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: �-:_;;Concitou os fiéis e seus pasto res a não se deixarem Iudib dar por calunias e falsas acu
I .sações - "Não faltam homens para tentar apoderar-se do poder terrestre"

CIDADE DO VATICANO, que pede a Igreja, A Igreja que pertencem, e que devem
21'{UP) - Em carta dirigida esforça-se para divulgar a ver- permanecer unidos por laços

<) Clero e aos chineses, o Pa- dade do Evangelho e a enrí- fraternais, graças à divina ca
a "Pio XII externou os, seus quecer

:

a alma dos homens, ridade de Cristo".
enti.nentos de afeição pela tornando estes melhores e Nínguem pode, assim, pre
,eru. China inteira e rnanííes- mais dignos do ceu. Esforça- tender que a Igreja esteja ao
ou � sua d�r pelo fato de a j se p_ara que-reme el1�re os ci- (Conclui na 2a. pág. letra D).

grela Catollca ser tratada co- I dadãos uma concordla frater- ,_ _ __

I ;�:!!�;���E'á?:=1���� !��,r:�!m; :f.1�i:��1; iPesso's 1lIIJadaS a IdboD�ar lerl·gOlI ;lbilldade de exercer o seu! do que todas as armas os pro- U U BD ti II U

'I[ a7;��I���tidade insistiu par-I ���o�:��l����l�t��r�jas���e�a; I (e .,( d"
.

contra a VII�a
lil'
�o j10rnallllsta! tIcularment� :!,O carate� uni- i patriotas quanto quaisquer ou- I n g O'I ve�al da missao da Igreja Ca-l tras pessoas, e obedecem, por Utolíea. dever de conseíeneía e segun-

I
"Nãó faltam homens - toda i do as regras estabel�cidas por SÃO PAULO 21 (Merid.)

!e��e ,o _sabe - para tenta� Deus, às autoridades publí- _ Repercutiu 'intensamente.
,;_ pOdeIar se do poder terres caso

. . _ e nao apenas no Estado, a no-

I �;�i para este.nde-lo e aumen- A Igreja C�tohca nao cha- tícía do atentado de que foi
� ,_o, cada dia que passa, a- ma a SI um umco povo ou uma alvo o jornalista Francisco Ro-

ncra_eo.s.c�n:ou o Santo Pa?re. E unica nação, mas todos os ho- drigues Alves Filho. Ésse ho-PAPA PIO XII e 1st d 1 f

dl-z qu-e ..." suas'" dOeOqcue l�saeJareaomçenso�ee]aqsua
or

earamça
a

r�:1��,i���E:���:���:��}��
-

. dencía, na rua Monte Alegre,
tendo uma das balas se encra-

gar mai: !�l��:ee�:�a�:; S
;
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••. :' ra com o rasl i'Q:P::E�.r���IQ," regís- R u s s i a li

centa o COmtlniCa�O;, ' ,i.,,�sfG,ç.. IDU��llIara�;GI.I�ares .

relaçoes�nlre.�s dOIS povos iR �ar__ ,�1 d�retor dos «Diários IssiClados}) h�� �n�����i����ta�����enf,� convile da OUU,"'" "De regresso "ao' contrôfe
- RIO,· 21 (MerIdional)

_j,enn.oU'
a segumte carta-aó dí- brasfleíro, regulando' as

re-,
nha·declaraçao. Estou seguro, sigo, posteoriori:nente.

�'IMundO""jOrnàl.
que o agredi- II

comunista� varias �ilhares de I�OS "AsSo�iados", solicitaram retor. dos "Diários Associa-li messas sôbre o capital estran- no entanto, que um estudo Com a expressão de minha do .rc1?resenta· em São ::,aulo,homens ben: nut�ldos e· errr do sr-:Edward Miller J"r. esela- ,dos". : .»:
geiro. Como você sabe, estive I ctli�adoso do.J;exto de minhas .símpatía, atnb\\l o atentado, �m. man-

��e�tee�J::ti�r;>�eIl�;��;;��,. x:����n�.?,!a�r� �.s���:,��!��,- .:" ''':��S'��':d��t.���!9�!��?-., :;n.(,l� �����dQ:,d� .W�sllWt;�p. :t<:_>di? j:;?�i"vf'?,s� -;;- lóra de .qualquer . Edw�rq :l\li.UeJ:·�.Jr. ��

. .I��:!� a 1��;�Óg�sPd�m::�:=
Iíados, teriam,(i'5mo:r-esuItàdo' de41ll:l'a�es eM' Sao Fi'jblCíSco ::Oo� armgo;

1
a semana, em uma VIagem de

I declaraçao
estranha que tenha � - - � - - - - - - mar de Barros".

um consi.d�l"ável'Bêr-esc.im') �s dá. Cali'fornia, a propóSito do' •

Agradeç� muito a su� mim, conferências, cujo objetivo éra relação com o mesmo proble- TRANSPORTE g Recorda-se .q,ue o �r. Rodri·
forças mlht�res cornumstas, a decreto·do governo' brasileiro, sagem pedll1do esclarecrmento tentar uma melhor compreen-Ima, porém, sem meu conheci- � gues Alves �I�n? ate ha p�)U ..

menos que psses ho;neus �e�- disciplÍllando o retorno dos sobre a minha declaração em i são dos objetivos, muitos dos menta ou participação _ re- DE GENEROS
C03 meses dIrlglU o ma_tutmo

sem a palavra de nao ,pal'tlcl- ", -. .

.' _..
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'
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"A Epoca", de propl'ledade

par ni.ais d:) conflito cor�ano. (ca�)lta�s estra�geIrOs. O sub-
j
Sao FranCISCO, relatlva a um quaIS voce e eu Lemos est,wo velara que todo o teor de ml- do ex-governador. Foi mesmo,

O comando das Nações Un:id'ás :secretario, entao. em resposta recente decreto do governo trabalhando, para uma me- nhas declarações. em São IllMENTICIOS quem inaugurou a segunda fa-
lhar cooperação neste hemis- Francisco, éra amistoso para se desse orgão, emprestando-

S ti cl í:l cI cJ· " " �

I
fério e, especialmente, na es- ° Brasil e os esforços mutuos RIO, 21 (Merid.) - O Pre- lhe ressonancia.

OCI·� ,;s e
"'"

es tl-na- .:.!I a ITllJlr a p:rança ,de conseguir o apô�o para melhor�s re!ações entre �����t: ������aJ�rgdo ;���� In�orma �inda o mesmo �es-�; U U :::J.. deste paIS, que os nossos dOlS os nossos dOls palSes, para os para que os navios estrangei-
pertmo canoca que.o go, er-

.

govêrnos estão tentando fazer, quais você e eu, solenemente ros façanl a navegaça-o de ca-
nadar Ltucas NdOgdueIrIa Gar-

I· cI I B I
"

' cez. mos rou-se es e ogo em-

exp ora'�a""",o p petro', e,o no
· em comum, para o bem estar nos' empenhamos em Flórida, botagem. O novo prazo termi- perihado em'fazer apurar em

raSI do Brasil. . • há mais .de um ano. A base das nará a trinta e um de dezem- todos os seus pormenores o
bro do corrente ano e os na- d dChegou ao lTIeU conheci-' 'relações entre os nossos dois '.cios deverão conduzir em· delito.

ten o-se. comunica o

Será transferida para Minas importante Usina siderurgica - Capital de 400' milhões.- mento, que algumas declara- países é credito de confiança. seus porões, de preferência, lt�ltefo�icadmentel COITIhO jorna-
L'

'

400 t'
-

1
- .

d'l
..

i l' d b '1' _.

S� F
. � IS a VIsa o pe a san a assas-

Lmpregara
.

ecnlCOS a em�es e �als e mI operarIos, espec _a lza os raSI euos çoes que fIZ em ao ranciS- E esta é qualidade que nao lnu generos alimenticios. sina. A Secretaria da Seguran-
.R19, 21 (l'v�el'ld.) - As Co- s!gnaçao na Co�ssão .�� !us- das res!>ect�vas famil�as. A co da California, foram mal da ao capricho de qualquer ça Publica, aliás, abriu imedia-

mlssoes d� C�ara dos Depu- tIca, :on�e devera t�r. InICIO a

I
das res�ectIvas, familIas.. A. interpretàdas no Brasil, como pessô'a. EStou certo que em .l<'AÇAM SEUS ANU,1CIOS tamente rigoroso inquerito, a-

tados estao ultlmando a ela- tramltaçao da matena. Rela-. nova USIna dara emprego, em

I d
. ... . NESTE DIARIO través do qual, com certeza

boração das respectivas. agen- tivarne_nte à Comissão de E-; Belo Horizonte. a mai\'de mil
sen o pouco aml;hoso� _pa.ra uma atmosfer_a d� c�nf!al1ça '

das. conómla, o sr. Rui Palnieira.
'. ..... o seu grande pals. Nao tIve

I
todas as questoes tecmcas que ---'

Uma das �ateri�s q?e na' seu pres�dente, havia design�-' 0perarlOs naCIOnaIS' especla-I oportunidade de estudar deta- possam surgir como resultado

C I ONU fpresente sessao legISlatIva ex-
• do, no fIm· da passada sessao hza?os e o:; terre.nos quI!' oc�- ! lhadamente a critica que foi de decreto em questão po- On a 8' • • • coIR orç straordinária aeverá constituir 1legislativa ordinária par" cu i- �ara, na CIdade mdustrIal, Já' . . .

I "

'

objeto de estudo imediato .de I dar do exame da: reieri(ia. pro- I estão sendo desapropriados. feita, pelo Brasil, contra a ml- dem ser resolvl�as. S�l que um

���;��oda���l:�1i�;:�� �e��1�I§fI�f;o'EOc1e��qU�ila: ���í'l' --.-,- - - _. -- �
- - -

1�:U��::s:����c� !����:::a�
S U II-C -I e n I e s para'-

· ...

'ven eri�en�age,m presiden<:ial,_ que Fa!aco. Adian�a-ser eontudo, J
1

G 'l A • Ab ! ,estou certo que esta aproxi- \..
.,. ",:

,

dISPOe �obre a orgam�açao d�- qu� a_tel!dencla atual uaque- ·on erenCldS SO re.:.r!: mação. será proveitosa, E'
ma SOCIedade por açoes desh- 1e orgao e favoravel à escolha I g : ' . ..

��da p�et��:�i�r!sile::��ra�� dum único relator.
.

� cl d
"

S P I
I jl ����:rte:�'a�lOs:r��::s::� Chillng·Kai, Shek conferenciará cllm seus principais chefes

l,.'". Com!ssão de Finanças, foi es- . "USINA SIDERURGI-
.

'.

..,
- . I problemas é exclusivamente QUARTEL GENERAL do que haver uma Coréia aqui Coreia do Sul "está quase que

-I/IIt,i. ?olhlda, para rel!ttar o pro- i Un "CâO e au O, I da alçada do governo e do 8.0 Exercito, 21 (UP) _ 1n- 10U em qualquer outra parte liquidado agora. Afirmou que
leto, o sr. Manhaes Barreto, . CA· E�I MINAS i �

•
, 1 d B '1 E t t , . . do mundo. E regosijamos-nos 9.000 guerrilheiros foram eli�

não sé' sabendo ainda ao ceI
II II

povo o. raSl. s ou cer? tenso fogo comul1lsta obrIgou
aue não tenha sido em vosso minados; deste total 7.500 fo-

to em quem recairá idêntica de . BELO HORIZONTE, 12,. .
.
que a am.lZade entre o Brasll

hoje as patrulhas aliadas a re- pais (Filipinas). Teve que ha� rum. mortos 600 se renderam
- - - -

-.�
-

-;-
-..;. (J.\1:�::id.) "-;- Entrevistad? pe-! PARIS. 21 (UP) _ Antes c'a �njversld"dc C.:>tólica . de e os Estados Unidos diminui-

cuarem na :frente ocidental ver uma Coréia para pormos e (IS 900 restantes foram apri-
10.s· Jomahstas no, Palaclo da da comemoracão oficial da Paris, A prir:J.eira· dessas con- rã ·os .. erros de interpretação.

coreana, a noroeste de Yon- nossas defesas em boa for- i s;onados,
r· ,) ,LIbe,rdade,. sobr� alguns

. �s- f u u d a ç ã-O· d a C a- f('· ên:"ias foi, presi.Ji"ia l:f:�O sr. Quando voltar à Washington, ma" 1----
.

.

R

IPedos. �a at'l:lahdade polItica pi tal in d u s t r i a 1 do Luiz Hermitt, antigo eml;>ai- i e depois de ter tido' oportuni-
chon. Mais para 1es:e, o� ver- "Nossas fabricas estão agora TAIPE, 21 (DP) - O gene-

ra
e,���tI,,�_<\0 E..E�ado,. o Brasil, o centro ibero-america- xador da Franca no Brasil

e!
. melhos tentaram açoes ue pa- produzindo quantidades de ralissimo Chiang-Kai--Shek

.

� 'governador Juscelino . KublS- no começou um siclo de con- tinha como tema "Os Jesuítas dade de estudar êsse pro?le- trulhas, mas foram repelidos. I ãrmas cada vez maiores. Nos- con"LCOU seus prineipais che-
.

-IJ. check revelóu que está oficia!- ferências publicas a respeito Fundadores de São Pgulo". ma, com detalhe.s, ou tlver A atividade aérea cbntinua so exercito está com otima fco; rr,i1itares par..l uma (onfe-

"::> ;;.2...1' ment� marcada para o l?ro�l- .da cidade de São Paulb, :z;o Baseando-se em textos fran- uma outra observação, a fa-. d·d .1 mau tempo. inoral e está bem. adextrado. r�l1d�. de três, 11,:12, afim de

,...,�� •....•
'

l1:o.��la 215 a tra;:tsierencla. <;ie- Instituto Catolico de. Puns. cêses pouco ('Qnhecidos nos se- zer, eu me comunicarei con-
rmpe I a peo. Esta bem abasteCIdo. E nos- dl,;�'i..ltIr ImpOr!::mtes pt'Ob.e-

Y, .) l) � fm�.l";m para· MInas da USIna Essas coruerencias foram con- cuIas dezessete e dezoito, o 0- sos soldados sentem confian- IT'CiS militares. 19.,.) foi l'evela-
�. � ;. . Siderurgica Manesmann, que fiadas, ao professor. Georges radar demonstrou que os - - - - - - -.- - - Q.G. do 8.0 EXERCITO ça em sua vitoria". (h ;'clje, não Íl'Wé'nrkJ, E'l,1.re-

:::::... � aqui se. instalará com um ca- I Raederes, da Universidade membros da companhia de

I
P E ç A S F O R D I NA CORIEA, 21 (UP) - Ur- Afirmou o general Van ':.1l1to, pormeno ..-C''5 SÔbTE a 11'1-

-

......_.,.". '.' pital de 400 milhões de cruz-ei- .Católica de São Paulo e titular Jesús foram os verdadeiros.. L E G I TIM A S gente - O general James Van Fleet que o problema dos 1111·'eza dos assutü; a <,,,,rem 11 fI-

.•r.oJ:
.

roi:; e uma 'equipe de 300 téc-I da. cadeira de estudos br.asi- fundadores da Nação brasilei-j' ;..._�:!�Americ�o ? �. ..J Fleet, comandante do 8.0 E- guer:r:ilheiros- comunistas na bdos,

l{�;:;('· ��;',lã�.;emn�n.eMdQ�-Q.�;:a<ê�F;j:ilho o·motivo -Je·�.·;;as i���ªi:�;:::�:,:: InquéFitO-sÕbre1- -�rte�! - provavelmente,' não haverá
..

. �I B
conilito durante algum tempo,

d f
iii

t
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ft(qúentes viagens· pe lo
.

interior 00 rasi I i\�.§;,�\�;n�:�&7l,�:��: a relra Dor e-americana,
Nota ã' IDlPrensa .. Visitará brevemente· Sanla Ca-arina - ��!O�ri:�s f��t:�::elmen�i::� Prltesla�ao os EE.. UU. iuntoll ao Egito

. RIO, 21 (Merid;) _ 'O gabinete do vice-presidente da Re- Desde o dia de sua posse, o sr.

\
sitas ao Rio Grande do NOl'te, sen- O Comandante do 8.0 Exer- 'WASHINGTON, 21 (UP) 1"a evitar semelhantes confli-

pública distribuiu à imprensa Çl. seguinte nota: . vice-presidente da República reali- do uma a convite 'do diretor da cito ao pronunciar essas pala- - O Departamento de Est.a-
, tos.

"O CORREIO DA MANHA". em sua edição de 15 do ,cor- 20U, no territorio nacional. entre Maternidade de Natal, a fim de
vras, se dirigia a um grupo do prometeu um amplo in- . REPRESENTARA' O EMBAI

rente mes, publicou,· sob' o titulb - "viagens do senhor Café outras, as Viagens, cuja relação se assistir à. inauguração dêsses esta- de membros do congresso fili- quérito sôbre a morte de uma í XADOR DOS ESTADOS
Filho" _ o seguinte tópico; . segue: visita ao Paraná a convite bele'cimento, e outra. a condte de! pino e jornalistas que se en-

I"O vice-presidente da República tem viajado muito. Le- 'do governador Munhoz da. 'Rochá: amigos, tendo aprO'Veitado a ocasião' contram de visita' a este Quar- freira norte-americana, aba- UNIDOS

I vando sempre comitiva, ora para o sul, ora para o centro,'ago- visita a Santa catarina, por inicia- para entrar em contacto com as tel General. tida a tiros em ISluailia, no E-
!ra'para o norte, as suas viagens custam caro. Se são <iespesas tiva do senador 'Ivo de Aquino e a- pop_ulações .. atingidas pela sêca. "As Nações Unidas possuem gito. Acredita-se que os Esta-j CAmO, 21 (D_P) - O Co,?--,

. da próprio bolso, é um grande sàcrificio. Se não são, claro'que tendendo a convite de 'entidades bem como para prestigiar as expc_ um exercito que derrotará dos Unidos protestarão peral1'. ! sul norte-amencano partm
.

pagando o Tesouro, é justo que se saiba dos resultados de:ssas ligadas à indústria carbonifera; vi- riências de chu�a. artifial d� _

dr. quaquer coisa que a China, - I'
'eicurssões".. .

sita ao interior de S. Paulo, a con- Janot Pacheco: vl$l1ta ao mumClpio Russia e Coréia' do Norte pos- te o govêrno do Egito, caso fi- hoje pela manha para smm-

,.', , .: A não ser que se trate de turismo, o'que é :pouco pr�vável, vite de interessadOs-na ind'llstl'iali- p�rnamb\1Cano, de .. Bezcrros. a. con-I sam lançar, co.ntra si. Derrota- qU€J provado que os autores lia, 'afim de representar o em

é 'colnpreensivel a curiosidade de prestar �ompletos esclareCi- zação do xisto betuminoso; três via- vlte da pJ:'efelto; visita a ,JUlZ de remos os conll.mistas. Se 11e- da morte da religiosa eram' baixado!" dos Estados Unidos

·J.tÍentos sôbre o assunto que 'motivou o comentário do CO;RREIO gens ao Brasil cehtral. sendo a p1'i- Fora, a co_nvite do. C�ntro :-r?rtiGta I cessarios, os' eliminaremos terroristas egipcios. lV[as ü: no enterro da freira Irmã An-
.

DAMAN ...T .... E o faz em atenção não só aó prestigioso niatu.t.ino meira para visitar as obras da·Fun- daquela ctdade mmeIra; V1Sita ao! completamente. Nós os em- 1 I t' t el'd d�� .,

1 M ,,_- ·t d ·d govbrno do Cairo provave.- i, Onll1a, mar a llaqu a CI a e.
como. também à o;vinião pública. .

.

.

. ". "'ação que tem o nome daque a re- '. aralu.aO. a conVI e
' ..
o prcSI en-.

I purraremos para ·traz em to- '"

. ".As viagns do sr. Café Filho se devem a convites formula- gião. a segunda a convite do sr. te do IAPC., dr. Helmque La Roc- I das as frentes. em todo lugar mente responderá que não Aquele diploma, juntamente
dos não raro com msistência, pOl' aut{)ridades e instituiçõ�s de diretor do Material do Miriisrerio qúe de Allneidá. a 'fim de assistir l em que existir um povo li- teve culpa no incident;!, e

','
com seu colega de Portsaid,

c1ásse. Em,geral, o�f responsáveis por êsses convites se têm en- 'da AeronautiC:I, para conhecer .'0 à inauguração de Um Ambulatório; 'vre". .

.

que 0!5 norte-americanos de- participará a DEl'vUX sobre o
.

carregado da hospedagem, quase sempre em residências parti- trabalho de penetração da, FAB. e visita ao municipio :de Parnàib�, \ Prosseguindo, o comandan- veria'm recomendar aos ingle- •
desenrolar do inquerito do in-

culaies; bem como da organização de comitiva e outros detalhes a t�!ili-a a convIte do Fundo ItrJ.-, Piauí. a conVire da prefeito; visitll te do 8.0 Exercito disse que a
saíssem do Egito, pa- I, cidente.

de cadaéxcursão.· versitário de São PaUlo; '(luas 'Vi- (Conclui na ':::a: pág. letra 'J) Coréia foi uma benção. Ti.'1ha ses que

Be4. Ad. e Ofl4lflllU
Sua São PaulQ. 3.191

ITOUPAVA SBCA

Tirando ãr�iã do�
olhos dos de PC1rnaiba

Assis CHATEAUBRIAND
PIAUI, 13 - Entre os de- Era um almoço servido às

bates, que temos visto suscí- três horas da tarde, em virtu
·tados, nesta excursão ao nor- de da demora que tíveramos
te, nenhum reveste o ínteres- em S. Luiz, AIí inaugurou-se
se do que agitou o almoço 3- um ambulatór-io, construido
qui em Parnaíba. Falaram to- num espírito evidente de pra
dos' os' ora(:Iores-pàrnaibenses, paganda política. E' .uma obra,
como se fossem estrangulados. a qual supera, em todos os
- - - - - - - - - - sentidos, as necessidades pre-

sentes e de um próximo futu
ro, de S. Luiz. Como justifi
car a despesa de um ambula
tório, que é um estabeleci
mento de urgencía, para S.
Luiz, na base de 10 milhões
de cruzeiros? Revolta ver

tanto. dinheiro malbaratado,
em um' serviço que com 2

milhões, poderia ser executa
do, salvando-se verbas para
outras obras que atendessem
os comerciários de Caxias.
Codó, Viana, Rosario, Gra
[aú, etc .. São assim quase to- .

dos os serviços realizados no

BrasiL Dispendem-se as ver

bas totais, nas metrópoles,
Nelas é onde se encontram as

vitrines para exibição dos seus

pobres autores. Não há inte
resse em promover o que
quer que seja, 110 interior, o

qual fica ao Deus dará. Para
que serve algo empreender
alí, se dos matutos e caipiras
não pode vir propaganda pa
ra os mofinos criadores de o

bras e serviços suntuáríos, e,
às vezes, até voluptuários, nas
metrópoles, que são os mos-

�(Collclue na 2." pãgína, letra A)

sua

Igre::j e, na
elor pela

China

�'hegar-se,á à identificação dos
crímínosos, Com o pleno escla
recrmento ela ocorrencía. pro
mover-se-á '" responsa lJiÍiz:1'
cão dos culpados.

DECLARAÇÕES DO
SR RODRIGUES
ALVES FILHO

Falando à "Folha da T?r�
de" o jornalista Rodrigues Al
(Conclui na 2a. pág. letra 1)

MOSCOU. 21 (UP) - A
Russia rejeitou o convite que
lhe foi feito para partícípar
õá' i'etmião- promovidá 'pelEI
O,N.U .. em Genebra. a-fim
de tratar do problema dos
prisÍoneiros de guerra, Nesse
sentido. Moscou enviou nota
aos Estados Unidos e Austrá
lia. Alega o Kremlin que já re

patriou todos os prisioneiros
de guerra alemães e japonêses,
exceto os criminosos de guer-
ra ...

GENEBRA, 21 (DP) - A
Comissão da OI'W sôbre pri
sioneiros de guerra inaugurou
seu periodo de reuniões, hoje,
em Genebra. Dos 10 países
convidados, apenas a Russia
não enviou delegados. Duran
te a sessão de hoje, acusou-se
a União Soviética de reter em
seu território maís de um mi
lhão de prisioneiros de guer
ra alemães e japonêses.

tomando

Um produlo dt..

lABORATÓino Uj:O'ft
n�ACAlí X1.YJERS.A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ORGÃO DOS "DIARIOS ASSOCL.<\DOS"
PROPRIEDADE DA:

s;� (< A N A ç Ã O,)
-

NAÇI\OA
� DR. A R Y T A B O R D A�Redação. Adi:rnin'traç;iü e piicJnas: Rua São Paulo D.

3U)! - Fone 1092 - Caixa Postal, 38.
Diretor: l\l A TI R I C I O X'A V I E R
R{\(latór-Secretátlo: ORLANDO SILVEIRA

EXPEDIENTE

Assinaturas:
ANUAL ..... ' .' .....

SEllIESTRAI, . . . . . . . . . .

N. AVtrLSO
.

o-s 1011,00
ces 60,00
o-s fi,59

farmacia
de Plantão

FA.RTVIACIA

Rua. 15 de Novembro

TEI...EFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA ....
BOMBEIROS ..

H OS P I T A I S:
Santa Izabel •. .. 1196
Santa Catarina .. .. 1133
MUnicip<,}.· •• •• ., 1208

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200
Praçá Dr. Blurnenau 1102

e 1178
Rua_ B. Retiro .. .. 1111

NA FAZENDA
l\ImNICIPAL

Será. cobrado, este mês,
() Imposto de Licença re

ferente a automovels e ca

minhões, durante o ano vi-

gente. I praia em

llifOlLi'J.açÕeS HANS TOENJES
....

Rua PauIo

...
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Agora tenho um emprêg6 ••• e até

secreiérío, grilçils a [(OL YNOS I
o mau b.ilito é um

oóstáculo nil socie
dade e nos ne

g6cios. Use sempre
KOLYNOS, que
perfuma II bôu.
KOLYNOS comba.

.

....

.

.... ..

comurusmo e o

que a injustiça social; a nü
séria e o egoísmo que nos

cercam decorrem de Influen
cias de instituições com a pro-'
priedade privada ou a divisão

da sociedade em classes. Os

comunistas nunca culpam .

o

árbitrio humano pelas catás

trofes da sociedade. EIes fin
gem acreditar que o golfista
nunca perde um golpe por

fraqueza, cansaço ou falta de

destreza; a culpa é sempre do

taco, que foi feito defeituoso
por culpa dos banqueiros de

WaU Str-eet. Só os capitalis
tas é que são perversos

lé;esquema comunista; todos -os

--demais são anjos sem pecado.
l\IIas essa visão .otimi.sta da

sociedade não capitalista não

resiste à realidade dos fatos,·
Se o mal desaparecesse com

o desaparecimento dos "capi
talistas" não tería ocorrido o

fenômeno do Estado sovíétí-

co, com seus campos 'ÍP. con-Icentração e a matança de pri-·
sioneiros ínocentes, julga
.li!!.entos forjados e persegui
ções injustas,
As coisas não são más 12m

si. Isso se aplica ao aUTO, .aos

aluuentos, ao poder, aos trtu

.Ios publícados-: e :·i<s . funções
de uni governo eletivo. As

coisas só ficam más quandÓ
os homens que as PO>:SU€lll a
busam de seu poder. Por

conseguInte a "equalfzação da
nropriedade" não pode. {n:zer !
; compreensão entre os ho- !
111en9. O comunismo cOineçou
sugerindo que cada üm cha

masse o seu 3emelhant·2 pelo
nome doce de "ca1Jlar�Jda";
mas ,� medida que a fllo,�?na I
l11.aleflca do

m.i:n;:\:ml.o,
fOI s€:

... I:desenvolvendo, Stalin f.:;j rei""

io marechal e ·}s "velhos

..0.01-11chevistas" passaram a us<:r .

�edalhas, ,cad:!. �Ima deJas
I

�para premlar a qaebra de UlTI.J.
mandamento de L)��us; ...

j
..

A teoria eomunistatra� :-0
seu amago uma c:ontl'adlçaO
singular: os mr::i){!,s'1:as nos di-

Um impl�mento· com mil ...e ...uma utilidades em sua fazenda

PLIIINI IERRICEIOORI

,�[)/ DE �aBORN
1iIIIIIí � Nivelamentos

Limpeza de terreiros
Aterros

Terraceamento
Consertos de
estrada, etCe

Em trabalhos de movimentode terra,
esparramação, etc., a Plaina Terraceadora

,Dl1ÂRJ;lÓRN� ligada ao Trator. Ford,
realiza em horas o que·alguns homens

precisariam de vários dias pará "fazer! E
o preço � dêste implemento é mínimo.

Pode ser engatada no Trator Ford
em 1 minutolÉ levantada te ahaixada pelo

. siStema hidráulico do trãtor. Sem sair do

assento, o tratorista pode ajustaro ângulo�
a inclinação e a profundidade. Peça ao

seu Revendedor Ford uma dé�

'IDonstração sôbre êste e outros

implementos Dearborn.

0""0 Implemento
de> grande vtilid..õ. no fG:z:endcr.

Economiza tempo e trabalho· em todos os

trabalh:os de remoção de' ferra. PÓdê ser

usado fCllribém. parq fransport.. Prático.

fácil de Engafar. Resistente.

MOTOR.
._--------[

PEÇAS FORD I
LEGITIMAS ICasa do Americano S •. -\..

.

FORD COMPANY, INC ..

z- !_

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

•

Lorneqo
Pedro CALM6N ) da planície. as coisas e os ho-

Tremendamente enamorado' meus, nos quatro séculos da
, da sua terra de Campos, Al- : sua dramática existência,
berto Lamego - cujo faleci- i A poesia de seu trabalho

mente a imprensa noticiou era a amor à gleba, e s .s a

com breves necrologios -'- foi. oxa ..istíva fideUdade ao cnâo
um ·'iesS'es admiráve ís regio- I natal, que, hesitando em ex

nahstas que dão ao país a I vandir-se, para não sacríftcar

certeza da sua profundidade,
:
0S projetos modestos, Se f�X<l

i da sua cstabilidaàe, da sua - com uma ce-rta melancolia

ímpcrtãncía. Viveu urna 10n· de contemplação -ccneentrrca

ga vida de estudos pactentes. - na área reduzida que o

debruçado sobre os velhos olhar abrange. Essa área era

papeis que lhe falavam da: o seu mundo ._ sendo afinal

tradição fluminense, das orí- II a suapaisagem. .

,

gens daquela cidade .herotca, Engastou o Brasl� na gare,",
, . . ..

I
verde daqueles hor-izontes ra-

de suas glorias mUnICIpaIS. O
e umidos a que a plací-

Ii f idá I
.

sos ,

ivro orrm ave que em 01-, dez do rio dá uma grandeza
to tomos, lhe dedicou, eleva

I'
tranquila. Ajustou às dimen

I r, "Terra Goitacá" um menu- sões. físicas da sua com�n�i ,�
mento maior do que os bron- densidade, o yol�e hístórí

! ' I co, a perspectiva: Iigou-Ihe a
zes con:e:n�ratlv�s que se er-

! l'em_iniscencia multisse�ular,
gam ali a intrepidez de Ben- espécie de sombra, majesto
ta Pereira. à rebelião contra I sa sombra que as pompas In

o feudalismo da casa de As- I visiveis alongam na sere,nl�a:_
- -- - - _ - __ ._ -

" . . _ de da tarde, sobre o pu (tos
seca, a copiosa contríbmcâo caminhos ... Foi um consíde-
cívica dos campistas ao Irnpé- rável esforço de cultura que
rio e à República: o monu- tem por. base o sentimentaus
menta Imperecível da erudí- mo, Chame-st: como. s� �

qui-
-

.1
.. .. I ser esse entusiasmo Inststeutc

çao e da verdade em hon�a. a serviço da patria pequena,

l.'" �.�� .8.na_ ��llte. Pa�a. C�:lstr.�'-. ·,1f::Jac<:},da,t.;_���� •.�n;*��}�vc Íl1-.
. 110 (porque obras desse por- sbhto, da ·ltnem'lt'lad't: <da- pa-

" te têm alguma coisa do méto- trãa grande: é no seu cllrna

de e da engenharia das cor-s-
de permanent� _romanc� que

'I _ .. _

-:

prospera a pUIxao nacional
truções e pressupoem uma u- I Sem o saboroso regionahsma

;,' ,.!idaàe arquitetônica. forte. e i Leu o provinCialismo .. agudo
l\obre) - se dEsprendeu dos: dOi> cronistas da ati!ude .d!!
"" _ ." I ,'. i AILJerto Lamego) nao tena
�eu" cana'dalS. c a USltla de, CIOS a imagem integral <ln
açucc.r, daquele V&sto solar i Brasil,' que' se '"'forma por éI-

.

dos Airizes ,povoado de tdns I' di.��o e, mult�T?��cação. _e ..

l':in I

flGl:", rcebewdo d2 ;;('�.'as di;
I
}}'." decompO.'lçao e dt.:s.nen- --�-,---_.

museu, e peregrinou pelos :\1. .

c -:J - .s - X - .I. - X _. l: J; _;... .s .:_ 'fi - � - •

((uivos da Europa atras dos I -----------

inéditos indíspensáveis. Pou- 'Clinico
.

Médito Homeopatico
�,ós historiadores brasileu'os ....

--_. DR. MECESLAU SZA1\'1AWSKY ---
tlveram como ele a vocação e Médico do Hospital Nossa Senhora dá Luz

o tino da pesquisa; e raros II Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO:!.II. 92 - FONE 2665

con.seguir.lil.rm, nessa mine.r.""a-o I
. .

Residência: R. BARÃO DO RIO �RANCO N. 529
.....". .': C·U''R'I T I B A - PARANA'

interminável, os êxitoe :lue! I Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
ih(' Ilorriam. Trouxe, aos l;'i- \ I Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas
lhares, os dOt:umentos nEces- I I Espinhas, etc. - Glândulas. Falta de �egras, :E?'�esso, Flo-

I á res Brancas Frieza sexual, ImpotêncIa, Esterilidade, De
. i'! rios para ·ilu�trar, para PN- .

I senvolvime�to fisico e mental, etc. - Doenças crônicas
vax, para realçar, todas. a-' f I em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica
SU:lS assertivas: e fez luz so-

I
----- Hemorlloidas, etc. .

bre os largos hiatos da histo- ATENÇAO: CODSultas em Blumenau nos dias ZG li S6 de
ria da capitania de Pe�'o de ------ cada mês, no HOTEL HOLETZ -----

Goes, a evolução econÔmica _._-------------�_.....---.....-----_

Alberto
bramento, Está na linha 'los
nuníaturtstas da nacionalida
de, galeria enorme de escrí
tor-es despretensiosos, que,
preferindo o particular ao ge
ral, ínrormaratn a consciencia
brasileíra sobre as minucias,
as aparentes msígnificancias,
os milagres do espírito muni
c ;p<:l, 1 .este pais cujos rotei-
1"<13 de civilização e pensamen
to passaram obrigatoriamente
pela vida humilde, pela paro
quía pobre, pelo massapé Ie

. C;JllC10, pelas cidades antigas
adormecídas à margem do
seu velho rio, Falando dele.
pensamos em Manuel Barata,
em 1> ernandes Gama, em Can
d ido Mendes, em Vieira Fa
zenda. em Aurelio Porto, em

Braz do Amaral, em Diogo de
Vasconcelos, em Afonso Tau
nay, A boa terra de Campos
encontrou na sua literatura
1 arratíva e edificante a ex

pressão definitiva: ganhou fi
sionomia; e alma.

articula�es, sejam de orí;

� reumãtíca, nevralgica
ou gripa'!, . não resistem a

tra as dores.

AS DORES CESSAM
COMT-Õ GA L·

Dores nos músculos e nas

ação de TOGAL, Os c.om

primid()<J de TOGAL a:tUllm
. co-m rapidez e segurança.
TI'OGAL .elimina. Q !Ícido

úrico e não aféta O' orgac
nismo. T O G A L, espe
cificO d� f6rmula suiça con-
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o pomar era lugar assombrn âo, .lugnr de .,magia e ·irresistivel fas
cinação. Sete chaves e altos muros de tijolós ven;nelhos, chi:�os de _-ares

�s de vidro o ísolavam do mundo rotineiro. Ermo. inexpugnável, o po
mar _desafiava a curiosidade e a gu.lodíce· dás crianças coral sua pode
rosa atração de reino Izrevalado, Ficava. no fundo da chácara, e exibia
frutos o ano inteiro. Para alcançá-lo era preciso vencer uma alameda
estriüta, ladeada de espessas séhes de bambü, unidas em arco agitado
contra, o .céu, e através das quaiS a luz se infiltrava sempre verde e

"fria. Na fim da alameda, em contraste súbito, gritava 11.. vermelhidão
turva dos muros do pomar, e parece que propositalmente, com O fito
de provocar na imaginação das crianças efeitos lendários, singularmen
te vivos, indestrutiveis. Em segredo, a voz abafada pela antecipação fre
mente de um perigo épico escondido aU bem perto, os olhos arregala
dos ;pesquisando inqnietamente os arredores. elas confiavam umas às
outras: '�O dragió deve estar agora contando as frutas do pomar..Vai
de árvore em árvore pra ver se não falta·mesmo nenhuma. Dizem que
um dIa ele contou errado, um abacate a menos, e ,por isso urrou a not,
te inteira, botando fogo pelos olhos, pelo nariz, pela boca,sacudindo as

ãrvores horrivelmente, .se arrastando li. procura do ladrão. Sabe, nín
guam pode entrar aí. O dragão devora logo. Só a dona da chácara pode
entrar, porque é filha de bruxa. O dragãoê o marido que ela enrerrt
çOUH� Apesar de aeredttar-em na presença terrífiea do dragão, as crian
ças rondavam o pomar 110r:l.S Intetras, a

'

namorar os frut�s suspen
sos na copa das árvores, lá em cima, arérn dos muros silentes, frutos
que o vento fazia oscilar de leve e que rutilavam ao sol feéricamente,
apetitosos, lindos como nenhum. A's vezes, um bando mais afoito de
crianças se empoleirava nos galhos de uma decrépita paíuetra que se

e;guia. ao lado da horta, num descampado, alguns metros aquem das divi
sas do pomar. Assim a garotada podia ter uma visão mais eloquente dos
frutos proibidos. En1 silenciosa, grave contemplação, as crtanças se per
diam em mil confectüras sobre o sabor, a maciez. o bl'i1ho ínaudito da
queles inatingíveis, fascinantes, encantados frutos. Não importava os

/.frutos que por acaso tivessem ao alcance da mão, nos terrenos ctrcun
vizinhüs, 110 quintal de suas casas, num prato de lança. que a mãe coto
cava sobre a mesa da sala-de-jantar. Aqueles que amadureciam nos djl.-Imínios do dragão, aqueles sim, desejavam um, dia provar, morder
sua polpa lampejante e tenra, o sumo a esco rrêr-the pelos labios em

I'gotas frias, num enlevo ineiavel, quase beatífico. Porém, sempre, no
melhor do sonho, a velha feiticeira aparecia, olhos fuzilantes, desgre
nhada, brandindo ·uma vara de bamnü na direção dos moleques. Pá.Ii.,
dos :de medo eles nem hesitavam, como se de repente, seus pés tãves- 1
sem criado asas espavoridas, eles_desandavam a _correr, desapareciam Icomo que por encanto na extensão verde dos terrenos baldios. Mas

DO. dia seguinte, volta,:,am para cont�mplar de 110VO :,s frutos proibHos,
Icura lembrança navería de nersegut-tos pela vida a fora, em dias de

outono ·principalmente, quando surgiam irisados Ale estranhos ímnosst- I
veis,.. ClIRISTINA

Contando com o-auxíãío -do
general Eisenhower e ····cum

uma boa dose ;de sorte, o en
genheiro s\ll-a,fricano Dpc:kan
e um médiço 'inglês, ii dr.
Bartrnan, preparam-se' ·,para
tentar, num esforço supremo,
arrancar do mar o tesouro do
"Trunn do Pavão".

Sob este iíon�e das "Mil :

e

uma Noites" se oculta um dos
tesouros mais fabulosos que o

oceano engulíu: 30 biliões de
liras em pedras preciosas;
contidas em dezessete cofres
de aço, e um trono de 01)1'0

maciço imitando uma ::;i:uda
de pavão com "olhos" d,� ruo

bis, esmeraldas e safiras. Só tradições. a
estas úttímas valem 6 bilíões,

INOtJEDO

E::mmUllllnllllliUlIII,mmUIIIIIJllnumrimmnnmnumnUllimmm)"-
. ' ..

cio da exma,

digna esposa
.Müller.

- Regista o dia de hoje
mais um ano de vida do sr..

Frederico Santiago, do comer-·

sra. d, Otilia
do sr, Durval

o Pr�teifo . do Dia

seu

dia

!

j,BOM, DE QUALcgmR I
MANEIR<\. 1O leite é um dos melhores

alimentos. Alem disso, pode I
servir para, f) preparo de pães, !
mingaus. bolos, sorvetes e re- Ifrescos ,amnentando·lhes o

V2-.1101' nutritivo.
, AJll'jJveite sempre o lei- !
te na sua alimentação I
quer simples, quer como Icomponente dos mais va- I

dados alimentos. - ISNES. -

galante menino, tendo
nascimento se verificado
18 deste mês.

nha desaparecido; levando no

bojo o estado maior a equi
pagem, os passageiros e o

imento tesouro, sepultando
os.

Entranhado mais ou menos

1
em 3 metros de areia, é íne

. vitável que surja o desejo de
recuperar uma tão grande. ri-- _. .

quezà. Pode-se dizer que há ··IDr:
.

C -,,. H
li< �.

cento e sessenta e oito anos. :: ..

ar os eOlllne ..

í �s tentativas para ':·�CUprl';<l' i�l" i·, .�. ;.tI' �
�.•.

�
'-.; � :.; ; ,

..

. ." '

..

: ,_;. / ,
.

(·.'Tesouro.do.P1tvao" :�aWaI9; �s ;:', �,;: :�; .�VA�.GERAL .. .,+ cessaram., Experimentaram' '$'" . .:... ."."', .'.�""' Ô ; •• -".;�J '

. ;,'�" .

I primeira mergulhadores e de-li . ��ç.t\S :OE SENnORAS __PARTOS - RAIQX
pois escafandristas. s(:;m su- �5 -- IN:]):� - ,

.

I (Conclui na 20.. pág. letra'C) iimmllUmlmmmmlUlÜmJmiinniulllUnummnmmrmmnluuíilU
I ,.. '1 ,-,

-
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� ..IUMfMIE O ·VOlU,ME
:DE SEUS NEGOCIOS·EM BRUSQUE E REGIõES CIR
=CUN\UZImrAS, FAZENDO UMA PUBLIClDADE . EFI�
::CIEN:I'E ATRAVÉS A 'ONDA DA

'

:: �ADIO
.

�AGUAI� DE : BRUSQUE
:: Z ,:y, T-20. - 1.580 KIQs.
§Inform.ações e·a��pcios nesta cidade: RADIO CLUBE, Rua

-.,...--.-- 15 de N;o:vembl'o, 415
.ANIVERSA'RIOS:

- Completa mais mn ano

,de feliz existencía a graciosa
menina Maurína, filhinha do
sr. Arno Gruncr- desta ·('ida
de.
- Transcorre também nes

ta data o anlversárío natal í-

cio local.
- Aniversaria-se ainda no

dia que hoje decorre o galan-Ite menino Ayrton, filho do
sr. Manoel A. Bacçi, residen
te em Lontras.

Uma senhora conta-nos que

,:blema
semelhante com o seu.filho·,

seu filho, um menino de' ·dez anos procure c_çD;vep'(ê;lo a. e;�tin:tf'r, os
de id9de, g:tnha. sempre muitos seus brinquedos e.a reservar al-'
brmquedos. O menino apreeía ·e5- j guns .brin�ued,os .-velhos :lnr� .pre_
SI'S presentes, apreeía- cada.

brin-I
sentei-los a, algnm amigulnho..De

quedo que recebe, gosta .mujto . de pois dos .çj.D.co· anos, .a. criança :te;m·
brincar, mas tambem de destrIÚl'. li�de ,suficiente para sabez.

.

'llle,
E a mãe diz que quase todos os ,e:?�tem��gtr�s_çri�p!(aS:lJ),�AOs' fe-;

brinquedos ficam Ímprestã-llize-s, a que� um 'j,i:itÍquedó;' ;mes
veis l"go nos primeiros· d;�s. E 'mo velho, "proporcionaria l�m: pou
quando ela fala sobre isso ao me- co de ale;gria. Contudo, faça ;iS50
ni�o. ele respondE': ". . '.' de mO,do ·a evitar que. seu -fílho as

Qüe importa? Tenho mlú- suma ,�tiiudes de superioridade
com relação às crb.nças 'pobres.

Ora, esse menino, mesmo que·· Esta oP�hunida.de 'i.; excelente' pa
tivesse somente cinco ou seis anos; ra VQcê ensinar-lhe que o diJlhei
devc�ia ser ajudado a compreender ro c a. p�sse de m�itas não �rna.:

Nascimentos
- Acha-se engalanado o 1lar do sr. Erich Joss e de sua

Ivirtuosa consorte, sra. Irene
Joss, com o advento, dia 13 do i

corrente, de um robusto me- ;1nino.

-:- Um galante menino, que!
veio ao mundo dia 15 do mês
em curso, é o motivo da ale
gria que reina no lar do ven

turoso casal Fritz-Isolde

Step-I·pke.
- Com o nascimento de

u-Ima robusta criança do sexo

ieminino, acha-se em festas
. ...

.

-

. .

o lar do sr. Walter Kienen e São inúmeros os homens! reproduza 9 !lJIJde!n do ca- uma das -tabom�las.. ..

que apreciam empregar suas 'valo aumentando trF:';:' v·;zcs e

I
5 - Uma VIga quadradade sua exma. esposa, sra. An- .

'h d t' thoras de folga na confecção �ortado .. com um� .

��lTm a. e nove cen lme ros ;com uma
na Kienen, tendo. o feliz even- de pequenas p<'ças para. a C3- No resto cj.a maneira, ,c:?rte espessura de. 1 cenh�ctro. .

to se registado quinta-feira sa ou brinql'edos para as quatro centimetms· (le du'Ome- 6 ;- Duas roda�..

de qualT,)
passada, dia 17 do fluente. crianças. Aqni está, pois. um tro e dois triânguh,. d'� �lua- cenhmetros de CH<U!leÜ'O e

_ Tambem o lar do distin- delicado trabalho pará o, tro centímetros q!l� -terão 2. dois parafusos de. do!" _cenH-
'·carpinteiro,amador". Trata- I furos nas extrenlldades, metros. 7 - ·Dua, VIgas deto casal Alyrio Campos-Maria se de lima carrocinha (':lja 2. _ Uma taboinha ele quin- vinte centÍIY!etl:os de .:;:?i�9ri,.Elvira Liberato de Alcantara, I execução não oferece gl"'Eiles ze centímciros po�' sete, mento por melO cqntm1etrn

acha-se enrique:!ido de um dificuldades. 3 - Duas tabo''1hl': de 17 de espessura.
I Material: cm, por 9, - 8 - Pregos, parafusos, cc-
,

1 - Um pedaço dp f:ladei- 4 _ Duas tat)o:nhafi de 9 la e v,erniz, de cores (preto.
I ra quadrado com 11',,- centí- centímetros por í:'; por }'1, A azul, ve�de, ve,rmelh0, mar

i metro de espessura [' 111.5 de oitenta ceniÍlnel,"ü:i da base, ron) dOl� cenümetros d:_ pe-.
LAGOSTAS RECHEI!\-' lado, Sobre essE' ql,rtl'lt'<1do, corle os dois ângul.os dr:? cada quenas tIras de couro d_ um,

. �"- ,,� � I de largura por sete de eom�DAS primento,
.

-� - - - - -.:IW -=- - ..._� � � _.", �......... �

Execução:

LINHOS
CAMBRAIAS

TROPICAIS
O MElHOR SORTIMENTO PEtOS
PRECOS DA PRACA Só No

, ,

MELHORES

tange-

Bonitas lagostas recheia
das constituem um prato
saboroso e muito elegante.
Experimente prepará-las
de açordo com a receita;
que damos a seguir: IPrepare um recheio com

uma xicara de miolo de Ipão embebido em leite,
uma COlher de sopa de
manteiga, duas gemas de
(IVO, uma colher de açucar,
um pouco de noz moscada
e farinha de trigo s' lfici
ente para que a massa te
nha certa consitencia. En
cha a carcassa c:)m

, . Faz desaparecer a corre

çãpiçm alguns minutos
.

Há·· dias, o engenheiro:
Jqnort , Pacheco deu a no

ticia de haver . requerido
patente . do que con\,:!idera

. !nfqlS s�nsacion,al invenção.

Receitas

B - Faça', um fl.Jro "nas
duas patas. do cavalo: futrodu'"
za neste p�queno fui'o o

triângulo, ,depois as àuas ·1'0-
das e fixe-âs com um fio de

. i

no e emocionante!
_ .

Não deiXe de assistir "O
pelicula diferente!!! Completa
seriado "O SUPER HOMEM"

LÀD�Ãci· COM.:ALMA", uma
o progrcima, o inicio do super
-- Preço de costume.

armue,

:massa.

Alfaiate Latllslàuesse I

I
---------------------------- I
BLUMEi:':'}u" ,. JOINVILE J

yiageI:." í'ápiu.:,s e seguras, !
só no i

EXPRi!;::iSb ITAJARA
Rua 15 �OV.> �ItJ> TeI. 1455

VisiteMO selU' compromisso
RUA 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596

---BLUMENAU�-�

vai julgar QUEl\>l!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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resl ente I F,� era,ão \I. e �uteuo =.
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DR. HERNANI SENRA DE OLIVEIRA ! =

ª CI����O�:��1 pelao�:!���:i:ade ::e!�s �;:8J�n�����u. CUnlca ,'ª' �:�p��.B:�: se;;:�e�cÍ�l�:: ��� ,
; .,.... .'. :.:. _ � " , ,fD:S.que 8;0R. [a� o .•.. �.. ".. _'" i' .".'

" �;�J:;l�;� P:;Zal�:�q�ef���
ª especializada de Senhoras l' I·arÚ,s. § nhecer de perto as qualidades A .,.J' �

t
·

t
",;,,, ,.,,'� k -fi'. .,'. " ..

"
• ,a

I d d
cc .'

M
. J fOI cometida rora da grande

5 CON3{TJ.��'��� "�:l�����;,;;:.!�U;�I:ot: de Novembro, 1393, r'E do Clube brusquense.: havia tgrauou ,In elramen e 'o �: mat(tl r IntermUrUC1põ . . e ,omlng,o oro
'. alS'l �:�:�., Co:\?s.B5ot?st,os [te a:- ..

� � ���ts:l; U:l�:�tll;� ;:s:��� i desse entr.e'i;os b'rus' q''''u'enses�' JU'�Z' ,,,,,'
.

rende" e ou+r�o··s!'J,;.Ieta'lhfi� " ,1:��';e�S:�i\��:t"'::.
resolveu trt-

ª ----=-_� .

_�_ § panheiros de André.
\.- J � '.j '.

"

"
. /J- J, I .' �.... .}i ..

'

,

'i,Y,· '. ,\ G")
.

.." Apesar' 'do 'forte calor reb

:_;__
� CUNlCA DE OLHOS, ,.� çõ�iZ::��:� a:7es �bn:�J��� �a�:u�:s!�s�/ I��:j�;::��� ��:::�:��S�te::ri:a����!� I �:y:��ua�:l.iZ q�ea��n���i�� r�tJ��e��:jeJ6;!L��� �:6����, '6:�Lé�,;f�(}��i �/��:�:��ç���.
_ ouvmos _ N.i\.RIZ _ E GARGANTA _ DO EE tro que os alví-verdes eram de um grande �entro esporti- do. os duqui:tas em seus pró- ; e cinco minutos foi. favoreé!- Je�f:entará em se,: C�niPI} 0./'

garam assim formados: ...•.•.. '.

SE
DR. WILSON SANTHIAGO possuidores duma classe mais VO, um dos maiores do Esta- prIOS d?ll:fnlOS, pela .conta-j d? com uma, penalidade F��· conjunto do .Corintians de PAYSANDU': ?svaldo� Be-

=: :: apurada, pois praticam, sem do. .gem de tres tentos a dOIS. Du- . xnna, cometida pelô médio Porto Alegre. ' ncr e .IU:ll:ez� Irnieu, .Peví e

� AUSENTF. ATE' lO DE FEVEREIRO : dÍívida alguma. um futétiól De fato. confirmarãffi rante os noventa minutes, se I direito Ledra. dentro da área,...' IGeraldo; ,Chico, Patrocínío,

:_� ,; , -
_� -....;".; __,_ _. apreciarmos o volume de a- iPatrocinio encarregou-se de uma vez o Si', Brito .' Ninha (Juarez} Nascimento e

� --�,��, . �'IOIIIII003 ml'Ollim'OS' 'par� O Co rI'amo �:e�ll�h:��re:��Sa:raczO;���:ã� i ;��:::O,ctd���: €0 °tri��foC(\: ;;t::;e�;:t:'Ç��I���::e�:;:���� Heínz.
"

'

p-�=_i I"Usrff.,u-ro Dtl'" R,AD'U.M � U,.· .' ..

'

" U D li :�sp,e'rmiOa:Idaa,dteuardanols berl�elSsqtc1Co·nlU-! oS'es'�asqp'leiacdt.or�., jDUsetI'o)O'l'gSObdl.;OtodOoS de, futeból que vai a Rio' do DUQUE DE CAXIAS: An- ,

�. n I J ' . f �,��.
'

.. '
.

:. . � ,sul tem que concordar com :�.' dré, Abelardo:e 13r�to; Ledra,

_._ DR. A. ODEBRECHT __ .� de Allell·s"m'o', �,tl Q, i,0,'1,9 fi""bft"",.�,.,t,g"'110g,. illais' técnl'ck;' �om maior' 's'Ó-1 vencedot'trat�u' de segurar a Indicação 'do nome deste ju íz;

I
Honól:io. e Háiü;' :NÍno;)fer-

:: . U II ..Ij du. U" U D. U tJrie<;lade. .Já os r-íosulenses
I contagem.

conseguindo seu Domingo à tarde ele esteve a-· minio Zé Antunes. Cará e Se�

:: Ra(!ioterapia _ Raios-X _ Fisioterapia _ Metabo- ""

,,' , . , ., ,'. "",., .. ,
lánça;..am mão do entusiasmá, t intento ...Um al� penas, regular, incorrendo" no�· ct�nL· .,

.
.

..

:: hSID(} _ RlmIDENCIA: Rua 7 de Setembro. 15 A Federação Atlética Catarinense acaba ele clis�.;·ibuir,âE arma' éom a 'qual por vârias I

... TELEFONE, 1441
,

g. mas filiadas él. Tabela de Indices NIínimos pal'a o
..

vezes equilibraram o prélio,: ,�' ".',,,

ã
. =- I to Estadual de Atletismo c clUe Ç! p_' f:e;�uinü': galJl'l!lael.anÇeac'Ú"ddOa' sp',éorriaoms�nratl'ed,o,a, rl�cta II; iTra..t'O·ras'

I§ ª P R O V A S
CAIUPEONAT() ,�����(Jt��O '".' 1." "" w

c:
O primeiro tempo perten- I

1= DOENCAS DO CORACÃO .. 100 metros 12 segurido5 ceu mais aos vlsitántes. O D'u-l
,

_

1 x 100 metros sem marca que de Caxias, que com,eçára í
DR. CARV jU�HO 200 metros U segundos d

. -

400 metros 55 segunro;:;
com gran e lmpeto. nao man-I!.1:

I ª 400 metros - barreiras 1 minuto t:ve' ó n'l�smo ritm� de produ:
,� AllSENTI-: DURANTE (} lHÊS DE JANEIRO _

4 x 400 sem marca ÇR�'. decamdo sensIvelmente a i
..

800 metros 2 niinutos e dez segundos proporção que os minutos co1'- I

� 1.500 metros 4 minutos c 50 segundos r':]1'il, dando aso a que seus !':= --=-�
3.000 ll1etros 10 minutos;:, dez segundos

.. 5,000 metros I S minutos
. aptagonistas tomassem as ré-

S
Dlt GEBHARDT HROMADA

=
IO.aOO metros 39 minutos d�a3 do chóque. Quer nos p'1- !

�I__' Especialista {:;m alta Cirürgia e doenças de Senhoras

:_
���t�n:�o�lf�;� barreiras i�;e!��!�� r��:rb;�:a��/�b:�i��í���::��

_

Salto em distancia 6·metros
,. 'Salto com vara 3.10 metros

te, porque não estão bem nre· \'Consultas no Hospital Santa Catarina. Salto triplo 12,50 metru,,; ,,,ri�dos físicamente_ Co�, ü

Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'{ h5.

E � BLUltmNi\{J � HOSPITAL Si�,NTA CATA.RINA : Lançamento do peso 11,30 mEü'os '-'a,;:<2nd(l não ..
aconteceu (\

""
Lançamento do disco 34 n'letros m.esmo. de vez que seus pIay-

=::
-

Lançamento do ç'lardo 45 metros

= l-oançamenío do ma-rtelo 30 metros
ers teem boa resístencia, gra- "

el�-=='���
_ Dli'CI ATON

.

�o- ças à educação física mais a-

II'$
...

�'.
..

h:.•

··

'",fi,,4�&��O T- AVAntt'
! ª 1

�,

ÓBSERVACÕES: i :L, tJ ponto"
purac1a a que são submetidos.

e ii! A'h'IlB�� A � j.\1{i:J ª \ Não haverf IntUce para as provas femininas,

§ ESPECiALISTA EM OLHOS, OUVIDOS
-= (m-d.efes·a �d-a -nossa .genl'e,·

se:;bO�� t���:(1��1a� t�::; I'e NARIZ E GAi:�GANTA -, .

brusquense nã'o se avantajou

�= I CONSUL'l'ORIO: Rua 15 de Novembro, 1135 _ 1 di:: no marador. que terminou I
, an ar

§= AcyIio Aceacio Pereira Pires, atuasse a partida na capital em dois a dois. O campeão de

t;
,

I do Estado. JlIize,s temos aquí, Rio do Sul abriu a contagem,

I: _ Não tem razfio quem se pu-I pois um Sahtm. um MongúÍ- graças a' uma falha de 0'1va1-

i l\'IOl..ESTIAS DE SEI>1'HORAS
= ne petos cariocas pelos fatos Ilhote e um Lelér;o si'i.o mes- do. O güardião deixou passar

e DR\. RENATO' CÁ. t.�IA"RA :, aqui ocorridos por oC,asião d.a I ires no assunt(: e_dariam c0:r:-- um tiro fraco desferido por
E; .. I' ,

=. temporada flamengmsta, pOIS i ta cabal da mlssao, provar,ao

5 :: foge aos maís rudimentares' aos cariocas que tamb'.:m en- de fora da área.

eg
DOENÇAS lNTF.RNAS :: principias de ética esportiva f tendemos cio assunto. agindo Não desanimaram os alvi-ver-

OPERAÇÕES ONDAS CURTAS :: o fato de terem trazido do' com brio e decência, .•. des pois Chico, de fora da á-

Consultório: Tl'avessll 4 de Fevereiro. 3' -_- Rió. um juiz incompetente ou Estou de acordo em que os
...' rea, tarnbem, atirou fracamen-
t: Fonés: 14:33 e 122, fi :::

I
de m<Í fé, para criar casos a- jogadores não devi<1m {el' si-

,.:::�=::::=5=_�_�_, .'I"""-��---,--.,-------
____:___:__;_-- ,E qu:í; sini; pai-que embora mui- do agredidos, pois não lhes te. frangueando André de-ma�

.

:;: ta gente bôa julgue o contrá-
.
cabiB a culpa, neira espetacular. Coube ain-

,----�-� _'_._"_ :: Irio, os nossos "colonos" não' da aos "milionários" assina-
_.

R -"l
=_ i estão maÍs para serem empu: O d'

D I' MO DPA"TE PEREIRA
. s que acre ltam ser uma lar seu tento número dois. Foi

.

. t
.

. U'K. :: lhados e ficarem agradecidos. vergonha para nós o l.'ato dE;S- �,''''! él'l�lOr o 'U"l'a c'sqt!e'rda
:: A agressão que SOIreu \J tIl '

'o�c, • ç '-

___ CLINICA GERAL sa gen e ser agrec lC a, que I ��_.' . ,',_
:; pseudo-juiz, absolutamente .11edite na pancadaria que o. N",,,,,,1l11ento, coru uma 'i1�ada

��=_:.
Especíalista em Doencas de Críança :;'1

não depõe contra os n05E'05 :::one no Rio e clsme nas ra- 'flensacional. Ainda neste, lal1-

:
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 _ 1. andar :: -:oros dê civilizados, porqüe. mOSU3 gari'afadas 'do· campo

I
cc claudicou arqueiro An-

.

Fone: 1197 ':' muito pelo corltrário, verl1 do São Crrsloviío".

� RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 _ 1. andar. :: tirovar que estamos alcanr;an-
E :: do um grau de suficj.encia e de

::

D e n f I" S fas::' auto' capacidade crítica capaz

::: :: de l'eagit:_ ii altura ás injun-

E :: ções de llina embaixada 03-

:: I::
portiva vinda da metroI-,018 e

=_ DD IVO UOSIMANN :: que não "e envergonha de tra-

1\.
.

j'f! I = 'zer ine0�()S juizes da qHalithJ-
ª i de do tal Gualter Castro.

=
Cirurgião-Dentist.. :: loque

causa estupefação é

_ R'-'
-

P I N 3 O
= serem as nOS5US autoridades

ua .",ao au o •. 29 0- IT UPAVA SECA -

:: ! esportivas tão estupidas, que
::

I
-�- BL1JlVIENAU __ -

=

I'
tendo visto ou S'<lbido dos 1'1-

ª :: ciderites de [L'us(:J.lP., terem a-
._.

O período complementar

=:- .
:: ceita o mesm(j individuu pn-

,"" -- - -- _. -

esteve quase idêntico ao pl'i-

_�� ...- .

:: ra atuar o enc03P'íro com p :>e- PI�ES'!'E ATiXILIO ";\ I meiro. Tanto o Duque de Ca-

:=
= leção. CAiU:PANH.ll't BIX'lHi"': II :tdas como ri· Paysaridú perde-

Ê "'lOI,' PRL!..ISINGER = Um quáctro do prepal';l e d;; NAUEN;::E DF. A \'!A(�"10! ram cxcelente,� oportunidades
Pt ... categoria

.

do Flamengo uão .' ,
'

� Dentista Prato Lie. precisa de penaltis para cons, de_'_I1'_l:1_r_C_al' novos tentos. sen-

s: -- CO!\I 20 ANOS DE CLINICA __ =" trujr placard contra os n03-
-- -� --_._--��----------- __

-__ -

::: l�Sljecialista em D:mtaduras Anatomicas :: i
sos quadros, e foi um pena't-

ê -- PONTES EM ACRILICO __ :.: ty contestadissimo que moli-

E Rua São Paulo 'N. 2938 -_. ITOUPAVA SECA :: I vou o introito de charivari (le
_

-

Brllsque; sabemos que ::C,l'am
S---�---------�-------------.. = element(;� fü·J.lleos que fize,
E ;; ]';)m a manifestação d'� dasa·

r; :::: grado, e fizeram enlb�r:l in-

5 ,E . K A R M A N N
'

,ª
I
l'CnScientemeilte o dcsag'ravo

ª . -=. (!<.: terra brusquense,

e
CIRURGIÃO DENTISTA =' a afamado técnico Flávio

.c_ Ra",os X :: Costa e o presidente do qua-

...
.

..

E I dro. tendo ' conhecimento da

rê E;s.J:lccialidade rim Radiogratia dentária pim� ::: 1 precaridáde elo jUiz. agiram

e --- qualquer exame médico' --- ::

I
com absoluta . falta de cara-

...
�

R B .:: ter. permitindo que o mesmo

5 ua rusque Telefone, 1203
:: I .,

e =,----------

oe =!l PEÇAS FORD
= sll I"EGI'1.'Il\'lAS

.� H. P R O B S T � ',I � �a� �Q_<_�lHe�c.:.n��� "J

ª CIRURGIÃO DENTISTA = ' !

e· AO J.JÁno DOS CORREIOS E TELEGRAFOS =�. Imanha- a� lar'de at::: A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

_I
.

� apresentação do
� técnico Lelécl

. � A d v o g ô dos _
Lelecó, esta· semana, será

§ :: contratado pelo Carlos Re-

'= .. DR PAULO MA' 'u. FtnftAI - naux, fato que não sllrpreen-
:=

r. ,ia
.

L iA .. Itr;: de a ningÜem. A única difi-

E__
ADVOGADO - euldade que havia prendia-se

_
Especialidade: Defesa' cios empregadores perante a _- à sua situação no Palmeiras,

... Justiça do Trabalho
é ESCRITO'RIO: Rlía 15 de NovembrQ n.o 339 _ 1.0 pois tinha com o clube a1v1-

I; andar - Telefollt=, 1447 verde um compromisso. En-

I: Residência: Rua Bonifácio Cunha S/N - Blumenau tretanto, graças à boa vonta-

I = de dos mentores .periquitos, à

�
DR.. ARTHUR BAtSINI ª ���o �::��:s���::��l�:o;lt���

1: A I) V O G A D O quer compromisso com o cum-

e E(lifl'Cl',.� "1\/fU'l""UA". 1.0 andar _ Salas 13-IA
: peão do Centenário, podendo.

= u ln • 'j: :: agora, assinar contrato com a
:: Fones: 1130 - '1375 - Caixa Postal, 506 � -

_

.__==�
campeao. estadual.

g -- BLUMENAU - Sta. Catarina -- -

Amanhã à ülrde reunir-se-

i C
ão no Estádio Au'güsto Bauer

ª::_
orre 'tores

. :_=_= todos os jogadores, bem como

_

diretores do iricolor, ocasião

'_

em que,o novo téclliéo será 11-

:f UU�1ÉR lAFFRONT presentado. LelecD· iniciará

§
-

imediafàmente seus trabalhos,

S C O n R E T O n ganhando éom isto; '8en1 dúvi"
::: :: da alguma, o própI'io Cai'los
:: Rua Maranhão N. Z --- BLUMENAU _

Renaux. O matel-lal llumano

i .

;; é dos melhores. O resto o tem-

..<tunmUU!IIIUII1I1II1UfllllflllumllmnmmmHmmIUI1IUnmJUIUI11;i po dirá.

I

HAN()MAG Tratores!"
...

.

.

�

PRO'PRIO PARA ABERTUltAS DE ESTRADAs. SEU USO COMBINADO COM O
GUINCHO TORNA-O IDEÁL PARA AS SERRARIAS, EQUIPADO COM LAMINA

"A N G L E D o Z E R" ENGATE 'l'RAZEIRO E BARR� D E TIRO.

Oferece para entrega imediata

lavegação Itajai Etda;
l\latriz - ITAIAI'
nti'ã Blún-leuau, 110

, Filial - BLUMENAlJ·
de Novembro."

8.075,00

bateu e �mpatou outra

Estreiam esta neite'·
nierdàl) - Olegário e BMlé

, OS ccrak's do(Jab.).
Coríntians·

2 e Orlando (Co�

vez, Guarany 1 x XV de NOY2m-

... Estreiará esta Doite em San:"
.

ta Catarina a representação
do Corintians de Porto Al��

Santista, Detalhes gre, aue realizará umá tem;,
em: nossos gramadqs.

seu primeiro adversário
: PO!lc:e de Leon 2 e, R.odrig·,le<; L o possante esquadrão do Fi�

I de ,'peúa1ty.
•

I gueirense de· Florianópol.i�";
,

! Saútós 4 x Porguesa de ! ,dube que vai apresentar.se

I Desportos 1.
. ··•

.. ll'eforçado de outros plaYe��:
, Re�da: Cr$ 78.475,00 "- lda,Capital.

..

)1 poa1s: Odair 3 e Tite (Santos) I
.

Está fadado. a mais um·
__:_ Simão (Portuguesa).

I São Paulo 1 x Ponte P"p_! grande suceSSD o encontro in
.""

I
terestadl.1al desta noite, no es-

ta ,I tádio da Federação Catari-
. Renda: CrS 89.720,00 ,_-

n e n s e d e F u te b ó 1,
GoaIs: Bibe (São Paulo) --

com ê s teve � d a d e i r o .

í Apis (P, P . ). duelo entre ganchos e bill'ri- .

I Radium 2 x .Iuventus 1. ga-verdes, Os times do lno
...

..
GoaIs: Sturaro 2 lRaditím).· Grande do Sul tee'm saido iiI":

1
e EdélCio (Juventus), "�,fictos dos ,campos de 'Saritif'

. COLOCAÇÃO: Lo CoHl1" Cá:tarina, daí muita gerite' à.
i Hall':;. com 6 pontes perdidos;

.

guardar· as exibições dos co-

I- 2.0 Palmeiras; com 11 '_ hntianos, que contam em suas
a,o Portuguesa de Desporto:1, fileiras com jogadores de gran

I corn 14 __;_ 4.0 São páuio e de classe. Vamos ver se o ál::'
" Santos� com 19 - 5.0 Guara- vi�'negro ilhéo consegue supe.
ny. �om ;:6 -"- 6,0 Pont� Pl�(J_ raro o �nze sulin?, .que sabàdo

i
ta,

.
tom. <>0·

-:-
7.0 Radwm e C:. Cionungo proxm::ws

. estará
I COll1erc!al, com 33 - 8.0 por-j em Brusque, para lutar con-·

! �,ugüesa Santista e Juventus, tra o Paysandú e a seleção e's-'

i eom
34 - 9,0 XV de Nov,"m-I tadual. .

.

.

I
!

.

i
-------'-'-'---.:.:.'

àa:
Coríntians 3 x Ipiranga

Carioca

IS CEGONHAS sii'o BENVINDDS .. a
qmmd9·· as mãesinl!as estão··preparadas, p'ara rec;e�� -Ias!

Fortificar o orrznlsmo deve ser
..

a primeira nreocupação das futuras
mãesinhas. �ravidina é () fortificarite

à base de ferro, tósforo, cálcio é

vitaminas, elementos da'maior importância.
..Seja prévidente: tome Gravidins'.

GRAVI A
UM f'1?00Ul'O no

llStlRJHÓftiO LICOR DE CICIU XAVIER S� I.

�'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NoNaufrágio Do "RloAnll"UmaUsina
Que Se Destinava 'A Cidade D

do
6

:10 momento
'��-f 1

«Santarém»
'reg;istrado com um aparelho -.

1 �l'HtH�UAvA o

NA�IO
3

. do 'Bera 'Clube 'da' Gar-Ibald-!· ! . CABO, FRIO, 21 (Mertdíonal) - Semente agora se tem ,"Navegamos para o �ip,.,de 00 passou, por nós foi Bav�-
, . Ir.

I

!(idéia exata do sinistro com o navio. "Rio Anil", afundado em I Janeíro
.

dentro 'da eseurídão, '. , .gando com música a ,bordo, por.

'" .

I: .', fi ", menos-de 10 minutos . .A carga éraprecíosa: dois 'automóveis, I, . r '

•
,

,'. '. .

...'
, ." novos destínadós a Santos, tuna usina de açucar embarcada

. quando ouvrmos tremendo rUl- Zjue estava sendo realizado um
SOL:E:DADE. RIO Grande. :;ofréu, O aviador, no entanto, 'em Sã S 1 d d ti It .

'S t C t' . I do e logo sentimos todo o 'la- baile à b d L
.

do Sul, 21 (r.'íeridicnal) está em, estado gráve. O apa- ,'"_ .

o a va ar, co.m es mo a aJaI,. an a
.

a arm.a. e ,que .' ".
. 1 ar o. evamos seis

Caiu no, centro da cidade, a reího caiu no quintal da re-
havia ,chegado I:_a dias dos Estado.s Unidos, CInCO m�l calx,,:s I

vio estremecer. FOI logo ader- horas à força de remos para a

cem metros <ia praça princi- stdêricia da sra, Efigência, fi- f:r far-inha de t;�CO, grande q�antl?-ade. de aç�car, cmco nuI nando e fazendo água, Só tive- tingirmos terra. A luta éra de-
pal,: um' avião . .do Aero-Clube cando inteiramente danifica- '

dos _9.e madeira .compensada, dOIS mü e qumhentos fardos, '.
'

-d b 1 sesperadora e éramos ameaça-
de 'Garibald' '1 tado mor do para Sao Paulo, frIOS � salgados para a embaixada america- mos tempo de tuar uas a e-

L. Z· ,l't PI c: ac o por ,

na no Rio. Vinham' à bordo, ainda, perús e papagaios em gran- eiras de bordo e nos lançarmos dos constantemente por tuba-
UIZ, oppa, razenao· d" ttd d

'
'

_

eh d à
.

passageiro o estudante FICOU COMPLETA-
� quan 1 a e.. . . , .

ao mar. O "Santarém", quan- roes vorazes. egan o pr-aia

Mafàz:iioli.. O estudante MENTE DESTROÇA-
O sr. Waldir .Jose ReIS, segundo maquinísta, declarou: fomos socorridos pela popula-

DO
Reterna de cap.Elta.·s eslrange.'".os

--

ção. A presença de três mil bu-
PORTO ALEGRE, 21 (Me� r [ões de gás nos porões do "Rio

rid.) ,:.- Caiu em nleno centro

IIIiI J II C M Ii�:�����i��!r;���:!t:�id1� a .lrma O Sf•. oão "üves que a omiSSão is a �:�=:�::::::f{�:�:;�
/- ero Clube de Garíbaldí. O menta do barco e morte de to-

��1r:d;;�f��r���\� Brasil·EH. DO. nU cessará sua s negociàçõero, 0' tdpulanre,".

�:���:p�!�� �;:�r:esig:�= grita feita ,o foi apenas por interessados 'privados»
da. RIO, <:1 (Berid.) -,Em au- para o nosso país", ajuda ao capital estrangeiro

diencia concedida aos jorna- Quanto aos boatos que cor- para o desenvolvimento do
hsras, o sr. .João Neves da rem de que a Comissão Mista Brasil. Evidentemente não so
Fontoura fez íz-roortantes de- Brasil-Estados Unidos estaria (C I' 2

'�
I t Y'-clarações sõbrc 'fatos e atos resolvida a cessar suas nego-

one Ui na a .. pago e ra

internacionais oue vem agi- ciações em vista do decreto
--------::----------------------

tundo a imprens-i nestes ultí- disse o sr . .João Neves:
'

Lançou se do 7l1li aodar Imos dias. A questão do rez Ir·, - "Minha resposta é .esta:

'

_

,

no de capitais estrangeiros A grita feita o foi apenas por
suscítou as seguintes declara- interessados privados, mas as

�ÕéS: "ReaÍÍrmo que não re- relações entre os dois gover- de UIU edl·f,·c,·o ao solocebí nenhum nroresto do go- nos não ÍoÍ afetada pelo de-
verno dos Est.:>eo� Unidos creto".
nom de qua1quer outro puís NãO NOS ATEMORIZAMOS
Não recebi e !la) receberei Disse que leu o discurso
porque o ato do governo � um proferido pelo sr. Sloan, em
ato de soberania. Pode ser Nova York e repetiu que as
discutida sua conveniencía, ameaças de represálias não
não porém, sua legalidade. nos atemorizam inclusive por
Foi ato semelhante o do, go- que não acredita nelas. "Não
vernó norte-americano quan- há qualquer relação entre os
do fixou o preço teto pára o' objetivos da Comissão Mista
café e outros artigos de ex- e a questão dos capitais pri
portação": vados. A Comissão Mista age
Quanto às declarações do em cOl1seqliencia do Ponto IV

sr. Edward 'Miller, disse: .

do Presidente do Truman. O
- "Não conheço o texto 10 finant:iamento para obras ne

:lis::;urso, mas tudo quanto [i-
la Comissão, tecnicamente' a
conselhados vão ser feitosna::eceu nos jornais se resume I

nunla declaracão do secreta., pe o Banco Internacional. do

.rio assistente, 'de que o decre-
oual o Brasil é um dos gran

to brasileiro poderá diminuIr
des acionistas. Não se trata

fl
de um Banco do governo nor-a uxo de capital estrangeiro te-americano, mas de muitos

O -b
'

'I governos, sendo até o sr. Ro

RI us para rado �af('r �:';l atual pn"si-
derite".

Rio, do Sul

acidente realiz8v8--Si um baile a

horas�remando sob a ameaça de
MIL BUJõES D,:;<.; GA'S NOS P uRõEci - SALVOS M1LAGROciAMENTE
DECLARAÇõES DO 2.0 MAQUINIS'I.'AS DO CARGUEIRO SIN!STRO

bord8�do
tubarões
DA J\10R'l',€ -

PãO r..nSTO PARA
O EXERCITO

RIO, 21 (Meridional) - O
diretor do serviço de Inten
dência do exercito desmentiu

I (Con_::Iui na 2a. pág. letra in

em sua companhia.

-�'--.---!l 11-----
RIO, 21 (Merid.) - O ex- I

A esposa do sr, Vasco Reis es

deputado federal, sr. Vasco' tá acometida de forte crise,
Reis Gonçalves, medico car- pois viu o corpo de seu marí

diologísta, que exerceu man- do cair do sotímo andar, es

dado na última legislatura, pirrando sangue para todos os

morador à rua Fernando Men- I lados, O deputado viéra de
des, na Copacabana, suici-· Goíanía submeter-se a trata-"

n'-�-----
Escreveu: A. Pires dOl.I-se espetaculannente. A

cometido de doença nervosa.

resoh'eu pôr têrmo à vlda

mento aqui e estava interna
do no Sanatório Botafogo,
onde de vez em quando suaDigno de a-

díanté de numerosas' p('!'sôas
Aparentando calma, COllver-

esposa ia buscá-lo para tê-lo

do Sul - do Correspondente
, . OS S1'5. Rodol\o Sedlace)<;' e ::'-11-
.bert Westphall, diretores da Empl'ê-.

sa de Onibus Circular Lida" aca-'
bam de demonstrar suas reais qua
lidades em bem servir o público
desta zona.

(_�on1 a vinja de dois novos e

moderníssimos Olúhus, alendendo
tambcm as localidades de Mosquito
Barra do Trombudo e Matador. to
clas as pessõas que necessitanl do
citado meio de tl'ansporte, estão
sfltisfeiiissim.s.s. 4i
Gentilmente convidaifos viaja-'

mos nos conforta..eis carros, cons

tatando os Inodernos e indispensa
veis requisitos de segurança.

. .
De ha muito que vinhamDs recla-

,g_ablhdade, como sejam uma ç",O ue",::;", e::;.aoelecimento por mando a substituição dos 'antigos
slmple$ buss?la OU urna car-, alguns dias afÍJll de que, os' carros e o� onibus recen-inaugura_
ta, vem' real�zando de norte. ·l1eroic.os . janga�eiros fossem

I
Dos muito contribuem para o pro-

aa sul {lo 'paIS. .' os, prllnc;ros a nabita-lo; Na gre��o de Rio do Sul.
'

Pa;:;;l, qu� se possa ím_aginar épo:a d,e :ên�b:ç3e:; em que v1- ',Estã de parabens não apenas "
como· ,es�es hon�ens sao uns'· �-emp;;; esse e um ato que lne- Emprésa do sr, Rodolfo Selda!!ek.
�erois b<l:sta avaliar. o que S:;,- re�e, .realmenie, um registrol como tamb,"m a popUlação ri�sulen-
Ja ,uma Jangada. Embarcaç",o espeCIal. se, por tão util melhoramento.
feita de alguns troncos de ma-, ...�----�__�-----;.___;.;_----;------�-;.�---'___;
deira pregados uns aos outros, '

apenas coni poucos 11}etros:, , '--- ':'--�-----�-

quadrados de' superfície, que I p' d'd t d 'PJ. I h' d í

f:����sJ��.���·:����â��{�= 1 banulua ura Ue bUa eaUuflauu I

F.1�],�:��?b'i�Fli, 'ao �eDa�n �a Repú�li&a, pela Parai�a : I
sue, . -' II I' '_

����::��:·_"G·/:;����a�e�os Consideraco-es dO sr J am'r'-Icopelo vento. estrelas e colora- .. III. 1i'
çã-o das aguas pois nada mais

�

.... ,:F.w::;::;O.�, 2i l.lVleri';i.) -I' LOS. �'um homerp. que não
,entendem ou possuem para o-I �obre a candIdatura do Jorna- para. Um homem de singular
rienta-lQ(5, Viajando ao sabor I lIsta Assis Chateaubriand ao dinamismo e, sobretudo, um

. das 'aguas do 'mar e arrastan� Senado da.Repub�ica, o gover- homem dominado' por paixões,
Cio toda illna serie de impre- na�or Jose Amenco fez as se- Tenho cedteza de que ele terá
vistos. como chuvas, tempes- gmntes. referencias: "Reputo a paixão de nos servir; de
tades e raios, os bravos pesca- a candIdatura de Assis Cha- que ele aplicará toda a sua

dores' levam dias, semanas ou teaubriand uma magnifica inteligencia, todo o ambito de
mêses €m)' pleno oceano. em �onquista para a fase de rea-I seu prestigio e de suas rela- ADturl·�a�es me'�'I'c'as o

·

s bbusca·do ganhão pão de cada l?arelhan:ento e reorganização ,'ções, �m no�so bem. Durànte

. plngm O re adia. ..', Q8 Paralba em todos os seus os ultrmos dlCls de lninha per- U
É ul1i'a vez realizado a pes- sen�idos, l?rincipalmente_ no I n:-ane�cia no _Rio tive uma ní-

cado"' voltam á praia cansados soclal. ASSIS Chateaubnand i tlda rmpressao do seu valor,

�
f.

b ti,)é fanüntos e muitas vêses com
- dizia-:ne há pouco um ami-! Tratan�o de _um emp�estímo, nova ro�al' pgra pum 9 er O)'I�.,cgncertodo.-O esforço perdido, pois o go �o .:al� - tCI?- a mesma que �l:lal fOl co�segUldo, em U � U U

" sol ardente a que estão sujei- pr�Jeç,!-o mternacIOnal de um l_?eneflclo da Paralba' - alguns
tos, .coritribuiu para que .0 pei- Ep,JtaclO, no plano que ocue ratores retardavam o seu pro- RIO, .20 (Merid.) - Após, o que vinham seguindo, me-
xe ficasse podre_ Outras vêses. ,pa. De maneira que a Parai- '�esso, E bastou a sua inter- f:er dJ'vulgada' a sensacI·oIJ".,l f t d

' .

- .., _ . _.. nos ccn ,or a 01', porem maISquando isso não a.contece('en� ba não podia deixar de ma- ;:ençao Junto a� ministrQ da .

:Jü"l'tl·"O.tregàm quasi todo o fruto do nifestar esse apreço a um seu '1'azenda e .do drretor do Ban noticia que O dentista Geor- 1 .' v

trabfllho" aos intermediarias I filho ilustre. Estou certo da co do BrasI], para que tudo se ges Clausen descobrira um po- . .Tliluitos chegaram a_pagar.
que enriquecem a custa da soma extraordinaria de bene- acelerasse, adquirisse um rit- d�roso. medicamento contra O com a vida a Ínadvertencia. Os
valentía e esforço dê homens ficios que decorrerão de saa mo r-apido' e profícuo. Só cancer, baseado' no 'TI10rium, df)ent�s. portanto, que se a-
tão simples e rudes_ 'assístencia, da assistencia que quem lida pelos problemas manifestaram-se sobre cautelem·'. Acrescentou, noA 'Capital da Republica seI'á o seu dever de mandata- cios pequenos Estadm; poderá '0- as-

rendeu-lhes todas as homena- rio do Estado. Assis Chateau- :lvaliar que dispendio de es- sunto varias dentistas e can- entanto: "Não conheço O dr.
gens que-- ,bem' mereciam e tbriand tem sido sempre mn forças isso representa; pode cerologistas, aconselhando Georges Glausen como medi
desde que aqui chegaram fo- temPeramento de ação. E' um (:alcular como esses pequenos cautela com o uso d-o elemen:-- co nem pesquisador, Sei agora
ram considerados como 1105'-, homem dado aos'movimen. setores da nacionalidade são t Th'

-

desamparados e lhes faltam
o orium Ouvido a respei- ,que é um químico proftmda-

as vozes: capazes de protege- to� declarou I) dr. Jorge Mar� ,Inente interessado na solução
los - e de prestar-lhes a J'usti-. sillac, presid 'lnte da Socieda- cles�;e 'problema crucial da r..1e
:;a a que têm direito como �s I

de Brasileira de Callcer01o-
i
dicinu_ E neS3e

.
particular, a

grandes Estados. Nesse senh- gia: . minha opinião é de que todado, a presença de A::sis Cha- .. " ..

teaubriand na vida 'ublica - "Deve ser <'!ncarada com pesqUIsa bem Iundamentada
da Paraiba, justamentePna sua I mt.ita reserva essa noticia. Já seja por um medico, por ,'m

IVida
representativa no Sena- houve muitos casos de especi- quimico ou mesmü por um

_fIo. será de um efeito profun- ficas considerados infaliveis leigo bem orientado, deve ser
do; de :forma que todosnós. .

_

qu.e o conhecemos, como pa-
no tratament? d�s molesüa", ·estimulada. Não conheço o

: l'ulbanos', devemos nos' orgú- cancerosas, mfellzmente, po- "Thoríum". Por isso, não pos-

\ l!"tar d� :€1evo que ele ocupa, rém, desmentidos na pratica. HO de antemão. dizer que seja
.

oa pos.lÇao que ele conquistou Haja visto o recente fiasco do uma burla, nem tampouco in-
carno Intelectual, con10 jorna- "Kr b' "d "S d .

B dica-lo para os doentes. Sub-'lista e como criador, de t _

e lozen, o oro e 0-

1as campanhas hUmariitaI'i�. gomoletz" ou do AS-II brita- meta-se. antes de ser exposto
Só nós' poderemos avaliar os mcç), que trouxeram graves à venda e de maior publicida-

I
beneficios que isso ,represe'�? t prejuízos para os doentes mais de, o produto a uma rigorosa
e nos enchermos ne regozIJo: afoitos que por mctivo faci1� experimentação. Queira Deus
e de esperanças pelo seu ad- ! r

' ,
_ ,

II vento em nossa representa-I
mente compreenslvel, a eles que, dê os resUltados anuncia-

ção", ' se submeteram, abondonando dos!".

de vista em torno da seguin
te formula conciliatoria: O re

torno de capitais será permi
tido, em percentagem que
mais favoreça os capitais que
mais benencio's tenham d'ád6
com sua aplícação ao Brasil,
cujas prioridades seriam as

sim especificadas; a) Indus

tria, Agricultura, capitais em

::>regados em maquinas desti

nadas à fins produtivos; b)

comercio, empresas de impor
tação e exportação; c) comer

cio varejista tipo lojas comer

ciais populares; d"J fabricas
de refrigerantes; e) bancos.

'CONTRA' O PROJETO
PRESIDENCIAL

RIO, 21 (Merid.) - O

Itajaí �'

Três desastre de
a.viões provocam 42
moetos e Sl- feridos

------ll', '
"

,

'

,

' Il�"-,�----
Abalroado perto de Havre um navío brasileiro - Voltará

brevemente a navegar

CHECAGO, 21 (UP) vre. A versão que apurou a

Houve pelo menos quarenta reportagem no Loíde Brasi

e dois mortos e sessenta e um Ieíro é totalmente diversa. O

feridos, nos três desastres com navio do Loide do Brasil es

aviões militares norte-ameri- tava fundeado no porto de

canos que marcaram êste fini Havre quando se deu a colisão
de semana. Um deles, aliás, provocada pelo navio norue

éra um aparelho civil. fretado guês. As avarias serão repara

pelo exercito para trazer s01- das nos proxímos dias e, após
dados da Coréia em gozo de

I
o barco nacional prosseguirá

licença. Esse avião caiu ao
'

viagem com todo o seu carre

mar quando tentava descer gamento de café intacto. Não
nas ilhas da Rainha Carlota. houve vitima à Iastímar.
Outro aparelho, que voava

em seu socorro, bateu numa

montanha. E em Sacramento,
na CaIifornia, um bombardei
ro caiu sôbre uma barraca
num campo de prisioneiros.

Vigilância
policial nos

hospitais
I RIO, 21 (Merrd.) - O Chefe
de Policia baixou portaria, es
tabelecendo normas para vígí
Iancía policial nos hospitais.
Trata-se de permitir que a

Policia possa agir com rapidez
nos casos que reclamarem a

sua intervenção, como sejam
crimes, atropelamentos, desas
tres, etc. cujas vitimas sejam
recolhidas aos hospitais.

I HOTEL
ASSEIO E PRONTIDãO

O MAIS BEM SITUADO, COM FRENTE PARA O MAR.

--PREÇOS MODICOS--
- PROPRIETA'RIO� --

-JOÃO WOCKENfUSS-

MIRAMAR

-:- STA. CATARINA

�:�S�s:���::��f:� Oueriaapena� esbofeteai o
--

amante da
�ãáO :���o O!'l:���O: ��n�:fí���� esposa mas acabou rooubando 'Ihe a vllIldaA esta altura o ministro atirou-sepernceobeensPdaO�1011·e'Stalas "I�I'-l'�,'''' ,"', ..,. ,

-

das Relações Exteriores dis- .

se:_ "Quero fazer dilas 'de-
tensões,· aGida agarrou-se ,às - linda o crime passional oearrido em São Salvador

c1arações 'a respéito: A pri- �u:s pernas, lT.raS o !leput�d�, r. SALVADOR, 21 (Merid,) v:dt'poimento durou toda no:-

'I
ta ({ue a esposa Inandara en

meira é que tanto o presiden- opulento _e forte, escap,üm! - Apresentou-se à Policia, a- te Declarou que no dia do tregér ao sr. Jorge Carvaho,
te Getulio Vargas como eu so-

de S�laS _

maos. Dona Lourdes' companhado de seus irmãos crime apoderou-se duma CE,- por intc:rmédio de sua emprE'-

n",:l_o_s_p__a_r-,ti_d_a_l_'i�O;_S__s_i_;n_c_e_I_'o_s_d_a__q.;..l_l_a_s_l_f_o_l_a_l_'r_a_s.;.t�a_d_a_n;_a_q_U_e_d_a. Pedro, Alvaro e Augusto, e 'gada, que arranjou um pre-

I A
dos advogados Edgard Mata texto para ir à rua. Afirmou

..... grad'ecimenfo _,' e Sinval Silva. o sr. Marcos Acinentes RO que, com a missiva. teve con-

I Souza Dantas, inatador do sr. fjrr.cação das :;uas sUSpeil::lS e

----,---[1 (1----- Jorge de Carvalho. O sr. Mar- .circuito da gavea por isso resolveu tomar Ul!:a

COS Souza Dantas declarou satIsfação com Jorge Carva·
que fugiu de automóvel, diri- RIO, 21 (:\I<,rid.) - Durante a lho, mas ante seu espirita de
gwdu-8e para a Fazenda do corrida automobilística da Gavea t!r!'l' uma satisfação, n1atou
Bud. no l:1tmicipio de Entre

verificaram-se varlO� a.cidentes,
O, debaixo de forte emoç[lO,muitos dos quais gravíssimos. O

Rios, na mesma hora do cri- .",cntO que acompanhava o carro ,pois seu propósito éra e�bo-
me, do presidente da RepúblIca :ltro- feteá-lo, nlas chegando à pcr-

PROVAS PARA SUA pelou a menor l\1iriam :.Ieneses, ta da casa não pode controlar
que sofreu traumatismo no crli-

se, matando-o.DEFÊSA
II I,l"(J, esmagam(.�nto de uma d:l.s ID2.c!-

SALVADOR, 21 (J.\!Ierid.)
" (,erramametlto ela mass!! encelá

; - Logo após entregar-se à !', a '.romando conhecimento <lo
!
prisão, o sr. Marcos Souza c, ;0, o presid�lIte Getulio \'"rr:,,<

Dantas, matador do advogado : a,sou no Ho',! •• ta! ]lligu"l CNlto,
; .Jorge Carvalho, prestou de- '.vismndo-se Colnt o pai d,' 1f;j'j.Lnl,
l puírnento, juntando ao proces- II �"curan(lo C07)O(:,j-Io. o mecânico

so provas que considera irre- I <.�'ldi AEl'io !\1,ITcelino, quando a

i iuiáveis em seu favor. Disse !ll'''''tecia
sua �',qu.ina, s"h'e" qu�i

. r,,"Hluras de primeIro e .;e�nn grão.

i que vinha sendo traído nlisc· Um t�rceiro caiu duma a�ore, por�

: yavf-:lmente pela sua esposa que quebrou-se o galho.
\

I

_.
. ,� -'-. .' ...

.
- --- I [Esludaase uma lormula

l' ênho 1101' este melO agratleeer, com a maIS profun{la
I • • _ •

gratidão, a todos, aqueles que me auxiliaram no corrigir a. conelllatarla para a leide;ormay�? do meu rosht e boca, principalmente aos

�-e'di-I' '.. .
c7!i°s me<:lCos Drs. Hr?mada, Krueger e C,aetano, ao Clrur-

. ""de' retorno de capitaiSg:mo-DenÍlsta Dr_ H. Zllrunermann, ao fotografo Sr. Scholz, •

bem como aos empregados da Emprêsa Industrial Garcia. ! II li
S. A., e. outros �ue subsc!-,everam a lista para as despesas I

RIO 21' (Merid.) � En- Globo" realiz�u uma enqne-de hospItal, pedmdo publICamente a Deus que pague a es-
'

.

. ,

"

sas pessoas em felicidade 'e saúde () que fizeram por mL-n. quanto a oplmao publica e te entre os principais lí:1.ere><

Blumenau, 21 de' Janeiro de 1952.
'

mais ou menos inclinada a a- políticos nacionais, sobre a

(As.) LUIZ DAS NEVES poiar uma atitude firme do nova lei do retorno dos capi
governo no caso do protesto tais estrangeiros, ouvindo GS

norte-americano contra a lei I srs. Bilac Pinto e Alberto De

de retorno de capitais, adian� odato, da UDN; Clovis Pes

ta-se que a comissão designa- tana e Aloisio de Castro, do

tIa para estudar o assunto es- PSD e Armando Fontes, do

tarja acertando seus pontos P. R ..

.'

ABALROADO PELO
NAVIO NORUEGUÊS

RIO, 21 (Meridional)
Telegramas de Londres infor
maram que o vapor norue

guês "KARMA" teria sido a-

alroado pelo cargueiro bra
sileiro do Loide do Brasil nas

imediações do porto de Ha-

;'.)"
-

PRAIA DE CAMBORUT'

Itividades da
f, Rádio Mirador
RIO DO $UL, 21 (Do Cor

respondente) - O nosso a

mi_go Vitor Pel1inetti, incan
sável diretor-presidente da
"Mais Popular", está em n -

.

díantados entendinlentos pa
ra a vinda até Rio do Sul, de
'r;'ndes ,-�artaze,; do radio bl'a
s-i:i2.lro.
Para muito ;_):'('ve assistire

I!10S entre nos, verdé.deirrJs
:(,{))os dos pril1ripais audito
I,r-S da Capital "ederal l' .-550
P<:ulo·.
A poderosa '�rr'issora l'iosu

i":lse, atualme"te, conta em

':)say Jos'� Goi1calves, <;ell dl
Eamico diretor-�erente, uma

ele suas figuras t'e primein li
rha.
C !'impatico locuto::" cuja

put;;ular;dade :J��meata cada
dia que' passa, u:mtinua aul'�
�r>r "L,ndlJ três -.. êses P,)' i:ie
m.lTIil () apreci-1do prog"am,::
e",PorilVC e sua criação ma
Xlma ti, sem a 1'1enor dúvida,
( festej"ldo "M'"e,:ro Fac_ '.
Ah!m de Osn-, José Guw_;al

\'€5 <1. l1hràdor (;)nta com Ni 1-
l01l J.;()vais, o ;'1 vem locut:.:r
-T:t' ;)l'ugride lJ ...ra sati., "pcão
dos U11"'\,. ntes.

"

Da. Yolanda Gonçalves e
..Dolores Ern .são encarregadas
<;0 ótimo programa Brinde
Musical, irradia'do diarian:en
te no hOTario da tarde.
Nas programações e3porti

vas, quando das realizaçõe:.:
de bôas partidas, Osny José
Gonçalves apresenta sua uar

ticipação, em diagonal, corn o
locutor mais perfeito destas
redondezas, que é AYll10ré
Roussenq.

.

Aymoré Rous;..;enq conse
guiu expressivo trÍunfo num

progranla levado a efeito !"lU
ma emissora da Guanabara e
é um dos melhores valores da
"Ma�s Popular", nas progra
,maçoes noturnas.

QuÉnEM CONHECER A l"LUS

TORAL DO SUL?

HOSPEDEM-SE NO CONFORTAVEL BALNEARIO no-
.

TEL CÁMBORHJ' - SI'I'l1ADO DEFRONTE A ll.HA.·

_,_ COSL.'\'HA DE PRIMEillA ORDEM _

_ AGUA CORR�N'TE NOS QnARTOS -

A GERENCIA AGRADECE SUA VISITA.

""END]i:REÇO TELEGRA'FICO "BALNEARIO"
"

ABER';rO DURANTE O ANO INTEIRO
CA1\�ORIU' '- STA. CATARINA

Formn unanirnes enl afiro
mar que a lei é exagerada,
concluindo mais ou menos no

sentido de que precisamos dar
Irtelhor tr:!tamento aos �api
tais estrangeiros, .... - sem o que
não podemos estimula-los e

atrai-los. Isto não deve im

p,ortar, entretanto, absoluta
mente. em quebra de nossa

soberania,
(

--'--,

TUNiS, �1 (DP) - A Pa
lida voltou 11 "brir fôgo hoje
contra grupos de manifestan
tes. que se reU-l1iranl em fren-

" te ao Palacio do Govêrno ge
ral, lançando gritos histericos

I contra os francêses. Não se sa
"O be ainda se houve baixas.

!'_.-------------
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