lmulô'no Brasil" este se rlseus uderustas. fetto o arrazoado

_ª. Olínica Geral de .Homens. Mnlberes e Crlançaa ª=_ sono Ex-assistente da Clínica de Olhos Dr. _
'

'Glória:' . . encarna na 'pessoa do diréfor d' "O das, partes. tomrun o lado do pro·' =-
= l'tIotlra Brasil ._ .. :::

Egtado de São,Paulo". Tendo

anun-IVOClldor
ost...nsi<'o contra os ino- "'" í'I'OUPAVA SECA: t b 11 e ll$u 17 D. BLUMENÁU -

_

c��d� 'qUe pOderl.a, lév_a:n��' �OiS centes qll"" inc,m!ns. jam fazer pu-
-

\'ÜliiWtHucmmmUummmnnuumunmurmmum.omtUnUUlIlIlIl : __
"$ * "'___ ª

mllhoes de'cruzeU'os' cOm d conde ra os pauhsta;; urna mGd<>sía ma- :: PARA DIAGNOSTICO E TRATAll,lRNTO DAS E;li"_ :i\i!atá.razzo�
-

a: fim ·'de jogá-los na ,nifF-stação do· val�ir' de 'uma rique� .:::;_aventura de um' contra-candidato í za do nordeste pobre do Bra.si1. !!.A I g' ftr: ftLUC\f nUUI�Of _

a senador ,:pat'.aibano. o dr. Julio I S"o Patüó que! nos julgue' e 3" !s'entendre". A forn,,,ç-ão elos bloco.s' rivais 'nas asse.mbléias == EVBO eSiílas iI� U r;JlUJi ... V 'M ,}
de Mesquita Fillio 'embarcou pára . sala do o::mco da Santll CE},'" Mi", '5 N'I!\�s Unkfa's será, porem, um SImples desentendiinento? ª_ iURl'l Ao' e:U\

..
t:.,i !Ii� :::

o Rio. Pediu 'um almoço ao sr. lsericordia. que é o diretorio da ' u terá, antes. a forma de um abismo aprofundado pelas fU.ut '" \H�K\fAn �A -

Dàntbn -Coelho, ftlifilstró"do 'Traba"' j UDN. cons'ciencias'?
'

,

_

"Feliznrente OS abismos,
_ Este Instituto Especialisado está l\IIagnifica-

_

mente Montado e Instalado com a mais
= Moderna Aparelhagem para todo e

-

::: Qualquer Tratamento da sua

_ especialidade

a �
,
_ Todo o seu Instrumental foi Reeentemente

_=:=_:...:==__
<

-= Adquirido e Importado da Suiça -

�=_ Alemanha e America do
_ Norte.
-

S _'__�,*O:$--

= =

� GABINETE DE RAIO X �
s_- E_�

__o***__

S
-

", =� APARELHO nIODERNO SIEl\IENS PARA :=_
_

DlAGNOSTICOS EXCLUSiVOS DE DOEN-

ª
ÇAS DA CABEÇA. :

= 0*.0
__

.5 :

.

�_ Gabinete de fisioferapia �
...

BISTURI ELETRICO (para operações sem

E sangue) -

- -

5 ONDAS ...CURTAS (Ultraterm Sicmens..
-

modelo 52). _

E _

'E INFRA-VERMELHO _

ª AEROSOL (AparelllO in�

= glez para nebulisação no tratamento das sinu-
_, sintes sem operação). Electrocoagulação.. .

Diafanoscopia etc.

.1

I
I
I
II,I
II
,I
li
"

li

II

Oiretor! MAU R 1 (i 1 O- X A V I X B

Redator: RAUL DE OLIVEIRA FAG'[jNDES
BXl"EDIE,NTI

AlB8lna�ul
'

cord; Nilma I;-felq, das Casas Per

nambuean:as; Tere,dnha KowaIski,
da' Instaiad6rá; 'Anita

.

Bittencóurt.
da casa- Dois' Leões. e M:aría An-,

drade, da Casa NataI.
Essa votação já está ;re.ndel1do

lnais de Cr$ 18.000,00 à Caixa do

Grcmio dos Comerciarios, impor
t:mcia que será toda empregada
nos festejos do di!! 30 para 05 pro-

..,rios comerciarias.
"J,.EIA-ME!"

EN'J1R.EG'A ThIEDIATA 'em Pôrto Alegre.
.!' -

"

l'.R:ECIS,A-SE de um bom. oficial no

lij_àlão GARROZI. Quem não es

i;iv<!r em condições 'fJ_voJ." não se

ap.resenta1.", - RU3 15 de Nóvem
llf'()';m"" '144.

fF( O H ( I S An - ORlEM...

T4ÇiO ftlNJ:AJ�ILi' €0-
MER(IAt�' 'INDUSlRIAl
E IJtQ.ltlA'RlA $.l�

Em ótÍlnás condicões de funcionamento: - de
13 - 4'1 - 43 ....:: 50 - 60 - 65 - 9ô - 105 - 120 -
'l'U);- 'H8 ___-'no: e 350 Cavalos Efetivos.·';;'_ VENDEM:

":K"U R T ' lVE 1 L & C 1l A. L T DA.
Caix� 'pesta!. 745 - Pôrto Alegre - R. Grande do Sul
Telegramas "WEILL" - PORTO ALEGRE.

'

ASSEMBL�IA GERAL ORDI

I-iÁ.'lUÃ

K.. , .. I
Reuniu-se, ôntem à noite, o

\ meta" gasta .1.6
.

Tribunal de Justiça Esporti- e cinco núnu.tos, ou seja, ,tre
va, sendo detidamente exami- ze 1+0ras. menos que o tempo
nado o caSo. :,Treze de . .Maio gasto pelos.Argonauts, de mo·

verstj.!> Hercilio, Luz. . ,tor a,pisião, que fazem atual-

J Como se sabé� o sr. Acari Imente Ó, servtço. '

Margarida, qtj.c .funcionou de O primeiro sç:rviço 1e iinhaS
árbitro da 'partida entre os ! aéreas a jato-prop-:.tlsão foi

, . �
.

. I

dois clubes, deu por termina- inaugurado no dia dois de
antes do tempo maio do corrente ano, com u

. d�n?o como VÔO de LOndres a .Ioillle�hl,li.'g.
,

via Sp+,íngbok, de 'dez mil se
Não se conformando, o Tre- Úecentos' e cincoenta é oitu

ze de. Maio recorreu à Justi- I quilômetros, realizado em m€:

ça Esportiva: Esta, na ses�ão. nos de vinte e qua� ho�aa
de ôntem, deliberou:

1 -- Suspender por, 185
1.11 - Discussão c aprovação do, ... ,

, A
.

M
'

'·d. d I
balanço geral, levantado," em data ,lUas Q sr. can ,arga.n ca o.

Ide"3Í de dezembro de"1951: acom�' 'quadrO' de Juizes da Segunda
panba'do"da r,esp(!ctiva QeIDonstra- Divisão, pcla, infração come

ção da êonia de Luc�oS e Perd�. 'tida. no caso em apreço, Foi,
parecer dó con�e1ho, :fl�cal �', l'e}atj). t'" b

'

d' t·dO
- ..

b' _

no da direto:cla� ,
'

'

, �rp. e;m, .l�Ctj. 1 o re aIxa

2.0 - Elej�íio do consePlo fiscal Inento na escala hierarquica,
,

:0 que, entretanto, não foi a-

provado.
.

3.0 - Eleição .

2 _:_ Suspend,er pQr dois jo-te, de acôrdo com o parágrafo 2.0, ,de flores, A
gos os' jogadores do Treze de
Maio, Helio e Amauri. por
faltas cõmctida,s na mesma 0-

Ordem: do ilia

tulío Varg�s em te-'
f!lrma, administrativa. A segui:"
r,evetou-no's " sr. Adhemà;r de
Barros que essa reforma se
rá ,'apoiada, pojs�onSiitúi 11-

'" 'ma:-velha' - reivintntaçã-IP - do

partido.
' '" "

,.,

a partida, cm
. ter terminado

('

f

EMPRESA MORfIRA'& WERHER
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAl' E' BLUMENAU

HORA'RIO DOS ONIBUS: '

PARTIDAS PARA ITAJAI': 7, 10 e 15;30 hõras; .

'PARTIDAS PARA :BLUl\U.NAU: 6, g 'e, 15 Horas.,
HORA'RIO liAS CAMIONETE-S:

PARTIDAs PARA BLUMENAU: 7 e 12.3� hnr�s;
PARTIDAS pARA lTAJAl': 9 c' 11 \horÍlll." . ,

PASSAGEM: Cr,$ 15,00' nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camíonetes

�GÊNCIA �M' I'l'AJÀl'; Rua. Hel'cilio Luz - '(Ao'lado da Igreja

Mittriz)' - 'Fohe, 373
ÀGl1:NCIA EM BLUMENAU: Travessa 4: de Fevereiro -

gência Bl'á.�BJú) -' Fone, 1 :;66
.

,.' .... ,. .

__.:;>tt�·_"':_.---..C,_;.._,

RODQ'IIARI,O EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ÔNIBUS ENTRE:
LINHAS BLUlIiENAV-BRUSQUE'

SAlDA DE BLUMENAU: - (De 2.as ás S.as feiras ás 7, 10, 13,

14. e 16 1Ioras) :_ (AOS sábados ás 7, Iii, 13", e H ,horas) - Aos

Domingos ás 10 hor'1s,

SAIDA DE BRUSQUE; - (Dias úteis .8' 1; 10, 16 e 20 hora5)

(Aos Domingos� às 18 horas).
'

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à Sábados às; 6, II. 15 c 15,15 h.
SAlDA DE FLORI,�NO'POLIS: - (De Z.as à. S.as feiras às

7, 16 e 11 hrs.) - (Aos sábados, ;;:10 "I, 1:4 .,' 16 hrs.) "

LINHAS BRUSQUE-IT.'\.JAl'
SAlD,\ DE nn;USQl.lE: - 2.a5 á Sábados à.� 7 e 16 horas.

SAlDA DE ITAJAl': - 2.as à Sábados às 8 e 13 horas.
LINHA Il'AJAI'·JOINVILE:,

'

II O R A It I O 5:

SAlDA DE ITAJAl': - De Z.as a. sábado as' .. e lá. 15 horas,
-

• • , -<

SAÍDA DE JOÜ,VILE: - De :e.as a s<í:bado aI> 7,311 e l'5,IlI},h;s.
LINI{A,S NOVA TR,ENTO-FLOlUANO'POLIS

SAlDA DE N. 'l?RENTO - Z.as, 4.as e lo.as feiraS' 'às "1 hOla.S.

SAlDA DE' }'PoOLIS. __ 2.a5,. 4.as e 6.as feiraSl ãs 16 boraS.
� .. -

-"- �_:_ _
. ...:..:,. .,

AUIOYJA("ÃO RASSE
Aten:dend<j' às nece.sidades e' eonvenieneia dos sts. passageiros,

a Auto Viação 'Rasse: acabá de. e�tabelecer novo "horario dos

seus· t:ranspol'tes cOlet''\"Ót;: QS' quais, ;iá:�entÍ'aram.�, vigo]} e

qUi\' obedecerão ao ,fWl)'lllllW; "
" , '" ' ,.'

PARTIDAS DE BLUMID:rAU:\ (diáriamentel! 6 hora§ - ônibUS;
9 horas;;_ onlb'ús; 13,30 -" onlbusô'14,311 omj>us (via lbirama);
PARTIDAS DE }tIO DO SUL: (diáriament;j!)·5,30 horas:"';;" oni-

bus' (via Íbirama); 9 horas - onibuSõ Í2 }loras oni�us; 15
horas - onibus.

<_*_ - _*_ ".__._

EMP.RESA,·AUJO· VIAÇlf) RIO· D(rTEST�

tarintinse}:
DIAS DE. SE�I.'�,NA: - fi> 9, 11, 16,30, IJORAS.
AOS DóMh'rGOS: -'à!l('S;30. 11. N; lil'e·19'HO�S .

.__p_ -,,:_:_?'� ..__:,_
.

'�;,.

EXPRESSO· BLUMfHAU.;EURIJIBA
..

'..!- � _,
• •

- � -. ,

m�Ul\1ENAU, )�2·111-1n52

com FARLif!( GMNGER, IWBERT WAI.KER e RUTH RO�
MAN,
Um filme de 'l'rofunna intensidade dr:urr:itical!! Três dos ID2.io
res astros dO-momento, vivendo com pel'f�ição três. persona
gens perseguldos pelo DesthlO!!!

.

"PACTO SINISTRO" _ Sinônimo de uerfeícãol!
. .. Preços

-

de costume.

��lt�llíi!UmIHI.iHU!HlmllmUlílll!!lnl;:íUHmmUllmmlnn!I!lInll!m!:i
DOEM(!S NERVOSAS E MENTAIS

. -

. Dr. Arnaldo Gilberfi
ª DIRETOR. CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S .

,: -- DA GLORIA -'-

$ CONSULTAS: de'2 às 4: horas na Casa de Saúde
:: de 4: às 6 Rua Candido de Leão 39
E Fones 4212 e 3055
:: -- CURITIBA --- ::
� -

�11t,!mUmJlilmmlmIIlHmllnlllllnIlIIlUllllmllllllll!(llflllllmlmunc:

..,
-

-
-

Dr. Aires Gonçalves
'$.:......, :ADVOGADQ - I sos ou medk� orelhas fu

i radas, uma cabeça alongaae.tdencla e esCl'Uó:rl.. f da com frequente saliencía, -BLUMENAU-
li&ua Bnuque••5 - FODe: 14'71 f do ocipital, cabelos negros.
., • �- '�l

(A-

-
-
-

-

...
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

PARA EXAME DOS OLHOS ::::
(EQUIPO-BAUSCH-LOMB) _=PARA RECEITAS DE OCULOS E

_:="'"RESPECTIVO CONTROLE

':ê:
'DAS LENTES RECEI-

ª�==_TADAS C/VERTO- _
.

ME'l'RIA.
'E Microscópio binocular -- Lâmpada de Fcn-

_

,: da - Perimetro). -

II :'::' ,,'o
__

'0...",_ �

j'�e-:::::l'. �binete de Traumatologia Ocular :=_�:_-!::'!- EXeLU'SIVAMENTE PARA TRATAR ACi _

I)�TADOS DE OLHOS - EXECU'l;A PERI-
éIAs - OONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-E CARA SIMULADORES. ::::

I:� __
Ih•••__ �� =

r��.; H o f a_r i o: ª

ii.f.�lo {unciana de manhã eá fade �

'I
<

a15'· Nev;, 1135·, J-I andar �
:: TELÉFONES: ::::
:: INSTITUTO: 123'2 :
� RES!DENCIA:
� Dr. 'rAVARES =--� 14,-,1. �
'ª

.

'Dr: HEt1l5I c'_� lliH ;;

fi 'i0 LADO DA C1HXA ECONOMICA ;

II B 1 u-M E N.Â U ;
'i;mmmmmnmWiiiiiliIHllfílllillílilillllllllíliiiiiiliiiilUiilmmiliUIli�

__
8•••__,_

Gabinete de Refricão
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Reno ··ados clenlislas'O traBalh.o dos nor-es de 14 anos
P � , a <!il"

a ""c,f�'culdade' G·UlLHEHME c' ZUHLKE latormentav�, que erád) de- i O Brasil, porém, sem Q pr ..�" IPl'ática, mas, para isso, ncees- Inistério do T1'��alho e retira :sid�de,
'

..
U I,

�
"

o
ti ímsclltQ1" do Trabalho) semprego- A proibição, por=, blema do desemprego, pelo sárto se torna o govêrno e o menor do balcão ou da ofi-; Impõe -ae encontrar uma 50::-

RIO DE JANEIRO O t b tanto, servia a dois objetivos: ! menos no grau e aspecto da-los particulares disponham de: clnà. rcconduzindo-o para a Iução que resguardando a s'aí,l-:

dll.. d
.

'.::�ii:_';

R-b r I
' u U 1'0 deslocar massas consideráveis lquele� países, e desprovido de meios educaciunàis vara aco I rua ou prendendo-o dentro das de do menor, resguarde, tam-

lelRa e -r,f@'lreOde1952-(COPyrightdoEu-de, desempregados pa�a os 10- um SIstema. educacional, .mes- ;111er os meninos pobres, sem

,!quat1'o paredes das resldên-c. bém, seu futuro social, scu-ca-

. i�;I;;i. li , ,reau dos Jornais do Interior) cais de trabalho, e, destes pa- mo _nas malOres cidades (Rio recursos para estudar por COI1- cias sem grande espaço, ! ráter, sua conduta.
.

',,,,,,"iíl!I _ Estabelecem as leis que ra as escoras; os menores de [e Sao Paulo), deixou-se levar I ta própria, e que concluam o Orid e melhor ficaria aSS0- I Ademais, estabelece a ,leI
Ribeirão Preto, São Paula, notávcís figuras do ensino mé- 14 ancs, Mas, aí está o proble- ! pela proposta geral, embora í •. urso primário, 1 gurado o futuro dos menores: 'uma exceção a êsse Ilmlte de

DOS regem, que ao menor de . ' I

outubro de 1952. _ (l'vi. A.; dico mundial, de maneira a ma: êsses governos dispunham

I
seja antibiológícn, ímprodut.i- I Urna coisa (a profbícão) ] nas ruas ou nas bancas de tra- idade, desde que se trate .de

B.:rnardez covrcspondcnte do I ;1rOpOrClOnar aos uníversítá- 14 anos é pro'íbrdo o trabalho. e. dispõem de recursos ,e?-uca- V? e condpn,!vel, e ratírícou o i n-::"pIlca na ollt�'a t a educa- J balho? Se a' proibição conco�- iDStitui.9õ�s educati-..:as (P�{i
B. L J,) - Há poucos dias, 'o rios o mais perfeito ensino Essa norma tutelar do Estado, t::lOnals_ capazes de mínístrar CItado_prccelto. Bem s��emcs ç'a�}. O que nao se compre-l re para evitar males bíológi- grafo ,umco, do artigo ,403) •.
professor Zeferi.no Vaz, dire- médico científico, nela sua elevada fj!�Ç.1idade so- éducação aos Jovens. que nao se deve perrníttr tal, Sl1CC e causa r-rofundos males cos causa. ao revés quando. Sera que ao lado dos pais
tor da Faculdade de' r..Iedje'l- A construção de modernov; cíal, dispensa maiores COlTI:;!1, ,�._.

'

I j -ens e à própria socie- há 'uma' preo'Cupação' constru I (mesmo' com extranhos), não
na de Ribeirdo Preto. I'e,-.',:�m· ';;em aparelhado Hospital de =.UUllmmmflllllllllllllllllm.IUIIIIIIIIIIlUmmllllUlIlllllllmmmlmU;:; í cladc é que se proroa o traba- Uva, males na personalidade, 'é a mesma coisa? Sernó estu�,

fundada, reuni'! 'JS jorna�istri;!', Cfinicas deverá ser Inicíada tários. Entretanto, sern negar :: : I GR iUftE HOTIl:I,
::: t lho, de modo dogmático, para Se o Estado 'não possue es- ! do dêsse aspecto, a protcç,ão ã

para uma palestra Informan- dentro em breve aparelhando os amplos beneficios advindos :: 7

HOTEL JOHNSCHER
Anu i..L :: I quem não pode continuar os colas em todos os lugares e à infância será sempre defelt��-

do-os sóbre vru ios assuntos de a f:o>culdade a proporcionar para o menor, em consequén- § I MODERUO §, estudos, e com isso ;;e obrt- disposição dos jovens, não ,0S s':' falha, c, sobretudo, artífí-
relevãneía para o ensino W1l- 'lambem regular assistência às da dêsse limite de idade, soo

= . R;::
I gucrn os menores a Ílear de obngue a permanecer 113 ocro- cíal,

versítárío, populações. Estão sendoad-:: :: : 10 (ou 11) anos até os 14, cn-

Inicialmente, informou aos ouiridos livros e obras ímpor- mos forçados a focaliaar uns :: C U R I T I B A __ :::: i tregues à ociosidade. Os me-

jornalistas que a extruturação Úmtes sôbre medicina e ciên- pouco comentados pela .ím- E TeIgr. '.Johnseher i Rua 15 de Nov. 582 == : norcs ficam cercados por to,
da mais nova Faculdade tem cias em várias partes do mun- prensa, em relação ao, tema, e :: Rua Barão Rio Branco, 354 i Te!ef. 1431 ::: dos os lados (menos o das

i:,:pressionaclo, cientistas ?e 00. A�a�Llldade cont�rt: com i que produzem sérios, efeitos, § I Telegr. "Hotel" § � mas).
renome mundial tanto assim uma blbllOteca espeeáalizada I

d T f t b
= Telef. 55,56 I :::; 1 Nao podem trabalhar. por-

que tem recebido várias {!!ll'- de perto de 16.000 volumes. que aru 1ca:n? LI uro em- :: ", 80 quartos. todos com ::, que a lei proibe. Não podem
tas sollcitando informes. Djs:' Finalizando sua palestra I �star dos proprlOS menores, :: O mais conceituado e tra- água corrente quente c ::::; estudar, por falta de inelina
se que poderia citar no mo- çom os jornalistas o professor Os fatos se passaram assim: :: dleional Hotel de Curitiba I

fria e telefone. - (30 apts, ::: ção ou de recursos, que é ()

mento os professores: 1V!yron' Zeferino Vaz, informou que a cm conferências internacio- ::
r

com banheiro particular) ::: cabO mais geral. Só dem, as-

\Veglllan, diretor da �Divisão nova Faculdade, que está C1l'1 nais de que fez 'parte o Brasil, § 70 quartos com agua cor�

§)' s�m, permanecer quatro' ou

de Educação JVlédica da ONU seu primeiro ano de funciona- há Cerca âe vinte anos, ainda = rente, Apartamentos r Elevador - Espaçosos Sa- :;; CinCO anos ao léo.
e professor de Higiene Pr6- mento não será somente'moti- sob o Govêrno Provisório, E com banheiro particular e I 1ões de Restaurante, Fes-;: Quando os pais trabalham
Natal da John Hopkins Uni- \'0 de orgulho para São Pau�' convinha aos paisest industria- == telefone ! tas, Banquetes, etc, ::; fora (nas cidades é frequcntel
versiiy; BenJamim Borning, 10, mas para todo o país e se- lizados até o ponto máximo :: 1 American Bar ::! a rua os atrai, com todo o cur'-
direto;' da Divisão de Ensip,o rá sem dúvida o maior estn- (Inglaterra, Estados Unidos, :; OtImo serviço de Restau� I ::

IllCjO
de consequências, Os ,,'Í-

lVIêdie:o da KclJog Fundation· helecimento de 'ensino médIco Fra�1ça. etc.) se impedisse o :: rante. - Diner concerto [ Cozinha de primeira 01'- E cios, os maus hábitos, a' (L,
Oliver Stain, da,Rockefeller do con1inente tão logo esteja trabalho d.e menores de 141::: { dem - Diner concerto :: Iormação de caráter, c o inÍ-

Fundatjl)]1; RUclOlpl1 Gross� Cl11 funcionamento todo o cur- anos (período normal de ceIo- :: Elevador - Lavanderia j :::: cio de má conduta.
' ,

,;. mano c:ltédl:ático clã Ui1ÍvefsÍ- .rlculo planejado" si{o da adolescência), pois ao :: proprja avapor - Fl'igo- I Lavanderia propria a va-:: Quando os pais são peqll"-'
... dode r},: Hamburgo; Daniel mesmo temno que complela- rüico _ .Jardim I por - Frigorificos. :: nos negociantes e querem ter

,

BovC't. <b Universidade 'de .. riam a cduc<l\'ào dos jovem" - Francbco L Johnscher & (ia.
�.

os filhos' a seu lado, treinaE-

HUi:na !.: considerado um De (!IJ(� mauel1�a p.oderiam resolver um nngll���
- do para futuro trabalhador,

:1'�I.lOr(:>� f<ll'maço�ogÍstas C011- prefel."e
hante problema que té'uüv os .1J!lIUIIIIIIUUIUIIIIlIIJIIUmIllIlUllllllmmIllIllUl!llilllllllllmmmlllh;::; lá vem a lei, através do M: ..

H?Jllj10l'at1eos· Estao seudo con-
--.---- -----

:_l',,!ac!os, informou () dr, Ze- (. "ehnrlilaSCO"? Ban'cto Leite Filho

O· K
"pErsona grata", é apenas um

Ti�nno Vaz, e já o :foram os
' O caso do embaixador ,dos e n' n a n pretexto, porque a mesma coi-

SC::;Ui::1tE'S. 'nomes 'de grande De carne de porco, carneiro 1lU
Estádos Unidos em Moscou, :::a foi dila muitas vezes por

l·'l'OJ<':í;ao ;13 ciência médica" de vaca? Prefere saboreá-lo
:-1'. George Kennan, ameaca ITIuHos outros.

,<'AtCarIa" Fumagali, da Univer� \ d b t�rnar-se un; dos pontos

crÕ-1 nou aborreciâo aos russos por rigor, Foi exatamente. O resultado é que, ao me-

sicade de Milão: Luciel1 Lv-

'I
quase ,cru, mal-passa o o� e:n Ill�:S de atnto entre aq�el: se ocupar demasiado das coi- O que élc disse �m Berlim, de I !!(1", po� um ,certo, te�po, 0°3

�'on. da Universidade de Bríl- iostado? A sua preferenCla,' paI;, e a URSS COl!l0 l!lUltO:; sas russas. Além disto, com. pass,lgeH1, repetmdo o que to- EsLld?" UnlOos f1carao s�m

:xeJas. Espera ainda a Facul�. por certo, pode variar� l\-ias, .::�ltros para os q�als nao 5'= um embaixador q\1e não fale do mUHdo ('sl�tva faria de sa-l emb,1JXador em Moscou, por
clade c,:ntar com o concurso � lembre-se de que os excessos VIslumbra solu�ao alguma, � russo, a proibição ele conlac- ;)01': (!UC 03 ('51 rangeiros, den-,

que' O Departamento de Esta-

(lQS p�ofessores Harold Mac:", 1 de bebida ou de comida criam' Que o� russos nao rec,eber�m 1 tos individuais, não autoriza- iro da IÜIS5<1, VIvem como doi TejeitOll o pretexto e o

O
-..

I dd;� MJJ1nes:;o�a UniversitY e, , � ..

b"d 1 d
a sr, Kenar: cO,m sabsfaçao, dos expressamente pelo go- \ plishneiros e nü(} �1odem se- Kremlin ma.ntcve-o, eln n,ota ',' que �vai pe D muo o

Ce1estl'110 CC}C'la d u· ...
· condlçoes de zrnta Ih aí e a de!'de O pnmelro momento ! t c:. t j

• -. . '" a nlverSI� , vérno, entre o estrangeiro' e I quer tabr com outra pessoa, ,
r::�en ,\' ... era cxa amen e ISSO

',t., I Id,de de Li�bo�, este ú!1'im.o,' mucosa do estômago, trazendo ! s�1�1pre foi coisü for� de dú- 03 nacionais, tOl'J?-a-se inutil· ny :·u,',1. A cl'-'(];lJ';H:�!O do Krem- \;) (�11� � Hu:<sia quer'.' ,Talvez, li B leh V·llaça'"O
'

Dia
II

';11L'rinlllg-isla e !üstologísüi de' (�omo (�onsequência e:ructaçõcs,

I
VInil, F.Oi:, que h<.\'Vcr�am d� pela barreira eln lmgua, Com' lIn, til' (j,\l(", Ull vlr!\1dc de';sa' po:s .IStO c!>l:rpspondena a s,uaIDe .•

,çn0J11C ,mivcl"sa1. azia dores e mal-estar após as i'I'ccbe-lQ: Por�iUC, \�1c f�la um h::,müll1 como o ,sr. Kenan I dcdar;'l,:an,. () 1''1:b;llXa�Ol' nor \ p.O!.11Ica ti!', IS'.]'1r .os �staaos ,
..

ti
({uii: com iStíO o ')rOfCSSDl' ." � -

N 't.
. russo, tem notonas slmpahas ela teve de ser aplIcada conl! te-,anWrI('"lllO c]CU;Ol1 ue ser I Ullldos dos seus alIados, II

,

.

,y • ...., re.elCoes, !?JS {, çaso, e seln� I'elo ., - ·t 1 t- �""
,�êlenl':;o Vaz, ace:1luur quede' "1 "I') povo IU"SO, e cs ueou ao

'

�__,,-,�;
fato a Faculdade de MediCína prc bOl1� �o,m ar �arbo c�o . íprofundamcnte as questõcs

O Segoo'do, Batalha-o RodovlBarll!.o 1
COMO SE ALASTRA A

,j, l{j beirA0 Preto além de SÚ3 O, anh-acldo e dI g e s t 1 V (I i t':-,ssas que' passou a ser con· _ cionais estão. sendo paulatÍlla-
< strllturaçso model'nissima '�()arbolcllo" neutraliza ª aci- "l<!erado o melhor )writo do ! LONDRES (SIP) - A união

mente substituida� por publi-
·'ontará com o 'de dez estomacal. facilita a diges� IDcp?r.ta,Jnento de E�;Lldé', na ; havida entre a Russia e a A-

-. ,matérw? :j!;m qunlquer outro Por AI Neto
'

i Os objetivos de uma bà-; Neste sentido, ao levar tlemanha, cm 1939, trouxe aos
cações russas, que vão intr:o-

1ao c }lro.cge a lnucosa do cs- lugar do mando essasseriam' 'duzir-se,' silenciosamente,' des-
. ,

,

. talhá;::, rodo:; ��,l'io sã\) deii- j avante a tarefa de forma- i russos cnormes vantagens. , .tómago. contra. POSSh'CIS llTi-
1 razões para recomendar um l . .' de as escolas primárIas até as

tacões, "Carboleno" ellcolltra- embaixador ao govêrno junto CATARINA I nidos claramente pelo Te-; ção de reservas, CI exército I, Eles, técnicamente faland,. ,
" .

- 0'- F't b 'I'
r

js' T C d I t b' t d superiores. Isto quer dher que
se nas fal'macias e drogarias. ao qual êle se achasse acredi- - exerCI 'o rasl CIro e I a' avares -- oman an-; a ua aSlCamell e como e- ,foram u. nação lnais :favorcci-

tado. Na .Russia staliniana é t�ívez n maior fator indi-I nente Ccronel Olympia :le í fenso:- .dos pdncipois de-II da com todos os acontecimen-
continúa a Russia a pre�ar.ar

exatamente o oposto, Quem vldual (te pr<;lgresso dentro te do Segundo, Batalha0 I m�;crahcos da nossa cultu-
, �" que se des�nrolal'am des-

material humano para' sua

I
quer que tenha tido qualquer .

d
'

P b 11 grande investida contr'a ,o

b ii 'I contacto, por ligeh'ó que seja, das fronteIras a nossa pa- Rodoviark;j "'shcionaoo em., ra. orqúe no tra a 10 âe aquela época, E, dos iavo-
talvez:

1�1 � l!1!mn ""I. tr� U� of."p'�or ,.
com ?S frutos �lU.�UallOS da _ iria. Lages - nos seguintes i de reabilitação das popula-' res recebidos dos alemães o mund� ocidental,

, .

na

fI iiI � li � II V a w f i';;' "patna do SOCIalIsmo" sabe Em muitos rincões da tres ítons' I cões marginais o exército I '

f
.

t Ih tentatlva de fazer eclodir'�'m

�

"

' , "

'

lque nada pode suscitar maior t b il' d

I
�'- ,'� b�t

- ,

al'd deJima,_g e OClen e e q�e me or
futuro 'próximo a cha'maüa

lhO. 11 _ O fato maIs notavcl da �1roxmla c lmu�cnte as- 1 desconfiança dos russos de um
E:Tra ras eIra, par on e' 1. Formacao de reservas. conl c, e com a re 1 a -, está sendo usado, sao os mé- , - '1' .

d "

c;('mbléi<l geraL das Naçôes Unidas é que R, de�cgaçao ru�sa r estrangeiro, qlle conheça a sua passei, eu encontrei estes 2, Instrução d:::G QuadG:::"s, I de elevaçàcl do nive� de vi'" !
todos de bolchevização, Na) "revoluçal' do �ro etarla o,,

congre.ga a :fina flor do regime comunista: VIchmsk):J Mal1k, lingua, os seus costumes, QS h�mens fard�dos em verde 3. Construçã;)1 de estradas. da as �topias de caráter verdade, tudo quanto os na- I' �
consequente Q.l�aduraA: un��

Zarubln, Grnmyko e.um, grzndc numero de especmhstas nas seus problemas'e que mostre o1wa moureJando de sol a Quando se fala em for- subsersl\l1ol que medram zistas fizeram para solapar a "ers�l d� comurusmo. '?O,
• quesióc-;-; diplomáticas. por eles um interesse 'espe- 1 1 b d 'B 'I '-

d. 'I '
. chevlzaçaQ da EUl"opa 'Orlen-

'E' a mais ho.mog�p��.e a m,�is viva de t?das ',:.s delegaçõ�s cnaI. Na célebre auto-estrada
50 pe O e� {), rasl. maçao e reservas 11JO' se facilinente entre ,ciS deser- opinião pública mundial e tI' t 1 t""

t f;;r] R E' d i d d Mas em nenhum lugar de"e pensar apenas CIU ter- d'dI' I a, e par ,e su, con }TIlla' p"llS
a e <,gora ormauas pe a USSHl. uma e cgaçao ver a el -

re Berlim e Helmstedt fron-
t' d t

_ -l
'

• ,
arlOS a sorte e aque es para preparar terreno a sem: : a passos largos A p'rag:l 'p'e-

rar,1ente politica, destinada a marcar a r;elJôraçfio .dos mundos feira da zona inglesa d'a Ale- Ive uma emons rru:aO ue!. �nos mlhtares, .

to'
.

b' � "t
'

'1
' .,,'

.

,,- ,

1, d· "d
.-, C 1.; t' d' 1

.

1 d "t f cUJO es magOl vaZlo o S-, ",Xercl os, mc USlve a qumtn- 'melha pior que a peste' ne!.
no p ano a TCmCl1t� a 11111;;'0 CIOS l}OVOS'_ m�':'a e�<_l sem UVl- manha, se alguem, quizesse va 01' o exerCI o coma, a- - 'o 't1"; '_ "

�

di.; a proposta amcncan<1 (h: novas sançoes a Corem do Nol"t:- ,meter-se cm complicações td' Olympk, di:' cm� a ln e 1gencla, ,coluna, os russos estao :faze!'!- gra 'que assolou o c&ntin"ntc
t 1•

.

t
_.

d bl

I
01' e progresso compara- b' b '1'

. ,,_ ,_, � __ -. - - -I' tdo eIU e'c 1 se e â f � .' ,�.,
cne. ,ur Jara com 111 ervcn�:oes ammosas o exame o pro e- com as sentinelas russas bas- veli a que acabOi de ter aqui eIU Uln raSl lero consei..

\

1 . ,s a a m pr ce en"e�. ; europeu l1á muItos' séculos. a-
ma, do desarmm:1cnto, Adv,ogará o ingres�o d�s "satélites" �u- taría dirjgir-lhes a palavra em

L Sá T.1Nares, que não é ape- A G O R A SIM
; Asslm e que, segundo relato- r

meaça a iodos atingir czso' os
ropcus e da Chma COlll�ll1,ISh.: 11<1_ orgamzaçao, Sustentara o

Irusso.
Se algum estrangeiro em ages.

ellte das reall'dades soci'aI's rios d f t d' d ." I '

grupo arabe em suas .elvmdleaçoes contra a França referen- chegar ao Brasil falando por- Aquz acha-se estaciona-
-

t
e on es dlgn� ,e ,��'eOl� mé:odos dê d?feza : ;de profi�

tes à Tunisia e MaTrocos, Em 'suma, trabalhará para que as tuguês, o fato pode constituir d'
.

d d ]935 S d nas um militar mas tam- FAO QUENTE 'A TO- o, no campo a e ucaçao e laXIa preventiva nao venham
0, es e ,Ü' egun o " " '

DA HORA d' I' ,
'

Nações Unidas se tornem cada vez menos unidas. surpresa. porque o português B t ll-i- R�d .;' vr..}. reserva' inclue· ate as on e maIs se Gente a mf uen- salvar a hUluanidade d,;!' tão
No começo, a RU3sia di�:!1unhu na assenlbléia de cinco vo- é uma linl!ua IJOUCO falàda Dor ar a. ,ao

I 'Vt oVdlano. l'
,ia pais indica que a pala- OFERECE..LI-IE A da vermelha. Nos países ocu- "'rande mal Mulhare- de ""."5-

tilS. unjcam'�nte: (\ seu, à da Polonia. o da Ucrania, o da Bleio� estrangeir�s q�ue não morem nIeIa men e evol exp 1- P, A N I F I C A D O R A
. , ,

b • "r"

R' � • t
.

l·t. dpopulações marginais, que paâos, o IdlOma russo e ele

a-Isoas estão sendo preparadosw:si?, o ela T.ch'2co-E3Jovf(quia. lVlas na questão, por exemplo, aqui, lVIas será uma surpresa Ccd-_e, amIgo elOI, por ,

d dTO E N J E S ".. b .'"" ','
do clwllwd.; colonialism,o é exato que ela já comanda outras agradável. Na França, oll na que este batalhão se en�

so p::: elU ser aproveita as �Icnalla�elíu o r�,,:atol11o, �eAs. para que o monstro ver,n�eiho
\:2rias delegações de países i!rabes. asiáticos e até latino-ame- Grã Bretanha, ou nos EE, UU., �ontra aquí,

na marcha para ::;, progres- Rua 15 de Nnvpmh..", ,no ?os, pa ses nao es avos. s' sacie sua fome incontida. ,A
ric:1!1Os. não haverá surpresa, porque O b t Ih- t

50 si forem reabilitadas �ompleta variedade de pie. cartIlhas sempre têm alli.1:ão RussÍa toâa praticamente já
Esta ultilna questão abrange tantos interesses associados o :trancés e o inglês são En-

L
a a ao se ,encon ra

economicamente. Reabili-
comuns t especiais, fabnca·

f élO poderio russo, '1') mesmo
' ,

à t'O!1l!10sü;ão da Europa quc só nela, sem recorrer a mais ne-
. guas de largo curso interna- em ages p?,rque e, n�' ma- tadas pelas forças

CCh1.stru-,
dos por l'rocessos moderno.

" tempo que prega cuiúntas as

está preparada, uma vez .que

!lllU101'l, a Rnssia enc:JI1tra br.stante el�mento para turvar o lcional. Mas o fato será sempre pa do BraSil, uma cldad� . EXPERIMENTE UMA .' a geração pre:tente é aquela
amble;1te, Pouco lhe Importa a sorte, e claro, de certos povos recebido com agrado, Na Rus- d .

alt
'

t'
tiv...s, entre as quais se co- VEZ E COMPRARA' I

inaIS torpes, contra as del110- que os comunistas, com ÍMri-

�"f\iCa�OS, se aIfe 0l;ltros pov0ci europeus foi colocada sob "Sua sia acontece o contrário. De g:�,����ca.
a ]lupor anCla loa em posição de lideran- SEMPRE (raCiaS ocidentais· Nos países 'ho. pol�tico, educara� desde

tlO a, _mnorta- le, SIm, o inci ente, o episódio, a crise,.. alto abaixo, na hierarquia bu- �. . ,ça, O exército, '____ ocupados, as publicações l:a- o i' negros d '1-
E ? inciden�c, como o episódio, como a crisr:., venba de rocrática staliniana; a opÍlúào Est[� Importancm geogra- __ _

S l IM a revo uçuo

ondc Vler, estar�:seml).re na base de uma operaçao para de- dominante é que o russo é uma fiac tem aspectos eCülnomi- de novembro de 1917, A "vo-

sagregar as Naçoes Ullldas. '

língua privativa .dos russos E:' t t'
, lha .guarda" praticamente já

A orgé!nização das N<lçóes Unidas originou-se talvez de ,povos submetidos, Qualat�er c,::::;s e es:r:a eg1cos. deixou de existir, e, as deli�-
um equiv{)éo: o equivoco. bem 'natural e perdoavel nos vence-

•�strangeiro que a fale estâ a- Lages é o ponto intermi-

,dores da Alemanha, do qüe fôra abatido o espírito de conquis- penas exibindo as mais pode- ária entre as duas maiores ra��es do congresso do PC

la, po_dendo os P?VOS cledic2r-se ao amor reciproco, A confe- rosas razões para 'ser tomado capitais do Brasil setentrio- UI�Vfii)
russo, levam a crer nUílla !nU-

cleraçao encerr�rta uma epo?a de angustias. como espião,
'

nal, Curitiba, a capital do '7 dança de métodos; mas nÍ:ip de'
As angustias per�aI?-eCll:d11 entretanto latentes no seio I Poder '3e-á pensar que isto Paraná, e Porto Alegre, a

• fi objetivos.
mesmo dos que se atr:bUlam a' gloria dc haveI' libertado o u- 'd'�corre da noção de que o

niverso, e a confec1er,,!;ão fitou sendo uma SilllDlcs mascara. 'russo é uma língua dificil e capital gaucha.

IS9.l\,� ;�sscmbléjas flas Nações Unidas constituem a, reunião pe- ,de que, porlanto, só prccura- Econcmicamentc, Lages '/P��ArJ!ldlC<l de povos que se mlCm'ji'ram para saber em relar;ão a rão aprendê-Ia os indivíduc·s teln importancia funda- t:"" ,I (1(; :<_e assun�() mais. dur::m1e o �ní.erre.g�'l.o �e um ano, suas opí- r
que tiverem motivos equívo-' luental porque é a ponter: )(jl'S e ahtud'O's. os _!orn:.>ram mconclllavcls, I cos, o que seria uma: forma de .

0" aconteCimentos sdbrecarregaram bastante a próxima suspeita normal originada da natul'al entre OI vale do no
�ssembléia. M:esmo não) falando nas sanções, à Coréia do Nor- ignorância e da incomnreen-; Itajaí e Ci norte do Rio
te, 11(,nl aludindo ao ingresso'das nações indesejáveis, nem, 1e- sáo de que certos homells gos- Grande do SuL

4_' ..ando em conta o tema do colonialismo, a unificação da Ale- tem de saber as coisas só por- O 'IA d .',� It 'a' com
, ma�lha c o I :,atado. de pa� pára a Austria oferecem largo ma- que não as sabem, ou pelo

va � o Il ui. a.J 1,

tvna! a um 121:WJ lllcendJfl, IJClo menos a uma vastissÍlnil dls- ,prazer de saber. Mas não é:1- Blumenau e, �01n�lle, ce12-
"ejJç�� CiO 11101:_"() c!:t qU<11 é'S Nações UnÍckls ainda uma vez I'penas jsso. Nessü atitude dos tros da COl0ll11ZaçaO aJelua,
"','nLlrao ql.�" ll_aO pCl'nW1)eCenl tinida::;, ou que se uneI11, sim, TUSSaS há uma manifestação é a região de maior iInpor
,11as em d015 blOCOS o);nstos, com diferentes concepções do 110- {da tenâencía totalitária para ta da neste Estado. Da
j',�elD e da socIedade, Ií' i<:olamento ou seJ'a para

n

f "taE � 1'" d 'i" 'd.'··- -
, ,J "

••

" <

1l11,esma
onna a rmpclr 11-

s:.,a an m�lüla ' f!l clra a pe1 eI a mshhuçao! Ou"sera, I hostIlIzar todos quantos dese-. '

'

lJ':-lH ao. ;�,Ilt�a!��o: �r�a ,�:ova de sua vitalidade?, . Ijel1l ocupar-se
das suas coisas. Cl� cconomlca do nm:te do

Pon,Cdra C.!ZIa. C e"t da!lS le malentendu qu on arnve O sr. George Kennru1 é exa- RlO Grande do: Sul, COln

,

,Con<'lui na 2,1'1 11ágina letra RI {amente o homem que se tor- Caxias como ei:x;c» da colo-
--��_�"--'. --

nizacão italiana, é decisi-

flANCO iHDU'STRIA E' COME'I(CIO DE 'SAtUA

- -

S A j �:/;ara o Brasil 'setentrio-;
· ·

'I'
Localizada entre estas I

duas regiões, ec�!11omicas
"INCO"

I principais, Lages desern-
22.500,000,00 f Í)enha papel reitc,r no' co-

27.500,000,00 I merdo ,do sul 40 Brasil.
Ao mesmo tempo, a po

sição geográfia de Lages é

decisiva para a defesa )1a-
donal,

.

Em caso 'de emergenci:3'
llP !:lt::ados ,,'; mare;:;, .'

acc�s5io ao sul d�, país tem

que se fa2ler por terra.
Por terra, do Rio ' Grande
Por ten'a, do' Rio a São.

! Paulo, de São Paulo a Cu-

I ritiba, e de Curitiba a Por
to Alegre. De Curitiba a

Porto Alegre passando por
Lages.
Po:riantoi, devido a razõe�

eco!1.(n:hicas. el a rllidio e:>tra-'

téhÍCM';, n. alto cOl'nand.o do

I efército brasileiro resolveu

t
localizar aquí em Lages um
rodoviário,

SWJS
.... _ -- --

Prazo mínimo de fi mêses 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 mêses 6%
DEPO'SiTos DE AVISO PRE'VIO

4%
41 112%
ª%

.

Aviso de 60 dias
Aviso de 90 dias
Aviso de 120 dias

CHEQUE

Magnesía COMPOSTO
Laxativo anti-ácido

contra as azias. '

Ação suave c dU1'tldOl1fA.

Sem sabor @ não

adstringente.

,

UM PRODUTO �O

UCOR DE CACAU XAVIER So A�

PRAGA VERMEl,HA
" , '

Novo linh(1
Ido 'Comefo'DA INGLATERRA A·'CEI-
1;�\() El\l �IENOS DE vÍNTE

E QUATRO HORAS
LONDRES, (BNS) '�Saiu

l recentCJl1t'llte do aeroporto de

I Londt'cs rumo a Colombo,' UIÍl.

{aparelho
"Cometa" da B. C.

A, C., iniciando assinl' (), se-

1
!gundo, serviço da Grã-Breta
ha - e do mundo - oe linllás
aéreas a jato-propulsão: :thst.e
vôo cobre uma diftância de
nove mil e q�inhen\o� e, quâ
tro quilómetros., Após duas ho
ras e meia de ter déixado Lon
dres,. receberam-se n(Jtfci�s de
que havia aterrissado eI:l1 �o.
ma, com dois miilUtos de <)11-

teeedência, tendo demorado
no vôo própria:mente ,dito duas
h o r a S

I
e v i n t e e, três

minutos. 'As quatorze horas e

quinze minutos relnicioü �'i�
gem rumo a Beirut,. Babrein,
Bombaim e

'

Colombo., onde
\lua Chegada �ioou marcada
para às sete horas c • tnco mi.
nutos tia manhã, ou seja, 'vinie
e uma horas e vinte e oito'
minutos após sua partida .d'e,
Londres..
No vôo. prõpriamente dite

de Londres a Colombo�' 'J "Co.
;onclui na 2a. P��: letra K"
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-- Mària Iracema é ti nome hospedados
Jqú� receberá, na pia batismal

-

DESCOBERTO UM PRIMATA I'OSSIL
á lInda criança que veio enri�

;Para quem venha seguindo HS questões de ordem antropo- quecer o lar do sr. Domingos
- HOTEL REX: srs, Luiz -

lúgicp:, não parecerá sem dúvida extranbo mencionarmos o Vit.orino e de sua exrna, espo-
'R. Por'telba, OUo. Gerlinger.

seg�üte. fato: � AÚ'Íca �êm -se .mostrado particularmente rica

I sa, sra, Teodora Vitorino,
.

�Rodolfo .WY:ling e Jamilia,
em a�scobertas de fósseis. Efehvame�te, desde algt�ns anos a- tendo o feliz evento se verifi- Artur Formíghlerí e, sra-. Ve-

-

"

" quele contjncnte. a Atrtca do Sul .

. . r idí B dR'
..' 't· 1 t id "'., d d

'cada dia 17 do corrente rnes 11 iano orges os C15. Bodo -

,': em par lCU ar, em SI o seoe e es-' .' =

cobertas verdadeiramente notáveis na resídcncíados país, em Rio Kurt Herrmann, .Iapy Fernan- :.:
no campo da cíencía que estuda a do TQSto,. des. Aldo Fernandes, Johan- J::
evolução do homem através dos mi- --BATIC'ADO'C _.'

-nes H. O, F· Osman Cahn, I §
Ienios. Recentemente, foram desco- .J.J Hermann Beck, General Ho- ::
bertos fragmentos de ossos eranea-

_ Na Igreja Matriz 1 t·
'.

P del 'J
-

=

nos pertencentes a mamíferos, que, .' ,
,J , (e� a

f
norato ra. e . ?ao

sem dúvida nenhuma, podem 'ser cidade, realízaram-se domín- Seque. Alcides Fialho, Andu-

cla�sificados como pertencentes a go, passado, os seguintes ba- jar , Antoníó Morilla e João
.

, . ,
símios antropomorfes. tisados: Figueiredo. ,

',Como se sabe, as primeiras informações acêrca dessa va- - do menino
'.

- HOTEL HOLE'EZ: srs.
ríedade simiesca; datam de 1925, e são devidas ao dr. R. Dart; cisco, fi'lho do

,.

mais tarde, novos achados enriqueceram nossos conhecimen-
sr. Gladis Darníflano,' Jl;iãó Tei-

tos, graças a J. T. Robinson. e especialmente ao dr. Robert e sra- Consuelo Santos Muller; xeíra. Dorriingos Mie-nezati.·
Broom, cujas pesquisas realizadas de 1936 até nossos dias - do menino Hilario, filho Carios Guerra, Mario Goheao,
têm-nos fornecido inúmeros e valiosos frutos, do sr· Manoél e sra. Engel- Inocencío Costa, 'E. Passiano.

Os fragmentos encontrados pertencem a tipos de prima- 'borg__Fi]ipsj
tas hoje desaparecidos, e que foram classificados cíentifíca- .

mente com o nome de "Paranthoous crasiedens" e de "PIe-
- do menino

sianthropus transvaalsnsís" ,"e que podemos classificar como olho do

parentes próximos dó gor'ila e que, sob diversos ângulos e as

pectos, muito se assemelham ao hcrnem primiiivo, do qual to
davia, diferem_ de maneira 'notávél.'

Segundo' a recomposícão: efetttada' mediante. .estudos dos
referídos fragmentos, recomposiçãó essa controlada por emé
ritos antropologistas, o "Paranthopus crassidens" oferece o ti
po de um primata que viveu há cerca de um milhão de anos;
tratava-se de uma espécie que andava erecta, e que possuía
um -cerebro com dimensões sensivelmente iguais às do ccre

bro humano.

ESTA' demonstrado que ova· gucm os tecldos dc mania (75·�:'
lor protetívo de um tecido d€· pvI' cento). e! - u\t;mít!;'3isl�"):; .. -

pende da quantidade de ar quo os engomados.
ele nprlalcna, vindo daí a impor Nada, então, .do tecidos com

tancía tia poli,:" p da Iii. no ím- pactos que são sempre pouco 1-'0

pedir a, dísporsão do calor do rosos.,J<':: muito menos {Crid ra pe
nosso corpo. sados. O pC.iO do ter:clo não está
Sucedem-se os díns frio;;, f! por

tanto, é tneecEsuI'io estar em

guarda contra as ,doenças quz a

queda. de tempcr�.tul'a, poderia
hazeI'-nos. Os meios de evitá-lu

exist"TIl e consistem no agazn
lhar-nos ben1; seja quando sop)'"·�
I) .vento, seja .quatndó C. 'ar ..st·,

pa.ra.d(l, e tambem há umid.lde.

pOf91lc" o ar umido tira :gua,l·
mente calor ao nosso campo,
E' sabido que o nosso cürllo

telll uma ,',teri;lperatura de ';7

graus- C';)ntigrados, ma,; esta é <l,

tcmperatira do interior. nào d't

,;uperficic, istó é sobre a pele
.ondo' a temperafura é menor:

!Quando faz muito frio. atempe·
ratura por exemplo, da- p-ôle das

costas ':desce a uma ll1�dia. da 32
, '

.gra�s ê, tambem. a das l)ernaa :li
(las pernas. a 29 e <li dos pés a. 15. parado, qualquar tecido empraga

O que ,fazer: qUllndo isso a,.
do como unica pCI;a, camada, ue

l:;ontece? E' nec'2ssario 'Vestir'
Vestiário. se umido. tem um efei-
to pio� do que a ausenda da pe

mos roupas adaptadas. isto é
ça.que evitem _a perda de' calor. 0- B h

·

tim� seriam roupas de papel; Para concluir, não esqueça ','le O S C, I m a n s
o papel tem grande poder 1S0- para proteger-se, contra o fr:o. Em P"'''l'S, o pI'ofes�,:-:n-

-

d
d'

...... -_.... apenas, sao e magrezê:
. �:�t::.nf�:n=:a:e�c:e I!ent!�� àe;::n:ue:.lr;]�fi::,u��:: :o:qU��� Antonio' de Almeida,' do. excessIva e muitos

bem cobhecido dos medicantes: mcnto artificial ou não dos 10- Instituto Colonial de Lis- medem apei1as de altura.

que duas ou tres çamadas dé pu-, cais, ond'J paramos, é necessário boa,- e .ex-'chefe da Missão ur.a merto e 51 ln<l.ÍS -ou lnt:!·

'pel': pl�ot.egem contra o frio .ne-' faZêi'
'

uso ue, roupas firas UI.l fez' no lVluseu do Homem, Tudo isso indica n\i-
lhor que um,grosso·éobertor. tallto l�,,-es c e roupas mo·,eis Antropóla,gr'ca de- A 1 -f's oloo-ic'l
Mas como não OUl3amos andat' quente;;, 1sto é adaptadas a ;:etcl' ngc a, -,,' h ..

.

v:!Stid(ls de pape], mas de algl!'" o calor que se 'forma.' .�rrí. uma conferencia, co�n' pro- :ist!.:-a, pois --

'
• ibOU

'dão ou de lã, resta ver qual de- porque tambem nós somos :;ua- jeções ·intitulada "Entré: (Irado!', L bem-estar econ�-

.' ..enios PT.eferíI'. As :x�el'íene�as quilnas que produZêllli c�lor, OS Boschimans da Angala". mico i"a",'oi'ece, e 'I ,IteraI, "

demonstraram que, a Igualdade - IlcsC'Ulpc, 0'11, desculpa ...

aJ �

, :" .:. ':.:reS':l!,1f:nto dos individuos.
de feitio da 'indumenta1'Ía"Q,dJ ·sua ·percenttagem". a pUSS';l.- E::;ses :ndlgenas tem o L:c' �!:onte D.irjéN,

'

lã proten-c cinco ....ezes mais que gem... ,,' lJ8S0 medIo de 48 quilos
to Os 1;( sçhimans 53.0, UH

() aljodã.ti. . .

E
.

1
:. :'Dias,émoo;' a, igualdade de f�'_·

(I '-.R·, '. -I,:U 5," (H
ma.':Dria, (C U['pec1.o repug"

tiolporque,na luta contra. o frio.
.'

nanlo C t.énl no ,;:('1'po, 11q·

ainda mais que a "ubsta;ncia ll", t.aclarnente no abdOlTIC, cio

qU!3 são confacCíonadas, as �·ou- cd,rizes nutnerosas. D<õ)
,- tias,: tem 'válor a fluantldade,. de DIA 22 QUARTA-FE1RA DIA ;!i!:

'ar coritida.· mt..s ,metlmaE. Deoco-
. l"Eb'l;IVAt. TUPY

briu-se de fato que entre .OS ri!·
.

N () P À L C o;

t�ntores de calo.r o ar firme é o O. D'!' T E j'M/A R A L
. m'a\hor qué ,se pQssa desejar; clQ ,

1Jl;'otege se1s. 'Ve7,es mai5l do que A VOZ TRQPICA1. DO BRASIL! 'CANTORA EXCI.ÚSIVA
fl,',lã..e cem de trinta. vezes ma,i:; DA� RADIOS TUPY DE S. PAULO e RIO c DA TV (Tele

qUê! ,o. alg�dão. Naturalmente, pu,. visão).
ra excrc"r esla função o ar deve t

," . cb1:ar' fixa.do; oU seja 2-l'resiunall.-"f
"

..

nos tecidlJ:J, oU Entre as n�a:1 li'1·
' .. ',;e:tzas l!aJ;!1a.<;latl .." �" •.por ,lSlO :�

,

'Oela. f(lrt�A·qlla?'iid.a!ie dI;'; f-r, �,H

'" "'.�o!". ";Sllt'.:J) ,lMbilizadl) (Ín�r8, !JS

.. �IEUS tlé'loG'; ql1� 3,. :peU';,. e o me-

lhor de' to,�O� o::; âgaza,1UQl'!,
a

. -'

.A 'tltopdl;lt9 d!'�te ,Ir paj.',ado,

prisiÓna.dÕ, ç segundo ,posto na

eocndla. :prol'iiW:l1 -é, �UpS.�() rl('�"
-'''" "0- 1;ê:rceira pelos teCi!l\JS ue

coura.. .' _' ,,), ,,(!_
aã 'pUl'U) {90. por centcr t.e, aI , �

L. ' •
�

ACERCA DA

.- � ,

,.

,
, ..

�'!lnnUlmmllmlllllllmlllmmllmIllIUllllllllmIIIlUIllIIIlIlIlIllIIlIlfU'.::

� Fábricit de Arfefafos 'de (ouro Ewaldo §
�

.'" - '.

":
Bern hardí �

I"CASA DAS MALA.S9'�
-

-

:5 Rua 15 de Novembro - 1336 - nIUl:íienau E
- -

= .. Oferece aos seus di�tlnoos elie!lte� � ;u.nJ ....os. ::
_ ó_

E os seus tneomparãvels artt1;o5 ::
_ CINTAS BOLAS _

BOLSAS MALAS ª
REDEAS rASTÀS =

.., (:OLElRAS CARTEIRAS_
::= 0ío ,." tTadlçip!13! "CASA DAS MALAS" que V. 5. encontrará a ::

� maior c mats . :\.·ar.iadü sorumento em GrUgfJ:--i Je couro. ª
� -

, � IIlIlllllmmllliIlIIIIlUnlUlmmUllllmmIl!IIIIIIHlllllinH(lIiílllllllilU�

COlo é oacessaria vestir-se

;,

a.ntes de tudo quanto se I'� l' �,l o

:::t.f<rcia-roupo invernal. llLl3' niio
basta.

-

No invern.o, antes de vetit"r
uma roupa restituida pda lava
tleira ou laya.ndeira é preciso. ve
rificar se está beln enxuta. Um
tecido umido dá lugar, a um3.

perda de calor tripla daquela que
se verifica através um tecido en

xuto, e isto porque deve absor
'ler calor tIo corpo tambem pa;a
evaporar a sua umidadi'i, No a

sr. Tit� Braz

i'ccida, filha do:, sr,
Novaes c sra,

João Veloso. Pamplona NOvaes.

Viajánles:

Diesel. Ignacío
Mendel eJoão

...

J·;sta. vupurosa e rlcgallte blusa
roanzaua em or.;andi branco;

..

J:'1·:..n(lo decote
-

.. disf� rcarto
três carreiras llllssadas.

_ 'lIIllIam111111111 lU 11111 J11111111111111111111111111 IIIIJIfIIIIIJ 111111111111111 1111111'
:: �

: Bolos Confeitados
= MODElOS ARTlSTICOS, PARA CASAMENTOS,

: ANfVERSA'RIOS. PRIMEIRA COMUNHÃO E
BATIZADOS •• _

INfORMA(ôES (OM SRA. MOLLER
. '

-

-
-

...

� , �
dII 11111111JlUlIlIlIllJ 11111111111111111111UutumllllU1UJ IUUI 11111111111 II lll'" -:

RUA BOA VISTA, ·180 - (Caixa D'água)

Telefone, 1 ..3 ..0 ..1.

A [ ( I D E S GlR A R D r
o CANTOU "GEN'l'LElUAN" DO RAmo BRA.SILEIRO. ,1';'%
CLUSIVO DAS "'!'UFY" Dl!; ti. PAULO e RIO c dos di5CtlS'
ODEON!
NA T E L A�

HA MAR(A ,DO 'lOIRO"
com TntONE POWER

PLATE' t� NUlUEK1tDA:"·:. ;'.".. • _ Cr$' Uí,{lO
BALCilO: '..,. • ," • .' •• ','....�. •• •. ,cr$' 8,00 .

OS iN'úRi:SSOS ESTliO 'A. VENDA'NO ·ll:SCiÜTO':H.iO, DO�
'_ CINE BUSCH --
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nlada$<,< ;lIelD$�".t�lJlIgri_nl! 'ê\ .liga
:lIloas'o - cinco ,oca'odidalos ao - tltulo

Blumenaueose de Fulellol
pelos seus zantes e ao, .públíco, de

i quem sempre tem recebido

expostas pelo as maiores provas de sim.
da patía, O número de: can-

as correntes, \1gpra, está ré.

ELETlUCIDADE ME 'DI eA REPOUSO - DESINTOXIcaçõES � ALCOO?
LIS]}fO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· �

.
.

.

-

-
-
-
-

amentzararn

Bast.unto ruov mcntuüo ed1,,;\,(:

I
x PONTE PRETA :i GO'll�:

a jornada que passou. da t err. " VascOJ:c(ilos 3 I P
". i;ii.�t·sta)

porada oficial da Fc(L'l'adí L;.�nzoninho. Bruninhe . c Sabar.r
Paulista. Embora nenhum rcs;'l- �;P�nti:,· p;�,ta).· ''''c-·,

tado dcsccucertant e consugu is-«;
..f'..V DE NOVJ<:jàffiR0 DE JAU'

empolgar a. torcida. causou C(.<!'- i' x IéIRANGA 2 - R.enda: Cl';�
ta extranheza o pálido triunfo ()ij 16.000.00 - Ó031s:' Pinga, II! (XVI
tido 'pelo líder �n;·ido. li Cc.rin

1--' Valter 2; ilpirallga).,
t'n11s. frente ,LO Corn crr-ia.l �El XV DE :NOVEMBRO DE Pt-

I
seus próprios dornlnios. por J RACICABA 2 RADIUÚ .� - Hcn

J; - FLUMINENSE 3 x OLARIA l' =-- O. Tão negra. foi ::-. tard.e l};'''� : da, c-s 10� 760.00 - Gon.ls : Chi-

1_- Renda: ces 106.526.60 -

3bem de Ba.ra-i o

onde abateu o

por 3 x 1.

na

xima. falta em que é mestre na Renda Cr$ 390165,00 - GORIs'

., O U ES cobrança. .Pa.ssou ° cor;ntw'lc0j.HugO. Tit�, Pascoal 'c' Car13ilc

.. x B _"S C

-IO _ Renda: Cr$ 33297,00 _

por maus bocados. (Santos) - Dido. China e Man-
.

Palmelras '':; Por-tuguesa d0
í duco (Guarani).

clássico da rodada. I NACIONAL 2 JUVENTUS 1 .. -

cm dois tcnt.os. ! 1\'0' .Reridu: C"S 11.130,00 _ Goals:

aos Coi-ln- Eduardinho e Noronha (Nacio
nal) - OsnJJ!1o iJuveniusl.

COLOC.\C;AO: 1.0 Cor ntians,

I
1
i C'_'M;i;Ultó:do:

DR.
;

GEBHARDI "ROMADA
Especialista em altà. ,�irurgia e doenças de Senhoraa

. Consultas no li9sp�tal Sa�ta �atarlna.

n· .. 9 às 11 e das 151/2 as li hs, ..
'

.' .,.' ," . ,+I;),,.,. .

""S..,"' AL SANTA CATARINA
_ BLUlUENAU -.nu s:». ...

Ademir, com

Car-

sáG

- - - DIS. lAVARES e liEUSI .. .. -

. RUA xv DE NOV., 1135 - 10. AND..tlli

Vitória .3 x

INSTITUTO DE RA81UM 'l,'ot'ta' :':1"l.
, fi x Hemo do Bclpm do Pará; O.

I Estes. resultados são dos'.(Jj·:crsos
. jogos reutízadoa . ant ('-Ôtlt.�m :',

I tarde.

FAse foi

ii Taça Eficiência" � isto, em
homenagem póstuma ao: gran
de desportista catarfnerrse;que
tanto trabalhou pelo ·,C. N.
Marcí lio Dias.. .ç1e. Haja;.
As inscrições das' guarní-

cõcs deverão ser fcltns até 31
, ..

corrente.
A Rainba dos E:;pofies
Náuticos

",COGIUlC DE'
:1�L�G,ll'R li O
:XIVIER

•

_ ••_" ";11"

entusiasmo rú'uito a

espectatíva, cs{� s�w
do votada a Rainha do Espor-
te Náutico.

.'

Dia -25, sc;á '��i{�. � :i4�a�
ção final, num grandioso" baí
J::; ,J ter lugar no Clube 12 de
Ago"to·, .. oferecido aos -Clubes
participantes d�� 'i-ega'iâ{' . ,

'I'eremos, assím.. naquela
data. .uma empol.gante': íe�ia
esportiva ao lado de u1l1a�mag
nífica niJite de alegria.�·;·

o'

.

}'rcencllimento ile vagas.
FPOLIS., 17 (Ag. Mercú

rio) -. O .Flamengo. E.'C_ de
Capoeiras, cst-á'p,ubllcando edi
·t;:J I na).';)

.

C()';v"O��f'ãÓ' dê' UlI';;'
. A:-;S�l.!ibÚYia . E�·,;f�a;rdi!1.ária, -�
�e rélli';:al' no dia. 2'/ do cor

f' firn - de. prceu-
['11fT vagas na re�pec·tj\"a Di
l;�bd;i, Inclusive a: de' íjrlmei-
w' 5é�retário. .

..

�

Importante sessão do
TrHi.,..ai :Esportiva .

(Conclui na 2a. pág. Ietra- IJ
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Coluna Católica
L EU

'1

I
I

r,....·--·--

SALMOS!
RIO, 20 (Mer id.) - o sr. irar cm regime..-'- O Lívro dos Salmos é aqu{'!':

I'
;, escreva à ASP hoje mí!'3!lJl).' ,

,que resume- tõda a Sagrada Es· Coriolano Góes, diretor da
crttura, 'e a coloca em nossoa NOVA TR"\DUÇ'l.O DO i.t- CEXIM, falando à imprensa
lábios sob ai forma sublime da '.)- VRO DOS SALMOS. dire.nrr.entr sôbre o regime de compensa-
"ra.ção ..

- yoce P?�'� encontra: I
do� originais hebraico ar ·'tr::1.1ü1 ções a ser adotado pela reparnas. Llvr-arras Catôttcas do BrasIl F gre�o, Foi publicada bi, ;"Ju,o

pelo menos tres ótimas edíçõeg. em São Paulo uma nova tradu- tição que dirige, afirmou a

do Saltério em lnrrua portueué ção por'tuguêsa do Sa.ltcllu. nue certa altura:
sa, nas traduções P1ckel-Be<ltrão. (- o LIVRO DE ORAC.\.Cl ,;0"-:1- "As co-mpensações estão
LeQne1 Fr�ncã._·e �ogt. - A A�- PO�TO P!!:LO E';PIRI1�) };.\)l". suspensas desde oito de fevc-
P (Agencía. Sao Paulo par" t» TO e USADO POR ';'-·.ibTO "

vulgaçâo do Pansamcnto CatóU- NOSSO SENHOR. Para ph� t , ; (:'i;
retro de 1.?51, respeitando

co), caixa postal 5H5, Rio c= re Livro precioso pejo r<·()'l:I'; ..;�.) I se,
como' e natural, as ante

Janeiro. fornece por apenas ':lI) posta.I solicite à ASP (Cai::.l, p",- � dormente concedidas.
cts, em selos a LfSTA DAS Lí- tal, 5415. Rio de Jane'ro) a u'ó-l Revelou ainda que uma CQ
VRARlAS '1110 v:mlem ôstr-s LI· h.L das ívrarías catóücas do 131':<,'1 missão de fuucionáríos do
vros dos Salmos pelo reeinbotso /;1]. ÁéllCXC por favor, um l-elo d" I
postal. - Aprovcite "5(& of'érf a 60 cts , para a .r-esposta. j\:;p_!Banco do Brasil

ex. 5-115. Rio. mercador-ias que devem ClJ-

víér,
----_. -------

IUfaDoir f. 'Neto
!:--_, I

'I'ransccm'eu õnt.em \I ii
aniversárto natalício do ti
sr . .Jurandil' Ferreira Ne- !I
to, ex-diretor gerente dês- :,

te diário e atual sub-ge- ii
rente do orgão "Associa- .,i .. 1do", "Diário de Noticias",
de Porto Alegre.
Figura de merecido des

f'''"'nc na família "assccia
da", Jurandír Ferreira
Neto deixou nesta cidade
um vasto circulo de ami-

t t zades, dadas às excencío
nais qualiades que exor
nam o seu caráter ele pro
bidade e eavalheírismu.
Registrando o aconteci

mento, embora, tardtamen
I i! te, os que mourejam nês

te jorna I, sentem-se jubi
losos em enviar-lhe os vo

tos de congratulações por
tão gráta efeméride.

ABALOU A EXPLOSÃO A
(!DADE DE

.

(AXIAS

Noticias da Capital

A Fatalid
C bo

e

Da
c lheu
olicia I

-?111 Caxí-is que se verificou numa

tecidos e produtos qui-

Pret>..edida de .g rande sucês
so através das principais pla
téias do país, onde obteve o

mais retumbante êxito, che

gará a esta' cidade a maior

companhia circense que per
corre, o Brasil, numa tournêe
de sensacionais atrações. Tra
ta-se do Gra11 Circo BuffaloFPOLIS. 18 rA. Mercurioj - Capital a exma. sra Da. Laury ,Ro,,�, o animador das restas comer-

Quando tcrrninavarn exarcícíos rní- : Born d� suv». víuva do sr. Manoel,! dais nesta capital. a nossa repor

litares na rua Nova Trento. C1l1! 'Jil".:a e progenitora do sr. Gercino tagem foi informada que não será

local aproprlado, dois cabos da; Si lva, lider da UDN na Camar.i I de gala O baile do dia 30 - fnto
Polícia Militar começaram a CO� i i\'Iunicipal. e do sr , Narbal Silva. que h�\,"ja provocado a nossa cri

l�entar alguns pormenores da ex- guarda mor da Alfandega de Flo- tica.

pcr-ícncia, dando cada qual .. 'la lri.anópolis. O mesmo lidcr comercíarío dCIJ
oprníão. De Tenente. o de nome :-�Il'! A" enterro compareceu avultada nos o seg:uintc resultado da apúrn
tonto Maurici� dr. Souza. ao mane-

!
numero de pessoas, numa horncnu- yiio de õntcm, para Míss Comércio

jar O Itrzi l, carregado com Inda! Sl'r'!rn .. I extinta a que desfrutava de 19:>2.

festim. roí infeliz nu manobra, '�a }:;l"{a est ima entre nós.

I
lo. - Srta. Eddmfra Morrtz - Re-

arma disparou, indo o proietü ,,- IIn"s C01l1EltCIO 1952 lojoaria GalluC - 2.620 votos; 20.
tingir seu colega e amigo, ""[lO FPOLIS .. 111 IA. Mercurio) - Maria de Lourdes Aguiar - Em-

Bartolomeu Eugenio da Silva. Em palestra com o sr. EduardO i põrio Rosa - 2.115 votos; 3,0 - Bo-
A bala loeahzou-sc no f"mur. -- - - - - -

- - 'liva Santos - Agencia FORO - 2050
.

OOI"'S grandes astros'do rad-Io e daperfurando. ti nrteria, O san.g:ue cu· t 11 iO FOI (O�FiRMADA' I "otos: 40: - C1eti Matos Cunhn ,-'1, '

��e:o�\,,� �::::�\
e

o:;o:oc::;�,.ra.::�� ! �s:tn��lf �O' !'\Or.i (OnONElr�:t�,��:�e � �.�:: ���:��c!o._ -1 �\l� televisão amanhã no Cine Buschc1)ls!ve p,�ra transp0'-h1' o fendo ;.\ yi(tJA I) i\ ii
! votos: 60. Vuldcte Rosn - C3sa Sa- I

'

80 Hospital !\Iilitar. a ";th�a veio I � ... . �un1 - 10iO vo�o!"; 70. � Nclsa ca-I Dentre os inte�p:'ete�t· da IP, ,'o
.!

_I maiore�
}iUCéS30S da JSUn.

ii falecer nesse e.,tabe!ecllncnto. DE,.C hORIZONTE. :n rMend,) ,oral - Farmacla Catannensc lOfl9 r ca �opular bra.,llcl1-'L que mal�, 1'a. tnu·,fa.l no racHo
horas depois. 1- !nforma-5c sohre ii prisão em ! votos; 80. - Vilma Canloso - Casa Sllec;:;"o tem alcançado atra....

c"lj
1'0.

,O cabo Barto�omctl Eugenio da I ma re5idéncirl, que o coronel, ,do' YoJanda 1063 votos; 90. - Da]\'a do broadcasting nadonal, de�b.-
�i1va, qu pert.encia ao C. F. O., (!Ta EX�'reito Olin11lio Ferraz ?c Car.va- I Bt'cgcreon ... Casa Oriental 1042 vo- ca�1-RP a� persnnaL.dad' s artist -

r CtIfPnl,-.taI"á. o 9":"o:.!�:ltna d� cn·

est�d1oso, de, belo cara ter e por lho. servindo na Região Militar. "s- tos; 100. Darci Marques Vicirá em. de Alcidc3 �(':ardi e Odete A- cantadora nOItada, de amanha no 1isto mult"J estimado por seus ':01,,- taria envolvido em atividades co-' C!'ediolar - &50 votos; 110. - Ah'aci r.n: ,aI, os' (:01' "p.Hiros" qu" vi'io I 1 '�llGch 3, ",dt)l(;ii.o na 11,1:;./
gas c superiores. Deixa viu,'u c munistas no �eio ,das forças arma- Hans - Casa Sedutora - 467 votos; co"qu"io'ancltl, dia" dia. as 'simpa-, do filme "A MARCA DO ZOR.- í
dois filhos. i das.,. A prisão entretanto, não foi, 12 - Vilma S. Lopes - TAC - 406 tius f]n,:; ,,,d!n-ó\l'."Ld'e�. .

RO". um dos melhores traba-
Por sua vez o autor involunta· con(!rmada. sabendo-se, entretan- votos Integrando u cast de 3rtlstas d3s lhos' de Tyrone pow r.

rio dessa lllortc, o cabo AntonIO to, existir UlDa orrlCln qe prisão as- t C01� menos votos aparccen1 l,·e- ('n1ib�{)r;.lS •·
...-\.S.s,h� a:.1as" e dn t Para. Bl�n1(!nau. Ü' espctacuto

Mauricio de Souza pertencia ao .;. sinaaa pelo comandante da região. te Maria Abreu, da A Modelar; Te- "TV" os dois pQpul:u'es cantnre'l I al'tist ;co de llmu.llhã con5tit'.l.irá
F. G., c tambem desfruta do me-: contra o aludido oficial, cujo pa-I rezinha ltÍnkers, d:1 Livral'i3 Re- irão fxibh'-se amanhr, no' 'P;i.I-��I, um a<:ontec:mento expre�s'vo �.�
Ihor conc"ito na tropa. ! radeiro é desconhecido. (Conclui na 2.a pá;!Ína letra R). no Cine Buseh. interpretando os raras emoções.

RIO. 21 IMerid.) - A

--------- ------ -

Desse . mono. tão pronta
mente o prefeito assine o de-
creto de aumenta, os servido
res municipais receberão ven-

micos ali localizada. abalou a cí-

dade inteira, pois foi sentida nos

suburblos próxtrnos.
não EC fizcraln tardar. Os bornbcí
ros c �1 Polícia Militar. depois de

SEGUROS!
BOAVISTA!.

:lrílua 1111:1. H noite. conscguirarn
rlctr-r f.'i Ch"iI1H13. ja pela madruga
dn. A fàhTic� ficou reduzrda a dos-
!r�t("o,,,:; Até o momento Iorarn cn ...

: contr�;':Jos Ires cadâvcres.

Noticias de Gaspar

ade)
Oe, maior consumo emA respeito do doloroso acolltcc:l.

menta foi aberto inquerito.,

cieJade
GASPAR. 20 (Do Corrcs-

pondente) - O Circulo 'Re

creativo (' Desportivo Iber{�,
,(f' '..ização que orgulha no!:

- cidade, por íntermédio tk
seu departamento social, fará

,"ealizar sábado próximo, dia

Cervejaria. Catarin�nse s. A�
JOINVILLE

---

...

Gonfecção
são dislrib_!lidas pela

Casa·
�camisas � Cuecas

Gapas � Ternos � Biusões, elc" nanheiros, na dir�toria, os sn.,

'l"io Zimmermann. vice-pre
sidente; Norberto Schosslaurl.
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