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I O fim �as agila�ões extremistas· 1
Assls CHA'l'EAUBRIAND _'-- -_

---S_-PAuj:Õ:�= 22'�-=7"-Os-�g�n��:;i� ,,�éstk"l se torna-in:1;';�::;;n�l�-
Estilloc e Etchcgoyen têm Iloje um .ie maís 'JLH; ontem. }':U!li.}ll'(! CI"Jn
devei- precípuo: da.' 1'01' encerrada ,'el"ter a totnlidnde ela fUl'!?:> de
a contenda nu seia ....a úla�e, :.1 OS lerra à idêi3 da reststenela ao a
dais juntos tomarem 3S estr.sdas I A1'ES50r. já u&.o ruaís potencial, pv_
da ap.:J.ágUrtfilcnto rnj lttnr- t_! Ui) S{&-:- r'ern, aberto, do Bl"a:;:il,
gUl'ant,;a intel-na � extevno, da na- B-asta de erros. 'd:�:) eoufusfto e 'da
ção c ,:u CUli.ljnE:n'.:.:.
menta dos espil'itn'S.

o u,-"sarn1a

na luta do-

clueanas. Os eomurustas esf.ãc ê;:

'1ui e era dentro 'rlo CltÜ"é Mili
tar.� onde eles mais operavam. El'n
�)Otl horn, vemo-los. afinal, '.'arri ...

dos qas posíeões que oeupavam.
,10��SO corpo de oficiais com a gen
,e- de elite que se bateu na rt�lia.
tão deve, sob nenhum o·�lI'xto
11:1is. totsrar que os seus orgão,>
le direção sejam domínados> piJl"
conhecidos agentes soviéti�os, e' o
seu organismo contamtnado PI.'!O
/irus vermetno, Carece o geneval
�.stmac afastar os agrtauores ver-:

rielhos do seu convívío, e o gene'"
eal Etehegoyell não deverá tolerar

�lIe essas vozes macabras inslstani'
..m acender a laba.eda do desen·
tendírnerrto, na ftnnilia militar. A

-Jl:lortunidade da enrnpreensão e do

antendímento soou. Ofere�eu o E ..

-cército, pelo seu corpo dê ofici�ip.
:,U11 exemplo do cuorlf.l.€: poder de
,'üesão do oreanislllo de díreção da
.elasse. Supunhacse qu� ele ·estives"
se mais envenena.do pela peç'lvlua
soviética do que se "erificou. Não
estava o Exército tão dividido e

�ul.ldivídido. como :>e afigur::rva à

prilneil-a ViEt3. A vrtorta dernocra

nca aru-mou-nos um Exercito sa

dio, que faz orgulbosa a nação.
Poude com:íuta1' o �eneral Estil

Iae Leal que as cabeças quentes
que o cercavam não eram o cora

çâo e tampouco a medula da força
de terra, Iludiram"flo, Ievando-a a

(Conclui na "a. pAgo letra A)

��f:;��:�:l;;�:;��i'�:a.����. �i�t���:� I rreSl1de '0 poo"rJe'SSO f}uc�rl'stl"CO deli 1"'''0 nos Esta40s Umdos

tem,
U b y L u U

1f0{&�l�j::�i���i�i;'�� BHrCelona O !rce�is�(nom Jaime
��rgani?açáO Mundial'de Sande e o 10 m.-I cri9nças receberam a ia cOlQuhha-ol'lI11d" rllt�.rllacHm31 de Emergen" (1
,'ia das Crianças, �'an\bpnl llüli\';

dnalmente, fidJlflãos 'ncrte-amerr
(:3110S am.:ili3.Ul essas organizac;õ"s
de sande Il(lbU"a .. melhorar

.

{l:;

$(�rvi«:os 'Lsan�tários de numr-ro..Su!-.

�ã.os das Nações U.nidas 'lun cm

uam elos civis atiug"")S I''!las' enu
'{!'I\le.neias. da agressão armada do" bispo do México, monsenhor

comunistas l!or1.c_cor";\1los " du- Luíz . lVlartinez, celebrou a

nases. A fotografia 1ll'lslrr.·, :'m míssa pont ifical. Finalmente,
�n,jlfl . de mentnas no l'''''QiiC ln" quando o Chefe do Estude
1antll de um orfan�to das Naçi.{'s IM" , . 1 I

em Seul, onda ""Vênl e ",.
mal espall 10 " general_

tm!nm 900 criança�. (Ft".t'> ÚSlS} ) Franco, chegava ao porto d�

BARCELONA. 28 lUP, -- A Barcelona, era realizada (I

primeira jornada do Congres- primeira sessão geral do Can
so Eucarístico Internacional gresso, no anfi-teatro da Unl
dedicada à "sucarlstía e à paz versidade, sob a presidência
ramllíar" fdi aberta por uma do cardeal Dom Jaime de

II
II
II
!�

três Grandes chanceleres oci
dentais estiveram, hcje, I'CU

nidos durante quase três ho

:ras e nleia, em sessão de e

mergência .. Foram'. Idi·s·�tttidas
as cresrentes ameaç:1S comu
'úistas em todo o mundo, 41.Je
se 'intensificaram em face da

assinatura da paz em separa
do .com u. Alemanhq, Tam
bém assistirarn ti sess:HI o' pri·
meirq 'ministro francês Pi

nay e outros quatro n',cmbros

do ·gabinete. PinaY afirl'"'ou

em;_ seguida que foi eslu(,lada
'especialmente a questão da

In'do-China.
.

Medid� pl'eventivas
PARIS, 2B (UP) - () go�

vêrno fráncês tomou medidas

ANKORA, ItaHa. 28 (l;:')
- Duas laudl<lS ital\anas re·

bocaram de, volia à I ugosln·
vas, utilizadas por vários re

fugiados daquele pa�s pal'a
escapar, Essa 'devolução -re

ómltou .de unI ucôrdo entre os

dois governos. Continúa. po
l'ém� em Ankora um gra!":.de
rebocador, no qual dois oli
dais da marinha iugoslava fu·

giram;' pois os italianos rei
vindicaram direitos de salva
mento sobre essa ('rnbal'caç'i')
que foi socurrida com o lol11t'

pal'!idl) em alto mar ..

1ANAÇAO
li Completa "A NAÇÃO", nesta. data, seu 9.0 allivel'S:Íl'io 'i
i ele exístêncía. R' com satisfação que registamos fi f:tto, :
1 porquanto, só agora depois de tantos anos decorrtdos, co- !

meea este órgão a ultrajvassar a frise difidl qUI� se faz se.n- i
til' sõhre a rnuíorta dos jornais do interior, nos albores de ;
SUl, existência - fase que marca a indústria jorl1:<lísti.:a I

como, uma das mais ingratas entre as flue se conhece. i

Ag'ora Que a confiança e simpatia das pOlmlações (\\) IIVale do Itajaí eonvergem para este jornal, como assina
lam a sua aceitacão e as oravas de solidariedade com_ que I

frequentemente � (listingüido, é de recordar, sem desgos" i·
to os dias dificeis que iicaram llara traz. Sem desgosto, 1
pdrqúe foi ne�se período arduo de s�a trajetória, .q'!an?o I
todos os obstaculos se ante!)unham Ir sua sobrevlvenCla, I
que mai. se finnou no conceito dos habitantes deste flo- I

"

rescente \Tale a sinceridade de propósitos d' "A NAÇÃO",
Ifirmada numa orientação independente, de apoio, às ini"

i ciativas destinadas ao engrandecimento do meio. a que sel'- li ve, de difusão dos acontecimentos (Iue o enobrecem.
I

I Não fugiu este jornal às diretrizes que lhe foram -tra' I
1 ç;:tda!,,, mesm9" n,� �casiões .�ais_ custosa:;'!, d�c()rr>endo (l.ai.l
I" fi ccnfiança de que e merecedor, atualmente. Os dias amal'- Ibel'at.ion", -

d b d II' "'os estão, pouco a pouco, desvanccen o-se nas rUlnas o

1\-
.......

-.------1---1--.- I �assado e sua lembrança serve apenas para tornar jubilo�
!Kecupera a agos aVIa 'sos os que náo se deixaram abater na ocasião, aos que (le

I uma forma ou de outra o apoiaram e lhe emprestaram a I
sefe . embarc�rGes ! sua solidariedade, aos que colaboraram com seu esforço, I

•
'1 ,muitas vezes desinteressado, para que sua caminhada se 'I'i tornasse mais suave:
I I

i Continuará "A NAÇÃO" na luia !JeJa conquista dos di- i
1 reitos que se sobrc!iõem aos interesses subalternos e no !
I prollósito de bem servir a coletivitlatle e à causa da jus- \
I tiça, dentro llos princípios democráticos e de eOUlp1"censão_ I

.1 humana. I
Prosseguirá na t�ll"efa ele levar, cotidianamente, aos I

seus leitores, o registo (los princillais acontecimentos na I

vida local, naciollal ou nUllldial, orientando-os· com leal" I
\ àade e franqueza. . I
,
•.
l

Vale-se da oportunidade llll.l'a agradecer a cooperação I
i dos que concorreraml p'ara a edição com que sed comemo- !
i rado mais este :miversál"io, a qual circulará no lH'óximo I
I domingo, bem ::lssim à(lueles que nunca lhe faltal'ilm com �
: seu inestimável aTloio. !
;, - - - - - - - - - - _-_ "- "" -- -". _.

�." II

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

en

contram-se ntedicos e enfel'Uleir:'ts

diSI)Ost,)� a

presta.r seus serviços jlintanl""!-llt>:
.com representant.es de outras Na

ções Unldas,
,Na CGréia, crtaneas \'ltirrl'V. da

·1;"uerra estão sendo reabililnd!l.< na

0':-'"

missa IW Igreja Santa Famí
lia. Durante essa missa, cele
brada por monsenhor Enri
que Delgado Gomez, aproxi
madamente mil crianças de

Barros Câmara, arcebispo do

Rio de Janeiro.

Barcelona receberam a pri
meira comunhão. Mais tarde,
'na Basílica Del Pino, o arce-

Tomou o governo trances ",edidas
, dr.ásU�as

gavam o selor ocídent<!l. �o Ao mesmo. tenlpo foram cón
!iscadas as ed;ções' dos jornais
,:verrúel.!1Qs c "Hw.uaniC' "e· :.'4i.-

Dois criminosos-' surgem no

trágico drama· de Sacopan
Um ' amigo de Afr anio roubou no lolde Sr a s i I e i r o

cou a sua prlsao. Como cúm

plice do sr. Vancini, figurou
o sr. Helio Vinagre, também
funcionário do Lloide. Na o

casião de sua prisão:l sr.

Vancini tinha em seu podel'
uma jola valiosa. O processo
correu na Delegacia do Se ti
mo Distrito, onde o arromba-'
menta da gaveta do Lloide
foi apurado. Quando vetQ pa
ra São Paulo, acompanhou o

sr. Vancini o advogado Leo

poldo Heitor, por ele COl1.tra
tado p'or 20 mil cruzeiros Es
se advogado requereu, � �cu

favor, habeas-corpus. Vaneini
foi sempre companheiro inse

parável do sr. Hélio Vinagre.
talvez o' nome do quarto ho
mem 'que agora surgiu. Figu
rou no processo como seu

cumplice no l;oubo do Lloide
e é conhecido eómo malan-

1 dro, dado a grande;; golpe;:.

"Downing ,street', o secretário Na--O "ImpO rIa ra'�:������:a�!:rM����:��O d:;U;'�:�
�.

����e:r:au��: ;o/:���:os i::U::�j:�:
m- a "'1-S J"uta' du r'an te O' aoD"Foi SUbStitUidà. por A. li. Wntlt\n··

'

san, deputado éonserv'lctor. O ge-

neral H. R..�jl.Cheson·d até �gc.:!\, RIO 28 (Meridional) __

)
ao presidente Getúlio Vargas

um dos' sub·llderes a malOrJ.1. '
. '

t.ornou-se secretário do Comer",iü Está enl fase de coIhei.ta li SU' com o Objetivo de sol1cltar se-

Exterior•. cargo qu� 'estava vago fra da jutá na Bacia Amazô,· ja apressado o financiamento
desde .que o -sr. Hopkinson passou

produtores
-

.m.os. a ser concedido". Adiantou 0.
?ur.a o Ministério de- Estado do""

. .

.\s;mnt,)� Col�ni[le". .

tram-se apreensívos ante a sr . .}, eleoIas que o fm,mcIa'

__ ;_: _ "- � possibilidade de não cheg",r a menta será na base de oiten·

Controlados pelos alia-: tem?o o ,finan�i?inentQ pr�- ta· por cento ao preçu mini·
_.

•
metido pelo munstro dn Agn- mo de 6,40 cl"uzeh·os.

dos os campos de' pn ... I cultura, Interpelado pela re· ;__--------------------

.' •
I portagem, o ministro .João D scobe�tQ nova. dro'gQSlOnelfOS Cleofas deélnrou que o Hra-. e ..1.'

Ilha de Koje, 28 (UP) sil não mais. imr)Qrtará juta
C·ont'r'a;:'a� �.e'b .....e. ofto'SQ\. situação nesta ilha está (l- I este ano. � t._

'I.

g01;a so� ,controle. As ban léi-\ "Tenho a esperanca de que ; . '-H'IJ"··'��I·�t P!�]�
�as e flamulas içadas em rle-

� ..
'

,
.

. '.
. Washington, 28 (UP) _ O particular' do fabricante da

;afio. pelos.' prisioneiros de i nao_ Importara Jamais: p�e-
�uerra com,unistas, desRpare" 1 cisamos atender 'o Im1lUCla- deputado Harold Kooley a· droga não é bem visto nos

.

'�ram tão' h)go 0<: guarda;,; :-' I menta da produção com maior i1unciou que insiste para que meios :-jentíficos franceses.•

h:a?os e.stav�m pront('� par� rapidez. Já fiz uma exposição seja experimentada, nos 1::5- Mas o deputado diz que isso
,gll'. Essa declaraçao iQI - ,

lados Unidos, a nova droga não prova nada, pQis' ,se a1-feita pelo vice-chefe do Es- 11 .......�......c_.............;_--

d 1.._'
'

..

�ado Maior. das
-

Nações L-ni- francesa que, segundo seus gueln esCOJJ1L 11' a cura "o
, nr.uMEN.AU-CURiTIBA - . ,

das,. ,gene!al '. ;Blacksl).ea.r " descobridores, previne e cura cancer, nao consegUlna ser a-
Est- d ! Ena, Teleg.; "Ll!1fOUSINES"

dBryan. '.
ao sen o .cons r\ll- \ a febre aftosa do gado. Um ceito se não fosse membro e

'd f t AGEN·CIA· BLUMENhUdos novos' écrea os,
.

or E;!s' _e
, . • d N b N' 313 perl'to norte-americano está uma sociedade científi.ca, O

pequenos, para onde os pri- .í.... na� 1;, e ove,lll ro .0 -

sioneiros serão 'transferidos :'.'- FONE, 1002 em Paris, e consta que seu que interessa é experimentar
t

- . PRli:.ço Cr$, 155,00 f
.•

d t "cabando-se com os vas os relatório não será aV,1'ave� o pl'O .Il o no cago en ...ermo,
camp.. ol; .de p'risiolle':roS ..lgOt'd AGFJNCIA Cl,1RlTIBA

1 b t"RUll 15 de No,'embro, N.o 629 pOl'qu O pequeno a ora 01'10
eX1stentes�

. .

o Brasil

residpll
Avenida
muito se

cia do Lloide, e'ii fôantds, ele

I)nde veio para '1 ,;é(le no Rio

de Janeiro. Em 1»;.10 rei �!r

i'(lnlbada a gaveta do tesourei·

ro do Lloide e dela retirada

u quantia de 40 mil c�·uzd·

ros. Foi apontado como autor

do roubo, fugiu a seguir pa

ra São Paulo, onde se verjfi·

A llstregesilo

O Kremlin'a fala(em �az�
ao mesmu .lelD�olinsti�aà

hicipais receberam

ções especiais esta manhD
par'a' enfrentar qualquer e·

mergencia no PIace de La R�

para onde os COlOU

convocaram b

RIO, 28 (Meridional;
Novos detalhes surgem' em
torno" da vida da terce:rH per

sonagem (1.0 el'ime do ].)snci"l-

Serviu na Agen-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a corrente que o apoiava no Clube.
:nfilt::3r por elementos extrer!'J5_

D ..
tas tão petulantes, que na Revi ,."

ariSda agremiação, eles ousavam di -cu- IiIl
ti: a pclttíca tnternacíonat do so- I • �\Iverno do país - política oricnta-

. \,;
da por uma secular- aliança e <À.
úníca compativel com a seri-:'J srt
Ça e a honra do Brasil e do hemis
.féria. A derrota des"es agitadores
hoje só interessa à história. Venci,
dos, não mais poderão levantar a

'

cabeça, siquer para atividades (Um artigo inédito de H. 1 diaI.
clandestinas. Será o prime1ro a' ,

'do S'.F. '1.) ,.. A. nova iniciativaidentificá-los e a marcá-los o "C' i ASSELIN - Copo

I versidade de Paris vemn.er.aI Estillac �ara negar SQ)id.. ·.

riedade a brasIleiros que cornpro; A Universidade de Paris ! multiplicar e íntensifi<:a\" os
'metem a propria dignidade do 01.- enr íquecera-se ja com um seus contactos com o .éstranciaiato, pela sua dependencia às "Instituto de Estudos .Hípanl geíro, de ,'não descuidar nadaordens de credos púHHeos estran-

.

degeiros. cos", e centro <O "Estudos do que possa contríbuír para
o Exercito brasileiro estfl psi- Portugueses" . Possuirá ern a aproximação dos L10'lüS,',· e

cologicamente desarmado. para breve, por acréscimo, um - de finalmente servir esta, cau-
:s�::� ��mco:�:�:=:a '���e;�: "Instituto de Estudos da A- sa da cívíttzação em qu>' to-
e c externa da nação. Militam cs méríca Latina". Esta grande dos os ccntírréntes, 'todos as

. 'nossos compatriotas em uma gra- novidade, cuja repercussão países, são tributários uns dos
ve ilusão, ao pensarem que é nos será tão grande nos países da. outros; em .que' a cantl;ibuiçã:}armando para nos defendermos:.l· A�érica Central e da Amé- de cada um é útil aô vizinho,qui dentro, que se promovem os

elementos de garantia da Irrvlolabt- rica do Sul como em França, em que ninguem pode:' .. pre.
lidade . da soberania nacional. Os foi recentemente lanunciada, tender qualquer superioridaperigos que nos rodeiam não cne-

numa alocução" pronunciada de que seja, em que o ísolagarn de nenhum vizinho .do .nosso ;a rádio, "pelo Ministro da 'E. menta serfa uma dimmuiç''ã "t,.tervitcrío, ou de qualquer membro
da comunidade atlântica. Em todas ducação Nacional, André Ma- em que a geografia, a Supres.
as fronteiras fisicas' do Brasil .. -. rie: o Ministro fez saber que
nas lagunas, montanhas. mares, - O govêrno francês adotára umPENSA DE GAt'ftERI RE nada nos inquieta. Os riscos, qUE''»1'" I �.. põem em cheque a estabilidade projeto tendente à criação, no
nacional e internacional, vêm de quadro da Sorbonne, de 'Uln

OR6A'ulrA'II O 60'UE1U'O muito longe, e esses rrscos já co- Instituto onde será dado, um
11 J

:, i' Kr1l brem uma área consíderaveí <:!c 'ensino interessando todos 0S
ROMA 28 (UP) O b globo. E' onde se exer� a pres',� •

Amé d ,.,.,
- s O -

do. inimigo bolchevista que If''';-' palses da erlCa e CIVl.l-.
servadores políticos aeredí- dem os germes da ameaça .': sobe- zação latina. O Ministro subli-
tam que em vista do poderio rama brasileira. iLhou' a, parte. que c

demonstrado pelos néo-fas- Até ontem, no seio d," l:lr.çiio co, criação do Instituto ao atual
cístas no. sul da .Italía, nas munista do Clube Militar. {> sim- Reitor da Universidade de

.. eleícões de. domingo, o go- bolo dos rumos internaci 1"l31S do Paris, professor Sarraílb, ES
verno De Gasperi talvez se- Brasil, era o avestruz. E' preciso pecialista das questões latino-substituí-lo pelo gaviü:J '_ ave deja reorganizado no próximo olhar de lince, que de longe enx('r-

3no, com a inclusão de ele- ·ga a sua presa.

mentos direitistas.

A
Redução. Adimintraçáó' e oflciDas: Rua São Paulo n,
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mum sob ó signo .dac.Í-Joa. VOlt�
tade!

,.

Naquilo qu� tocá mais dto!
.

perto às relações" da Fra ...ça,
com a AmérÚ:a ,:r.a.titÍa, é ce!· .

to que este cónhl:!cí:mento re

-e íprueo. não é, recente, c. Sem
falar nos ·laços criados' pela
última guerra, existe uma 11-

-nízade tradicional, baseada
numa comunidade de idéias e.

de esforços feitos no sentido
da Liberdade e do culto do

Hómem, que contribuiu lar

gelo Cripa, dr. Valmor Olivetra, gamente para a -aproxímação
Tancredo Matos, João Rodolfo 00- dos corações. Quanto à apro
mes, Antonio- Bessa, Ildefonso Ha-

xímação dos 'espíritos, a CtÚtista, Chiquinho Caln-al, Tupy
Fiuza Lima, Antonio F.llomeno, tura latina Incumbiu-se . do
Alvaro Silveira JuniOl', 'Carlos resto. Esta similitude jíi foi
Mussi, Manoel Pinho, Urjas ,Gor_ até notada píctorescnmente;
reia, J'-osé 'Paulo Arantes. EntiS5

Souza, cronista Delgado, .�eobal- entre um habitante. .de Parjs
dino Mendes.' .João Angelina, Re- ou de �ar1?elha. e uru -baaí
nato Ulisséi�, João\ Kotzias; Silvlo· tante do Rio, de' .Buenos Ai
:Machado, Gilso� Un�areti, Fénl:n-

"

res, de M�ntevideu OIJ do ,Mé-do Egert e o slmpátteo locutor (1<:\. .

.'americanas e, ao mesmo tem-
l\'Íais Poderosa, cujo nome no nw. ! xico, SÓ. há Ulna .. diferença de

po, a feliz coincidêncí'a de ;"cnto nos falha a memoria'.
.

pronúncia. .. Assim fundado
quatrO' ministros do atual go-; Aos lagunenscs os sinceros ngra- ,sobr� a amizáde e a necessí
vêrno terem visitado re"ente- ;deciment.os da embaixnda :'Prefei-

.

dad€j de manter um intercâm-
mente a América Lati.na, da ·to Paulo Carneiro". uma vez que

'1
.

1 d: alcançamos o principal objetivo' bio de mu tIp os aspectos, e

qual guardaram. uma impere- 'qU:e antro, não era. sipãO cons 1i- : que modo se apre8cnta o
cível recordação, e terem por' :dar a amizade que tanto nos n..€'; 'vo "Instituto de Estudos.
consequência adotado é) pfú- Brevemente iremos 'inaugurar .

' .

. nova séde duquista e' .. então '.,te1'e
jeto calorosamente. O Minis- :mos entr.e nós a· companhia-. "ra-

tro da Construção reff'ri.a-se :davel duma pleiade de abnega los
ao presidente Edgar FauI(.', :desool'tistas de Laguna, mais 'lUla

durante algum '!:empo. hóspe- 'vez' sob a chefia: do bencjui,>',�. pre·
;feíto Paulo Carneiro.

de do Rio de Janeiro, a lVIau- .

CYSAMA.
rice Schuman, Ser::retário de
Estado para os Negócios Es·

trangeiros, Edouard Bonne

fous, Ministro do Comér.:;io e

Presidente do Grupo Parla
mentar "França-América La
tina" e, finaIment'�, a André

Morice. Minis'iro da Marinha

Mercante, a qu,em I) l\1['!lCimo
dispensO'u uma rec�9çãn ('or-

I�i derro:�' que �e não merecia,
7 Pelo seu patrtotísn,o, pela sua m
teligencia e pelo seu amor- do !.reg.
tigio da força de terra. Deixou-se

Informações Ufeis
FARMACIA DE

PLANTAÓ

Acham-se retidos'mi· A
gencia dos' Correios e Te·
legrafos, por insuficiencia

.

de ep.dereços,! ,'telegrronas
para as seIDJ,intes pessoas:
Alvino Mayer;. 'ArSten;

Cerveja. pa:;-a Axel Boss;
Disberto Poter Cordeiro;
Elvira Kremz'; Kuvolitzé
Luise Cratzen; Felipe Sil-

Acha-se de plantão, de

26 a 1. de Junho, a FAR·

MACIA CATARINENSE.
á Rua 15 de Nov., 56S

TELEFONES MUITO
CHAM:ADOS:

POLICIA .. •• .• 1016
BOM.BEmOS .• •. 1148

no ss r e xr s,
Santa ízabel •.•. 1196
Santa Catarína .. .• 1133
Municipal •• ' .. •• 1208

'·PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

N.�o Branco .. 1200
Pra;ça Dr. Blumenau 1102

e 1178

Rua B, Retiro •• : :.. 1111
-oxo-

Impostos a palar
NA FAZENDA

MUNICIPAL

. A- elA. BltASILEillA' I1R FUMO, );:1\! FOLHA·

Imposto Predial - 1. o
semestre

E' a política ext�ma cada dia
Jhais preponderante na vida dos

povos. Durante dois !lnos. o Cluhe
Militar perpetrou o erro de rei!U

sar-se a tomar a iniciativa de aju
dar a' lixar o E.xéreito brnsileíro,
no parelelo d:JS Naçõe, Unidn�,
Sicofautas desabusados csc'levirun
uas colunas da Revi"la do Uuhe
perfidos comentarias, procurando
desorientar a juventUde militar
quanto aos verdadeiros objetiva0
da classe, do governo e do povo.
Desertou-se do campo de honra'. da
Coréia fazendo um jogo scctat'.!s",
ta <o tr'aic;oeiro de palavras. A guer
ra já explodiu no Oriente: O a

gl'essor está sendo contido, • 1

que, do nosso lado, se pratique

I
qualquer ato para issó. Não se ú,m

M
..

_

limitado o Brasil a uma políti('·.cura formar hoje, � as e 1m
.i apenas de omissão dos dever'.-

passiveI esquecer a iidelida- Nas colunas da Revista do Cllbr
de que guardaram à idéia na-

.

'Militar se desencadeou uma ofen_

poleônica os antigos soldados siva incessante contra a particip�-
ção do Brasil em guerras. PU= as

da Grande Armée, mes.mo 00- quais é do seu elementar dever
pois de Waterloo. Quantas ve-' marchar, em função de obrigações
lhas :fotografias não €xistem solenemente contraídas.

na Europa onde figllra a Le

gião de Honra? ...

(
t::

gressD a encampação de
Cr$ , 4.600.409.000,00, e

missões de papel moéda,
efetuadas para atender
as operações que as' Car
teiras de Crédito realiza
ram em alguns bancos
de depósitos e descontos
e que especularam no

mercado imobiliário.

D

Pertencemos à órbita do mlll;'!0

,/
necessita de um moço, q.uite com {I serviço militar, e

que saiba falar o·alemão. .

Não são requeridos (lonheciIifentos de contabilidade.
Os interessados queiram dirigir carta de próprio; pu·

nho à Caixa Postal 117, Blumenau.

Laxativo

contra ás �zias.

não soviético. Moral, política e 2,-

:t,ratégicamcnte' só temos obriga_
'ções com esse mundo. no qual
'cumpre identificar a segura 'lç'l
;dos povos livres. E' hora de' dar (\

:tiro de morte no isolacionismo, em

.que nos fechamos, indiferentes :l

"uma luta onde se joga o 1l0�SO

O 'Doutor "'L";l'cilio Jojio da 'destino de Estado soberano. ::!:' c'.,.� •

.

Silva Medeiros, Juiz de Dir.ü- .se jogo fatal e botocudo, qu') a H("

to da. l.a Vara da Comarca de ':va diretoria do Clube MiliL�,," pre
Blumenau, Estado de. Santa 'Cisa tirar o nosso país, Ievar.do naCat.arina, na forma da. lei, eLe ..

FAZ sáber a todos quantos o pre-· cores do pavilhão verde-aruarelo,
sente edital virem ou déle conheci� onde as Nações Unidas lutam vela
menta tiverem, dando cumprimen- liberdade do inundo e pela :e�uto ao. disposto no art. 381, pará-

ran"a da paz. E' o sistem'l ,Ir.mo-grafo Lo, da Lei n. 634. de 4 de "

Janeiro de 1952, que despacho o· :crático 'que está em causa, e l'ão
expediente e atendo às parte�. ,e '.os Estados Unidos e o Impér;') Bri,advogadOS, diãriamente, �os dias �

(ireis, no Forem, das 10' às' 12' ho. .tãnico sómente.
raso O presente edital serã afixado
no lugar de costume e publicado
:na imprensa local.
.

Dado e passado nesta cidade de
IlIUlnenau, aos 20 de maio de 1952:
(as.) MarciliQ João da Silva Me_
deiros - Juiz de Direito d!!.,! li.

, .e.t1lA-

"_-------_

PEÇAS FORD
LEGITIMAS

Casa do Americano S. A.

Cliniça Médica Homeopatica
-- DR.MECESLAUSZANIAWSKY __

Médico do Hospital NosSa. Senhora d� Luz.
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO No 92 - FONE 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
. C U R X T I'R A - PARANA'

.

1!:speciaIidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAl:;
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas
Espinhas etc. - Glândulas. Falta de regllas, Excesso, Flo�
res Bran�as. Frieza sexual, Impotência, Esterilidade, pe
senvolvimento físico e men�' etc. - Doença� crônl(;2ls
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crÔmca

--�-- Hemorroidas, etc.' .

ATENÇAO: ('1oDSultas em Blnmenan nos dIas 26 a 30 da
.

,

�'ida mês, no BOTEL lfOL'ETZ .-----

I..a::tati'vo
'áIlt1-.ãcido
contra as

azias. Açllo
suave ii durn
d.ouxa. Sem
.abor ii não
lI.dstr1nge1!te.

�SCREVA PARA

Um produl.. c/o
.

un. liCOR DE eICAU' DYlfH"S/I

SEGURO,.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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11, 'a" ·t·ard···e
' ���rll�:���A== �IlIIUnlUldnlll!,';allmdl.mo"llr".lIJ,UmplfmrUlofmflfl�nSu,nSnn,!1.Dnnn',mlamlllln,�=_:;;�==_':.('·sporÜva· bl�eíláuéi1sé .,' '. .' ....

.

-. ...• .

' '.' III U .., lutara como, nunca, pI'OCU- II, ':'0

feSf��:a1t:! úmi\dos finalistas 'do" ,'Càníp'"enDalD'Estadual' de '. 51 ��:�=;:o:�� D eu I is ta s �_:Estadual de Fut.eból; 8.S re� ..
'
" ..... .'. . ..''. ,;",,' ".,

.

rante esta semana terá
=

�,'",':'.':"'; p:esentaçõe� dóG;�,:Olin1- "M'"·'o··:riu·'m:;eu"'1"'8'',1''':: ,esp"e'�I'a"'c"ulo' fntebolis·�i··tico <terá'?,':CoIDo protagonistas que ser.i�tensiiiÇadoop:e-
!;,' AlOlS PREJSINGER ê_

"Wi )J1CO Càh'lpC3'O> da. LIga Blu- '. II
.'

.. .' '''.
.

.

.'. _. . ": .. .... '. paro flSICO dos campeoes
I:

=ê�f;:se :rit!�gfbó61�::' �rêmio Espo�tiyO OIJIQ�iC8 . e
. alDeri�.a .Fute;ból:Clube' . �e J,i�v�lç �!�����S� r:;S�iÇ��nJ�á�:� ª &;e���t!�1�e{:€1��if!��m-lc-u I

campeão da 'Liga'<To:�nyilen:- ,11a15 emprt;_stam a? chóque t�, �enaoveJamo�..� luta

I
peao

. Jo�vrle��e a� �9-ulpe L .

Que dízar dp:...9hmp�co: se: pasou em Jóínvile, ouan- '= __ PONTES EM ACRILICO _�

_=__=:::==;... ,

se dé�FuteOól. : .:
' entre I5renas e ;d1al:>?s.ru.- <ª?! d�l,O. a�(I�t�a um dos que' :na1S '11Jlpr�SSlon!!tUl'Coma;se 1?0rtaraÜ' OS PUPl" do não suste-ntarum eles a � :aua São Paulo N. 2938 -- ITOUPJ\VA SECA

==

Circunstancias .e;x:cêpéio- bros colorido dos mal.') for- �mal1Stas do;, c:exta;ne que nesta clda�,. seja pelo.c.'Nn- los d.e Jose Pera na. tardo vantagem mínima obtida ª_. �...;_ _

..
'. ', ,. .. .

.
.

. p�omove a Féd�ra�ao Cat�-I pleto en,t,endl�ento ex:L�'h,m- do dia. �P? Duma COISa pu- rio 10 tempo. Domingo, as- =
...

=
.

.' .

..
.

'. '. .

; rmen�e de, Fr:'Ç�lo1':. MaIS te.em saUJ3' dlvers:::,l11.lbas, dem .fl�ar certo,:; �s torce- sim esperam �queles q�e �__..._ .-.._� _

Comentárlô ,Semculol I favorav:l ea sítüação para seja pela exr:erleu,c13 e I '. . torcein pelas cores grenas, ;;_==:_ ::
. os americanos, que em seus classe de seus mte�l;'�fLtes� Dr. Aires Gonçalves tudo Será bem diferente'. DR IVO MOSIMANN :=

M"
.

'

..

n:II"':
'-,' "d"o·"e' 'oç'a' 'e" g'"'rave

domínios, domingo passado, Não sêrá surpreza párá 116s,
- ADVOGADO -

•

=

« .', 'I ,c ..,3'. :.', :

.. ','
'•... '

. ",
:

,

-

'.' "

',) triunfaram' pelo folgado outra' vitória da agreniia- Resldencla e escritório: Nossa gente deve .'prestar
_

Cirurgião-DentistA ==
seóre de 4 x 1, Um empa- ção presidida: pelo.sr. Ru- � BLlJMENA'U·...:,;. sue pl"ecioso incentivo ao

= Rua São Paulo N. 2980 _ ITOuPAVA SECA

::;:;_=;:', .. te ·dar:'lhes..á· o direito de bens Lobo. !tua Drusquê.. !i5 - J.'onc. 14'11 Olímpico, na Alameda Rio = __'_ BLUMENAU
_

Certa t�i�ez:a apo�êi'OU� , . . intervir nas partidas dec:i-l
..

"Branco, afim de' que ganhe =

-=e dos torcedores .e�tal'i. di3.íi�itiyamel1te à Gávea. sivaSi e isto pode ser n1.RlS o', grémio da Baixada novas i·:----------------------------- ª
�:l1��!�e:�Í�d::s:!t�{l,�:: ;;.t�:�n;:df:aJer:::sdec:� i�:CkS�s�::��os ���j:�. Sociedade Comercial (atarinense LIda., ��i�'bat;::l��o��n���t�l� ::

::

cida,à:noli�ia"d:e·que Osní, contecer, agradou plena- res do balão de couro; figu- .. .
'. . . .SeIhe deparam 120 minu- E,

a .maior 1:evela:ç�� do a<'1S0- mente. Quiz o destino. que ras de prôa do assocíatíon "{ A'l 'A "8� R U E ( K H E I M E R 1F
tos de atividade, de esfor-

ciatiol{bal'tÍga.verdcc nestes nã�, fosse 1'avirecido pela 'estadual> .

cos, de sacrítícíos. Técnica,
...:

'.

,,". t!" . ..·· ..
t so,r,.. t�1··.pois a,do:e.eeu,· rcpen.- '" Anl'''_'ladO:C! .·.por aquela es" 'Rua 15 de Novembro '- Defro1ite ao Hotel S. José ' físíca e moralmente bem

úItimus témpos, J:ora In er·
d

u., OFERECEMOS P,A.RA J?RONTA ENTREGA EN8ERA- .
.

t d
.

d
_i "

"
, ..

J 1
.

't
.'

tl'.n.<>-,.men,te., flcan.. d.o 1m
...
pe l- ',up'end'" vi'to'ma, os

.

:oman.. E
onen a os, os rapazes a

1 'dinauó:rluin tios 'lOSpl a.xs. ca- '" L ... .I.L DOS PARA CAMINHãO D TODOS OS TA.MANHOS qua quer exame me co ---

:tióócâs, peló Clube de Rega- ,do de VlaJar para Q. esíran- dados do nosso mUlto co..;.

-

E MARCAS. - ESTOQUE PERMANÉNTÊ DE ART!- Alameda Rio Branco pro- Rua Brusque ----- Telefone, 1203

tas';do FI!u:l1e�go, afim d,e gefro; cQm seu novo clube, I nhecido AntoninhD.lança- GOS PARA SAPATEIROS, SELEIROS, MARCINEI- lúetem uma' reabilitaçãc II � :::

.' ,

Ih Jato lamentado por todos .r;;'o Ih'a�o, :mais uma vez, de
ROS E ESTOFADORES. --- ANIAGEM - ALGODÃO total para o futeból blume-

...

� �.*�réeuperar súas··-me ores
, d

.... EM pASTA - ARAMES. d d
'

lal'o e:
_"

el1el'g�a:s físicas, pois ncára 'aqueles que sempre ..
() a -

seus ínexgotáv.eis recursos,

1"
nauense, es e, e c

'==
'

�

consta,tado, no exaine médi- mi�arfl� e o tiveram como individuai e •. cQleti,-,:runent,� I " PROCUltEM NOSSOS PREÇOS :f� CONDIÇõES que contem çom o apoin do
i H. P R O B S T -

------"co ;{qlle !ie submetera; ter a.mIgo SIncero.
.

. falando. Sempre fOI o cam.. :--'-__- ---_.-------__'--___ público local.:: :

" ::�:::�::::;::,:::::: d:���::::�t:i� Interpôs um recurso contra a validade do s�u i AO ��g1�lri�l�����os :
�:r��t:���t���::� ;!��a::·:�:7E,c8mpromisso frente ao Vera Cruz o Bâ�d8irantesfi-------...;..-..;...-.-M-é-d......;...i-C-O-S--.;...-----:'E

nwdestamm,lte �m ilOSr.O tl'C out:ras COIsas, escreve ; . ..... .,. . .... ba- . • . .. '. PresldencIa no seu modc,15 DRHE'
-

futebót Pra chegaI' af.} que ele:' "Cheguei, fiz dois trei- ; S:n-gm Ja o prrm:ll;�
a

f.' GANIÍARtt'. O TRICOLOR A QUESTÃO, AO TER A L.· de p�ocede; contrariando 1= ! • RNANI SENRA DE OLIVEIRA :

e'. nos dl'a's atIlaI'S, Os'u'. 'so- n{lS- e "comi a bola". Ia eaXl dI.) Campeona o. � �u- B. F .. RECONHECIDO O ERRO EM QUE INCORREU
" l' t _

= 1
. •... teból da Segunda DlvIsao.. .

.
. o� regu am�n Çls�mas, as

151
Dlplomal2o pela UnIversidade do RIo de Janeiro. -

freu grandesinjl1stiç�S, Foi ,tIrar o passaporte p�ra � L'" .,.,' . Bandeirantes não prolongar a demora da to:, acima citados. Silll tendo agIdo tao somen- = i Clínica Geral - Operações - Doença. da. CrlAucaa. ClfnlC& _

no campeão do Centenário', exéürçâo" qualldo fIqueI a�çou f

o
. d" d

.. go.' to: para qu� se pu '!esse le',-ar
I SI'

e.peclallzada de Senllaras e Partos.' -

d' t M' I
•. d upa �. apos o ClOreJo e omm., campe:mato, Assim, solicitamDs as ne- . = Atende cha.mados a qualquer hora -

"pau pra toda obra". Ocu-' .

oeu e,. lU UI.. oe.;,; .•. T t' C traI 'C',()Il1tra o Os filiados concordar.aln cessárias providencias, de a efeito o campeonato da = CONSULTO'RIO E RESIDENCIA: Rua H de Novembro, 1393.
.

. . - d
.

,. gráve e não é 'pontada pul- .em es o en ,

t t' ,) I )1''','1'··; o rec'0111"'·\"'" 'lf{lI1' :: I
-

pou as posu;oes e arqueIro, '. '.. V Cruz um pr!) es o' com a decisão do sr. Benja- conformidate com o regula- _.. 'Nó, ..<; ,_.. =

zagueiro, médio e atacantci
.

DIga aosdmel��
a- �o�t�a a inciusãQl do playêr mim Margarida, tudo) isto mento em vigor, anulando () :-1"'. tLr,", opinn': ;', ;,('I}l ª ---------------...;...-'------�_-.::=

mas conlO "béque ", ê·ann.oto, ··que qu�n o
.

tear 4.;,

l'
.

G
.

.

ipe vérbalmente� COlllsequ1êll" os lJOntclS cornquistudos pe- a11ulação de'5te jo�tl'-'. =I!lt� ;:. =
"evel"'u�se' ·def·1·Il1'tl··':a··men.·�te,,:· melhor,' ,'oltarei a brilhar. Car os erIrler n� equ .

que s;"r;' 110 C,IS-' ':"""0" .,.50 iS

I
-

� v •
�'" .,... zmaltina por nao cqns� cia: Protestou o Bandeiran- lo Vera Cruz F.C.· , -... .. J '. u ',.� I: DR TELMO 'DUARTE PERE',nAaparec"el1d'o' mesnú.;" .,c.·..�,i,iiQ Abrace ,por mim todos os. cru.. �. . -

.

.' 1
.

t
' At,encl'osame'l'lte, l'''Torber'- justa segundo o (mj�nder =:, • " �

-

'. .', .

h
..

'

E t tar em SUA mscrlClro) os n:u- ies e pe o que se no a maIS l�"''''S -

mn dos cracks ruaIS :Wll1il,. lnceus compan .eu·os,. .' s 0'f!. o's' do carteira'" profissiJ().- abaixo, a pelei a, será me:;" to Zimermann, Preso do desta Presidenci:�, salv·} me· ; ...
--- CLINICA GERAL ---

haristàS que já ,1;lossuL�f llQ, hósp,ital e' só poderel mer ÇL
•

t b"
J

Bandeirantes". lhor juizo desta Colenda! ªJ
Especialista �m Doenças de Criança

'1'
."..

.

voltar a jogar daqui a 3 na1 e de
.
reserv� ai em mo anulada, em vir4tde de

O pr"testo fOI' ellc""11'nlla- Junta. Esperando fel' é1S- i
CONSULTORIO: Flonano Peixoto, 38 - 1. andar - ::

sóccer. b muenallense; '.,"':.', A • ti '. '," como (); preenchimento do ter a entidade da Rua'15 v <-u.
• .,

I

fi
Fone: 1197

-

Sirito·me orgulhoso,:, par� m�se.s, SI .

ens qUlZ��, . �t' tad
.

do. presidente do de Novembro recon};ieCido do à Junta Disciplinar Des- Slln contrl�UldD para a 1112-11 _! RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar. :

ticularÍrtente, � �:5rtOr' .
po4e lVI�sn�Q perse�ld{) pela '.� es

�"
'O

1 .. ....
.

.

b 'ô seu erro.....··.ÉiS aí,- lIa jn� portiva, pelo maiD,ral da L. lIlor soluça0 do aSSlmtO., ;so'" 5! =

ser dit� mesuw·l)(tr Osn:i,� SQtT1e, lIão • �terd�ill OsnÍ a� â���g:d�;.negro.
50 re ..

gra, o protesto doBa!1deF B.F., com o s�guinte es�la- licita �ín�� es�a Li'ga para i�'
.-

enl ·ter,levado este;�st�Ó;.j;I� q-ue e .�splrl o a egre e ;'

O
.

..·sto pela r�ies, bem C:!OmJQI'OS esçl�- ret-imento: que seaa JUlgaú.o com urge11-' 5 =

b '1 st d' al à ··Alam'e({a confiança, em si m.esmo.' .'
. IrecUl'ia:S°r·t· rmpo "';_"T rt···

'

f
.

1 HEf t' t t L' Aia este recurso" pelo que e =

pe o e a u
.

' "".'

T 'd'
'.

. ,tnco ar ,a oupava nO e reciinentos '. e:Lto.s pe o sr. e lvam:en e es alga,". .' , I::: DOEN'Af DO COR A "-0 i [5
Duque de Caxias,j:l:lnta!�e?�� o ,os atrav�ss� .

ulOlnell� .

1
.

<I' ,
�
s'de da L.E.F. Benj,arnim Margarida à J. através de sua presidenCÚ1, anteCIpa desde Ja os agra- = "'.. L J A\A

te c�m Júarez, em ;;�.iJ4�� tos desfavoravelS e o atual � lde�ViUda 'de t' unha� D D publicou em holetim, c::n- decimentos. S
'

.

';I

. .

t'"
", .. ,"..

d f' -

poderia ser a lU lC'all o uas esm .
. ..:

BI 27'5 52 =: DR. CARVALHO
o':

'

Seviam ambos, e� ao;., l1as .

e ensor nao,
.
'," .," " ',.'. . ,

gulá- rrariando os regulamentos umenau. -' - :=

fileiras ·do 32°· B���lhã:o:,Ie !\xcec
..
ãó dessa negra. Nós ,p.adarad, co-md"Pl':?tvar a�oJ.rrdee Car- "ILmo·... BenJ'amím em vigor, dando condição Benjamim Margarida. Ê (Electrocardiografia)

-(\\
d' "O "t·" k" pro daqm torcemos. ardente- n e., a s.'). uaç '. . '

Sr.
:1

. ••
-

,!!!
Tratamento de neuroses..,... (Psicoterapia)

Caça ores.
""

an· -." .. "

1
'

.. t .' los Germer. Este caso. vem Margarida e Jogo em carauer excep-
. -,,--:-1= Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch :;;

jetou"s� imediatálnente; mente pc o seu p:ron ores-. "d
. _. Prezado Senhor7' donaI fi tod'Os os àtlétas da II Fraqueza em geral I IS

'nas a asc.·é.:llção te,'cnic,a de tabelecifuen,f1l. ". Passará, a c�usaJ? o sedn�aça:), P?lS est",:: .

B
'

.
"...

'3.égunda Divisão oúJ regue- ii' VINHO CREOSOTADO '

\

1-• -

f"
.

.', . O';' •

a peravam to os que o cer a:" O KC .. aÍldeir?Iltes, PO! � II ;SILVEIRA '

-----:--:-__---'----------........-- =

OsnÍ· foi mais lenta. Ape- ase negra e sru sera lun '.
.'.

- f'" .,,� t" ". ,1·uter·me;d.l·'O· deste o·ficio, verr. reram. registros na.' F.C.F., 'MOLE'STIAS DE SENHORAS
. .

d 1 't -

d M"
- me deste all'O) nao 05be ao I

�

sár dos "pezares, jaluais e: llas a racoes .
O· aracana,.·. 'd'" .. d 51 ""rotestar 'confra a inclusãe afim. de que:Se pudesse ini-

f DR. RENATO C,AMARA ,-1 �:,. t'
" '-'� .

t 'h
.. '.' 'agIta o como OI e, 1:" '= =

sanimoU'. Prosseguiu titan- ulS ° nao eu o' a menor
,

.

> . do iogadqr Carlos Germer, ciar OI referido certaIne,

F
1=

=

do, àté conquistar de�itüti- dúvi.da, '; ALiga Blumenauense de dOI Vera Cruz F.C., no jogo tendo em vista que a maío- a (fta {' !lS 5 DOENÇAS INTERNAS :;

( :.ilmente. o posto de .ütt_llar
.

Ó· exemplo dado por este Futeból, ",segündo as pro� realizado dia 25 do. corren'" ria dos mesmos dependiam, ;) b ., u i OPERAÇõES ONDAS CURTAS _===ªn'à . eqUIpe . esmeraldma. caso, deveria alertar nossas prias declarações de seu
t�. no.;campo do Vera Cruz dos registr.os, sem o que não I ª Consult6rio: Travessa 4 de Fevereiro, 3

.

Veio o certa1l,1é nacional e agr�ini�ções, que: talvez te- pr..esidente, havia contrarie;' li'.C.j em Testo Central, por se poderia iniciar o cam- Rendas ;: Fones:. 14.33 e 1226 1$
cem ele a máior oportuni- Irham em seu� conjUntos do os regulamentps, ao dar nãO! estar sua incrição devi- peonato, tntretanto', como _ ª

.

::_ªdade da carreira de Osní. ,dé .1utebóI jogadores em em ,c�rater. excepcionâl, dalmente legái pelo Vera. os clube·,:; concctrdaram com ª
Soube ele aproveitá-la, se- más COl1dições físicas. To- condlçoes die Jogo aos, ele-

.

CruZ, F.e. pois sua ficha de esta presidcncia, na reunião :: DR GE8H
guindo à rísca as instruções do e qualquer atIét,a deve· mentos pertencentes as a- insci"i<�ão n'ão está comple- efetuada na ante'-véspera Nunca um campeonato ª . ARDI HROMADA -_ª_:de I�ourival LorellzÍ., Jog,QU ;ria passar pqr rigproso ,exa-

' gremiações que tomam .par- f a faltando <)8 números das do inicio do citado certame catarínense de futeból ofe- I ª Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

uma 'euOl�midade nO.5 i pré- nle méi{l'co, af�ni de que .se· te na �port�n.t� disl?uta, I ca�teira
.

prJfssíonal, de oficial em sua primeira ro- reCeu resultados finaceiros'::
_

lios intertaduais ; inte�na- e�itassem males piores, pa- ca qUaIS pe�rramd regl�t:o rEservista, pelo Clube, e dada, foi com surpreza que tão diminutos. Ainda que § C�::�l�: r: etIJ:�i;�Ls2a�!\��t:.rina ;:
cionais elll que mtC1"ylU (» ra o fllturo� ria F.C,F., V15an o com lStJ� .preel1.cimento do a<testadQ se recebeu este inesperado reunisse, em todas as roda- = _ BLUlUENAU _ HOSPITAl. S/1NTA CATARINA

=

scratch catarinense; átill� do presidente do ch-lbe, prot(2sto, p::>rém perfeita- das, encontros intermuni- E. ª
giudo o \luáxhl1O nQ, com- .," ._'''�-

'

-

.,'
.

,.endo test,:munhas cas.pre- mente cabível, justo e re- cipais considerados sensa� I_=��__ , __ �_.-o'.. "�ª
FI _"IllinmiulJlIlllllllmmlllllllllllUullllmmnIllUmIlJUlllllllllfIIUIIIIIJ;" .'

---- -

-

promisso fl'cnte ao. amen-
== E' no lpgar da venda qne li. propaganda vende. :: :3ente� declarações' os S).S. gulamentar, devido à situa- cionais, as rendas não com-

=1
"", -

mengg, quand,!) �lltão tra.: ::. Allu"-cie vcnd�ndo e venda anuDciand,o·, pela, '

===_= ',.
Benjamim ,Lima e 1VIig!lC'l ção ilegal em que se encon- pensaram, sendo que mui- ª i Dr- ARumlO TAV lREf I

ª
vou os passos do famoso , Sanceverino.

. trava 10 citado atleta; bem ta� das agremiações parti- i . ."Urt A.) ::

Jael, impressionando .. viva-, ªZ'Y'
. _.

M
·

....

6-· ''''8 ·d·o M· d
como t.odos os outros il1cri- cipantes tiveram prejuízos. ;'" ª

mente a Flávio Costa. ª== .,

.'. '.

,:
...

,

'.
_.••.".' .,-. a I· f.ra .'or ª' Pedimos pr<lvidêncIas f�m tos pelos filiados da 2. Dí-; Até agora f:Jrarn. arrecada- § ESPECIALIS'l'A EM OLHOS, OUVIDOS ª

Contraiado imediatamen- § I equidade ,de condições com visião, dependentes de re-! dos Cr$104.260,OO, quantia = NARIZ E GAUGANTA !::
te pelo' "mais q_ueHdo", \,'

-'

---i(A �()� do:coração catarinetlSe) ªIo que aconteceu com o nos- gistro na F.C.F.. Verifica- i pequena, e que dá em mê- CONSU�'.tORIO: Rua 15 de Novembro, 1135 - 1. andar! _2=:OsuÍ amda disputQU os jo- FREQU1!:N.CIA. 820 KCS. - ONDAS DE 365,9 lUTS.·· ª SO j'Úgador Alcido Schnei- da q. irregularidade, acres� I dia 7 mil cruzeiros par ã _

gos restantes da nossa se-;;
c CAIXA POSTAL, 61 _,. RIO DO SUL

=1 der, cuja inscrição foí re- cendoa culpabilidade de<;sa ! partida. ª ---...._---------.-..:..--'------�---'" :::

leeã4, para dt?Pols, seguir ::HUmllUJlIlHutmmHulHUUiI1lIllIUIUUuí4UilllUnummmllK .�.� gistrada pelos mesmos fa-

'=__==_:=:..=�- 1=
�;'Ulm"'IlIUIIIIlUUUIl;",;ii'illli,;,iil;,i;,í"';";l\iI;'I;��U"ílI11I1I11U1I1I""lllííllilll;illliillllll""lUlllllllllmllllmllllmlllllUlIIl""IIIIIIIHI� Marcou' 'o FIÓridase i�.

, �������D�!!!UM :=_�=_-'.1- - ,

tant'os e'm 1'5" motlnutolt Ra8!:!:raPI�ESI��NSC��R�;Si.?t��a�:te-;b��:t��t)�
_ .

:"
'

'.

'. ti =:�
TELEFONE. 1441 ,

__:=5_ Apl'�\;eÚand;Oi a fÓlga que jo. Registrou-se alifu., na
.

-

_-
-

lhe' proporcionou a tabela tarde de- domingo, na FGr-

._:-=�_-:_- CllNl'CA D"E ,OLHOS,,'�

-

do certame- da Segunda Di-
, taleza, um fato bastante

--I

'

.• ',','
,

....(.......i�,níI·�,íi�,eí.I,:t·. i.il �. �is:fór�:d�rir:��rit:�d�:�: �f:t%l�i� d�lv��ss�1éf�:�b�t. OUVID�R�\�i��NS����� � DO

E::_"",,::_\l!; � ª partida amistosa com o Ju- Nada menos de seis goaIs
__:;=

Assistente da Faculdade de lUeaiclna da Univr:rsldarIe ao Brasil _=-.

......
.

' '. " ..... ..•.. .

......
"

'. .... ..'
.

:: ventus de Testo! Salto, qual fiOlI'am, marcados noS! 14 mi- CONSULTAS: Horário, das,lO às 12 horas e das 14

§ se não '�gradou na parte 11)1tlC1S fianis pel:o- ataque _

ás 18 horas. � CONSULTO'RIO: Junto a.o Hos-
_

:: ESTAMOS RECEBENDO fi� IMPORTAÇãO DIRETA, uin' grani� 'fotê d'e 'PNEUS' .é CA1\oIARAS DE AR para ª técnica" pelo 'mençs deiXl::lu' floridano. Depois ..
de um =, pital Santa � Isabel

_

ªBICICLETAS E MOTOCICIJETÀS é_.m acabamento PRETO E, VERMELHO nas seguintes medidas: :: boa iln�r�ssão nOí que con- primeiro tempo equilibrado, � A d V O g a dos
=

::
. ." , .. § cerne à disposição dos joga- onde tanto um como outroi = ::

ª dores, que se atiraram à quadro perderam ótimas �_: I
=

'.'

'26 x 1.3/4 x i.1I2 19 x 2;50 __;, 4, lonas ª luta com grande disposição oportW1idades para abrir a

:-5-j
DR. PAULO MALTA FERRAZ _=ª26 x 200/2 19 x 3,50 ...,.-- 4 lonas

I bl
28 x 1.1/2 19 x 4;00 ._ 4 lonás � O§V trícol!Ores golearam contagem, 1)1 ti!me. w�e� >

ADVOGADO ;;
28 x 1.3/4 x 3/4: 2Õ x 2,25 frí�o uame' ª seu "antagonista, mas a c:Jn-1 n�uens: tornou-se s.enuor 5:! Especialidade: Defesa dos émpz:egadores perante a.

_=::::·28 X 1,75 :li: 1.3/4 26 X 2,25 friso 3.r3:IÍle ª tagem não' exprime o ver- d.as .açoes_, nos 45 m�nutos ªt; E��ilf.ic<J;�lJ����o15 de Novembro n.o 3'39 _ 1.�
= dadeiro findament'Ol do cote-I flUalS, vmdo a assmalar E andar - Telefone 1447
§' seus tentos, como já disse· -, Residência: Rua Bonifácio Cu?ha S/N _,. '·"lumenau •

===-=_=: . CONCEDEMOS'DESCONTO'S ESPECIAIS' PARA· REVENDEDtlRES
.'. ª m:os;'quando não !mais es- E------�----_._-....,-_-.... _

� os ENÊUS E CAMARAS DE AR�(Qíltinenlal SÃO UM � TOrnOl1n Pxtrg �':��:�:: :J:::::� I '

DR. ARTHUR' BAI5INI =_�== PRODUTO DA MAIOR E MAIS ANTIGA FABRICA DE PNEUS 'DA ALEMANHA:: ..•. U II ff ..

U da tarde, com quatro geaIs, e A D V o G A D o
- FABRICADOS COM BORRAC!fA:;' :NATUR:Nl1

.'

DA
_,

MAIS ALTA QUALIDADE;:: \'
'.'

cabendo a. aut;)ria. d,os ou-
- ª

-

E POR' PROCESSOS QUIMICOS.ESPECIAIS QUE O� TORNA EXTREMAMEN'l3J!:::: :: Ediffcio "MUTUA", 1.0 andar - Salas 13-14
-

·FLEXrVEIS E ALTAMENTE RE;S��Tl!!�Tli:$ 'AS VARIAÇõES DE T�:E>ERATURA::: Vem o Pa,ysandú' de tros dois a Paulinho e Mi� :: Fones! 1150 _ 1375 -- Caixa Postal, 506 i- NOS CI:.IMAS TROPICAIS . PROPORCIQNANDO � LHES LONGA VIDA -

Brusque, solicitar à"L:B.F., chel. O onze vencedor jo- = � BLUMENAU _ S.ta_ Catarina- 5
ª INFORMAÇõES, FOLlIE�OS E ��ER:rAS COM OS IMPO:R,TADOrt'ES"'E,.D!Smn�riIDoRES GERAIS PARA : a t'ransfér�ncía da data do gou aSsim constituído: Wal- ª, =

=
.

..
. STA. CATARINA

'. 5 seu embate contra o Gua- ter,. Vígold e Antoninho; =: Corretores
,,'

ª
;::: "�.'''' ' I'. ª 'rany, n:iarcado para 29 de Paulinho, <Fernando), Ma- = ::

� COllp�anhl·a' ImRl'',Iadora·«lo'bra's·'·"I·I�) ..�. �.����g�S::!�:�����i;t �(��::�)�����: ��= I UlMÉR lAfFRONT �
�(

"

.

;
p. , ,.,' '"

�
'"

#. ª 'n'Os á 12 do Imesmo mês, 10,3: e Schimtd (Gregório) ª �
"\';. ==' , Rua Alexandre Schlem 142/50 "fã 'dia SantificadOl,

.

já que na
- C O R R E T O R fã

:: ;data. anteriorniente marca- = a

�
.

JOINVllLE - STA. CATARrNA ;t � f:a�::��iS P����j�:��:, ASSINEM ESTE .�. Rua Maranhão N. 2 BLUMENAU i §
�lllmlnulnlillllnlln1Tl1lIUUnnnlmnnllllnmllllllln'lrnmrnllffmlnllnmnunUllUiIlUlnllnU1(UumillmmJtlllmllllllllllllllmllllllnJIJnm� ·nos. . DIAB[O ' j�lHÍmUil(líllit.'.UlllUuulmllnttnmmtmuuuiiimiunnnüljj

•

�'�
-

-

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BERl.iI\.'l, :z :;( IrP) -" j).,- viéí lco está reaítzando gran- l,'ala p.nenaucí'
sectores _i1:1 !'olí.:ta t:n�iLlllis-1 (IES manobras perto d{; :,[ag.d' HONN,::!� lUP) .- .ti'aIa,n-ta alemã íntormarurn as 'lu· hurgh e :b:l'wu,'L Enquanto IS, (lo 1"']'J rud'o, o chanceler te,
torídades ccidontn ís que o so, em Berlim Ocidental, no- deraí, SI', Konrud Adenauer.
governo da Alemanha 01'1'-'_1 lava-se hoje que a população declarou:
tal lntenstrtcou seus esforços anti-comunista não dava o "Toda a Alemanha perten-
para aumentar os efetivos de' menor sinal de temor ante .àlJ.:e ao Ocidente. Nosso
sua po llt lcu populur. 'I'arnbém]. ameaças e 'as represálias co- está com a assoeiacão de na-

se jn�ol'lna 111ft! I) Exé!'eitu su- 'I munístas. ._;úes ocidentais, Não quere-
-==._�- mos ser joguetes nem ínstrn-

I Coi na Católica I :;,:,��"' d. poUtie. de Mo,-

���-----l! li O sr,' Adenauer- afirmou
ainda que () contrato de pazO advento àa Igreja de Cristo foi predito por Nosso Se-

P E '

'tnhor quando disse: 'TENHO DE ANUNCIAR O EVANGELHO e o :cto d,� �el:cl, o, Euro

DO REINO DE DEUS, PORQUE A ISSO E' QUE FUI ENVIA- peu poem rrm a ínímízade e

DO", (São Lucas, 4,43), - Jesus depois chamou Doze Após- à guerra entre os povos o�'i
tolos (ou "Enviados"), sem nenhuma ligação com os chefes da dentais,
Sinagoga, e nomeou-os Bíspoa e dirigentes da Sua Igreja, sob Ed

"

t'-,
a chefia de Simão-Pedro, - Entregando a São Pedro (Con- ' en_ vai mves 19aJ

ferir Evang. segundo S, Matheus, 16 15-19) a SUPRli::MA AU- BERLIM, 28 (UP) - O
QTTEItEM sumu O PREtuTORIDADE SOBRE O SEU REINO NA TERRA, - Deus Nos- chanceler Eden, da Grã Bru- no PÃO

30 Senhor constituiu São Pedr� FUNDAlV!EN'I'O da SlI;:; Igre- tanha, chegou hoje a Berlim,ja e outorgou-lhe o poder de Ligar e desllgar as eonsciFl:!cw_':l ,

� : ,: •
' - I B'

- Este "Reino de Deus" ao Santa Igreja, devia ser BENl Vl� procedente de París, a-fim-de
-

tor
" na

í

)S�'VEL: Uma Cidade: construída sôbre lima Mout:mha e (IUt' ín:estigal' a sitUl��ao no se 01'
tal mínelra iingil'üm-BP ao

nao pode ser escondida! ,ocIdental desta cidade ante as

Im,eSielante
da Comissão da

___ , ,A p('q�ena sen:ente plantada por Jesus deverla desenvol- represálias e a pressão ri M Abastecimento e Preços pe-
V�l-S(, NA�URAL e SOB�ENATURAL_ME�TE, por certo; e

.

t ' O "sr. Eden _ díndo nova tabela dr' preçoseste crescimento da Igreja no mundo Inteiro _FOI PREVISTO comums as,
"

per
, do 'pão, Para isso, alegam elesPOI{ DEUS, QUE O ABENÇOOU DE ANTEMAO, prescreven-' manecerá dOIS dias em Ber-
fi medida já tomada nessedo ma CONSTITUIÇÃO ESSENCIAL, de Mestres e Díscípu- limo ;. sentido no Rio delos, dirigentes e dirigidos, - (Cf. S, Mateus, 28- 19,20), Entre

a Santa Igreía dos tempos primitivos e a Santa Igreja dos nos
sos tempos existem apenas 3.S DIFERENÇAS EXTERNAS que
se notam entre uma árvore em pleno crescimento e a semen

te de onde brotou, - As 'pessoas que estudam o Catolicismo
BEl\1 PRECONCEITOS, sabem que o desenvolvimento da San
HI Igreja Católica está de PLENO ACORDO com a natureza e

G:; l,r'illl'íuioli dt' sua f'tmdaçâo 1101' Cristo Filho de Deus Vivo.
- tom S:1" Pau lo ('1'0]11(,S que A IGREJA DE DEUS VIVO E'
COLUNA g SllS'fli:NTA'CULO DA v"ERDADE (Tim. :l-E,), <:'

seremos :;t'u:-l fillHIH umurosos e Iit�l:s, se fJrfu"l*rarhlus r.(jnh�[·ê-
1.1 C't\.J}A VEZ Ivfi!:UHHt.

"Dlvulgação ASP -- ex. 5415, Rio dê Janeíro"
LI';lVlfIlÜ: ::::H'�, CArtO LEI'I'OH: lllll'lH vive ue L'OUfOl'BiÍ- <1i'nt.e! -_. Em ""trilmi<;ãn a visito. r,'sid<:!ieia du 1'1'"I'"ilo Paulo

dad« ,'0111 o!> enslnameutos da Santa Igreja Cat6lica i\.fJOSlÓ- ft lta lIdu P.r"'l'i!'!.1I V,·rd". " Duque nei ro , coq ue tr-ls e almoços lo:llIH
lira Itotuuua OBEDgCE 1\ CRIS'I'O, e GLORIFICA O PAI o{"redflns ii conuuva visitante.
CEr..E�S'f'lAL que O envíou para nossa sa lvacão, proclamando:
"BS'rE E' O MEU FILHO BEM·AMADO, OUVI-Ot"

Mil itar

lHO DO SUL, 27 (Do COl'reSp01I- sendo que no Ctube Bíondtn

vtêtteos contra

dental serão
reslstidas pelos
tras fontes declararam que o

Noticias de Rio dI» Sol

Magnifica impressão trouxe de laguna
a embaixada §trefeito ((Paulo Carneiro})

lulo Viação Hasse
Ati.:'ndeudo ás ,llccessidades e conveniencia iÍos SfS, pa.'l'lageirolli,
li. Auto Viação Hasse, ueaba de estailelc{'er novo flOrados d<ls
seüs b'anSllortéfi coletivos, os fluais já r.ntl':uâm t'm vÍiF,r t'

que obedecerão ao seguinte:
PARTIOAS DE BLU!VIENAU: (diárlaml'ute): fi lull'll:'; -

ilnHmsj 8 llúràs - liomnsine; 9 horas � oniÍJilsô l3,3t1 � oni
lm�; 15,íW onHms <via Illirama);

PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente): fi horas -
onibus (via Ibifama); 9 horas - onibus; 12 horas - onlbu§;
13 horas � limoUi>ine; 15 horas - rmibüs,

qllê

OS

dUf]HIJ:I;t;:lS sentf ram o efeito dl,.una
unl'{a víagem e após HIll prilnei
ro )Jeríoelo com igualduele ele ações
,'OlHO deruons tra o eSCOTn ele 1 a 1
fi nllrri��a Ve-t>l'ie <:"úh:-;ei!uÍn

OS raços de amtzudc
t'ntre ti IIOS!:JU cidade pl'ogressÍ5ra
_. lJif1lt&trial e a legendária te rre;

jultana,
C!le�anl0s em L'il?un� apôs uma

esrarante \'iai!�nl de 2:11 hor-as ;: na

lapalldade de t':;.b",,,;,das

grande número do;; lPi1'illiSines 11'1-

Cül'[JorOlt Sê a errtl)i=,ltX'1.;;1:1 hPref.."!i
to Paulo Carneiro', soi} o espOll'
PEtr de furtes l'oJões_

iiímiiiiiiiiiiijjiiililiii�iiiíímjjíiimiiiiiiiiiiHmiíiiíiiliiimiimmiiíiHiiiíiiiimiiiiiiiiUlUliIliíilliUUiIIlijjHill!
=

#
Rrn Laguna. po_' especial deÍ€'j'en

!_·!a ..ti) pl'eicItu Paula Chrneil'ô, do

!_.H't:sidrntt: do Barrjgu Verd� sr.

Alberto ('ripa. {JS rjO:iUlen5e� \"lbtL
\rerarn é"lTl 1,;isita ás redaf;õ:es: (Jos

jOfltais "Co.l'ri.:io do 8uP' e "0 AI

bor'·. aos -clubey Blondiu. COhgres ..

co I.agunence, Anita Garilõaldi, ;)
de IvIaio, !õ<,a), Bola Preta, Bola

Branr'u, }I'lanlflugu. Barriga Verl!�
=

e Centro Cultural Antonio �uim'"'
rfte�; Cu lrral. al€-l!l di) f'Ol'to Cal"'"

vUFil·o. Praia do Oi e !Vlar ':iro'Sso,
No llrirnfliro jCJgo rE�lUZf.ld J enl

L:.a.gun!.t., o DUfllh� de Ca.XlUS apre.. de. lIão enJoei ·nn:; a lltenOl' dúvi ..

spnlún .. st." c-lll grande f6 ....r.l11. carn

I da Shl' �'a- o ü'u,nfo da rl.l.l)rest..�nt��
�

llH1a t'xibi,;[Jo Ílnpel�av(!l e gracas t;�ia lagunellHe que jO�GU CúOl
-

ao POdEriu dos riosulf4nsps, tive ..

r
tHtâto S3.11gue e jogou p:xra ·.an'lar.

tnos, no dia hncdJ.ato. uma tt:-Eis- EnU'ctantoJ para bent da ver�):u:e,
lt:'ucia nUhlei;�usa que. enfrentando t:Olnos forçados a reco l.._lef"er q11e
" .mm tempo reina:1t? c',opero,l 11m ál'bítro jamais ueve \;t:r rpcc'-

"-
ra tuna grande alTec:.tda�ão. lJirlo COIH Ü.�(rond�13a� oVllt;.:J",

_ Chi'!llinho. Osuriu, [(onder, Lc- quandO tel'lllio.a u peleja, E' o 'lu
dl'a. Alfl't;dínlw, Huno!'ic" AlHlré, !Jl'",;elleial,los em I..aguna e é jus

_ Secura, Enstallo, Gl;inhn " Z;· AI,- !,unente n que os duquistas '1;1

'1E hln.e;;;j e�!tiveralll U\U11!i tarde ihe;:i� .e confornl�lnt UIna veZ que o fi

E (HH:�('ivt·l c U Hlaio!" prova apr"'" 1- hHto prejUdiCOU diversos ataques
lHOS com os constantes upl::.usos do Duque t! demonstrou POlWHS

Sempre novidades - Vejam os artigos expostos em suas vitrinas. ê ��a(,:������'l'��'1'j] l1�Ui��,ó ('{"bom ��:;1��:(;i:1er:���D�,uSR:;::;:�o:ll:�I: �
mmllllllllflllll fllllllllHIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllilllHlllmU I IIIUlI i1íllHllflilllllllllli IIlUIIlItllllllllliUiil t)m'!'iga Verde jogou para ver! "I'

(; o Duque de Cuxias sentiu <,

efeito duma viagem cheia de in

tes, tlm:.! vez que demora.I1 '
,

20 horacl pura alc::mçar Laguna, \

Numa demonstração de C""(l-

I.hciril'llLo e disciplina presenc:u_
mo" li confraternização elos 22 i"

gadores após o embate em qu" c

Barriga Verde ficou de prlS�C do

l'!l'ü t1'llfell TaçH "Prefeito Walde·
muI' Bornhall�en",

COlNem lemhrar que 'ltl�..;dn
em Rio do Sul o "!"l'r'j!;1-

a "ra�a "Pi�f"[Pjt{J
Paulo CUJ'ue-ir-o' é agora ::1 Tae"a
"Prefeito Waldemal' BOrl,nauscn
se ellcontm junto aos troféu" {';ln

qllistaclos pelO Barriga Verde.
Representando a Rad:o �1ir"f!or,

a Liga Riosulense de De;port,>g e

lJar,,·aifJOS tll1 llaglli.l'l ati.. a hord
-I Ut Ilue rtluIÚltl0S r,ai.J Júri do Sul
ffJ!flOS dj�tinghilnns ('üITI a� rna lO

l'€S hOlliPn.ag-eUs.. O inc.ans3vei 11re
frito de J.agllD!I f.,i pródigO ern

ntençÕ-2:s para com os \ lsitante��)

de Lug,m:, leve acham'., :.l seu

favor.quando na cObrançd ,!e um

es<!unteio LI avunte Cari>lca numa

defesa infeliz de Itis vai lJ;;ra o

fundo das I', Õf'S dé Andl'.', No f:·

Grandes variedades de saptltos para
nal. o DUqlH- volta a 3certal" áS

sinalandú O_=:.t-,rio Ufa tento e�ipe1-3-
,'u]ar para u", minufO depoi, Chl-

SENHORAS, CAVALHEIROS E CRIANÇAS V. 5, ENCONTRARA'
�NA=

lPITaL
Rua1S de Novembro, 415 � B LU M E ti A,U

Tribunal do JlIri

absolvidos João Gonçalves e OlgaAlves
acusados do Ilomitidio da Ponla Iguda
Sob a preúdêllcia do ([l' cOllwnc!cn(c prDduzido' pur gu, O encontro entre os dois . En:, seguida. o

_

Conselho
Marcilio João ele Mf·d'�:l"!S. Lllr,:l garrafada desferida 'J.'r ,na nuHe do crime, ocorre\l a �:elln1tl-Se em sessao secreta,
meretíssimo Juiz de Dir':'itd Ol�a A IVI,;'; , que acudir;, em! poucos metros daquele ps!:.- unda li qual fO! entregw.!" o
da Comarca, reuniu-se ônterll det<'.:ia elo seu marido, i bele('imenlo industrial.
ti Tribunal do Jury para jn! A origem elo ,�rime, COnf�ll'- I Levando desvantagem na
galrtenlo dos acusados J05'.1 I1IC os depoimentos das {t.s lulu corporal, ante as cOllrli
(�(Il1I;alves e sua mulher Ol: �emllnhas, teve numa riXtl an- dics físicas diversas. João
ga Alves, acusados de hurm- '2:.;'a er:�re J050 Gonçalves e! Úonça!ves, na iminê-neia
ddio contra Sebastião Siro- )ell�,�t.wo Stropoli, tendo es- �er' estrangulado pelo seL

poli, l'l'Ílne úcol'riclo em 17 d", (' ulllmo llrocurudo se -1c's- cOlltendol', usou du I'eem'so
agosto de 1 fkiU, !lO bail'l'o..te onur de uma adver!, wia que lhe l'eslavü. üésfel'ilHio
IlouJ]H"a N,wtf', :�lP () SPu de!'laJ'eto, que [lt"jllellO golpe cip faea, nã"

FWH'iol1í'1I ennlfo 1"'Pl'i'?'c'n on.I)'U-lllf'strc da f:'lbrka I'fliH a inten(,'ão de mah,r, ['Oe
L1ntf' rio Nr lni:it�l'io Públ i:'!i f', Ido;, KlIt:'hnrit'h & Cin. mo 1'ieoll dt'HHtWÜradlJ lla de.
{] P, filhG!nr dr. ,losé Rir, 'r, .1<}:I., de Itnupava No!'t!', fi- [(,7:" jJI'nc1mdda pelo ([r, AI'?li
d.� Ci'll'vüihn f' COlllf1 11th o�r. t'l'a:). Slia nrná';w, qtllHléln, H"bi.ío, qlif', ao tennil1;l-1:l
d,J de ,1dê:Ja o dr, t\ 1'30 i>be 1'•• I,,'lh:tfldü!lá UlC,Sll,:t fábri I i,�;:,:(' P�;pf'l';(r 'fite D ('on',l-I�1o
ltJ� . étb.::tndnnard ti tlabalhú P:l- d{� ;{enrt::ült-a �: .. lberia db;(�t"trHir __;_.;_O� dêh�r('''!-� q\lt":. �? U11.�-:,o;l

f fi Cdi11-Ei �:r1J lOia outra Pi.JI� i jO!fJ Li,; trigtl� poi.5� h !.li It:_)'-
r ..(1l1 fi:; 11 iIGi..1s (. �:e pj ,.1011 hlfli".i dr, fu;ii::.ldo liàfJ �on�li
g�Ü ..11l1 aré :l:' "iH hüT'�v�. fn;·Ld-. ��l�,.t4 unt�1 !.lineaça á sccirda-
[>re5enc:::ia.dil.1 Iiür [ilrúi:2rl-'E;: .-Ir' ,- .-Ü.110 f"t Íiaino,'3o, núi5 �jrn
a.-�i;!ten(·ia. '-.1".['lI. iaTiu ti recllfierat;ão dE:
TnÍi.:üd" "J.dg"üwlltn, Organizada no Ir� 0- 11,,1 to(1rrl�;ln qn,:-, pelo S211 pas-

dr. Promütm 'PúlÜil'l1 fêt,:,[:'.j ii ;_,d .. d., i,(jfil'a�lf'z .. d,> iÕ'"ha-
b,iou ô,� ucnHti'l'Ímlc'ldúfi t' ct, partido nazista lho proctlitivo, .'ra di�rt(l ih'
acordo ('0111 m: di,;pusíl;ViY 1< voív'Pl' hn l"(l(1VLVl\' social, FH- , -. -, Políeia cmnparcceu lJ sr,C.',digo t�f>I1::l.I; r,Eti'h �'" t "fi qu,,-i1tü (llít? fi E.ua condeuaçãn
selÍ10 tla jllrÍ é, "tlI111eni.H;:''- 'rlt;JiXu\, 2fl ((IPJ ,-- N:nis· refkriria !-i<1hl" !t Vl<.Í.l de seus sé da Silva Fontes, funei,má·
rios Ta'lI::. la,.; Ít';tilklf1OS, de calIlisa pre- filhús, !lOS l)llai,i viJ1b" a�se-
TOllh,n«O ii t}Hbvra, " �,..i tl:l e lIsiindo braçadeiras .?om gl.ll'&lldu a dt"vida sllhsisi€'u-

vogado de defc:;a pr'on:onl'l' >I 'f ,'Ia, 1'01' j,''lO, ]1E'oia (!lK' SI' fi�
t'

, a C1'IIZ swashca, igu:ruvaln -

brilhante ljjeça ora ,WI:!, .11'- zes�c jw;ii.;a aos acusados,
gumenLandtHl elíl }jUSt"', "'óH e11t1'c H multidão que foi ao ;lrill( irl31mente n ,João Gon-
das e cOllvinet'lllp,;, lerlll'll:lIl aeroportu pnra o embarque (·�dv(',.;, que já tinha cumprido
do 1301' dizer flue o L!._·',s'ld(l do lJl'imeiro ministro Mossa- dois anos d� pris1io, !.'jmld 1-1

agiu em legítima df'h'�'; t ·;tiU 01';H,B_O. Ú !,1't'< idf'utl' (;0
- - -

1 ()! iegJ., .';sle viajou para :Uaia,Quanto á pai'tl�'Ill:H::HI (...
_ 'I'j'iJ.lIl1"l It"1< a Ú:ll!f\'I'n ao dt',

ga Alvi's, dedal'Oll o dl:, Ata', OIlÜt' <idt'nd"rá perante ii Promotor Público, que r:,get-
Rebelo que, dadas ;!!:l .'1'" ,1S Côrte [flt(,l'l1al'ional o ponto �Ot1 a tl'élica,
tâncias qne a {'a,'�,e!prii' �'a111 de vista do seH país na dpsa.

-----'--'-----_..;.---

não podia haver C!lllSq 30n

efeito, h!lja visto t.:'1' o e-xaI1IC'

de corpo de delito eonstatndn
corno causa mOl'ti:, '.1 fPri-'mento illCi'-;Q produzido i'Ol'

faca não implicando co 'l:;P- (qu.e';'temente (I ferin·enfo

\'ença anglo il'::miana, Foi a

primeira vez que a Drganiza
ção nazista, recentemente

formada no Irã, apareceu em

público.

�_"�_� L,..;;.�•. -

11 Fi'aitueZas em g,�ral
I: ViNHO CRf,OSÜTADO
I SII.."UHA

FOI VISTO COM O TERNO
ROUBADO

!
Tambem esteve na D,R.!'
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