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--:-'- O presidente da I
RepúbliC'a assinou a
to considerand:b fa
cultativo o ponto na�
repartições públicas
federais, autarqultcas

No Dia De

N.o

Assis CHATEAUBRIAND

D Primeira

proxilHo

quinta-feira, dia

LONDllES, 26 (Pelo Tele
grafo) �Q Pode-se imaginar O

que seja 'um camponês da Pa
raíba. designado para ser de
legado do presidente dos in
teresses políticos e humanos,
que é o sr, Getulio Vargas,
numa missão especial junto à
Corte de Saint James. Corno

------

as "gaffes" não serão Ineví ..
taveís! Como as "improprie
dades" não saltarão pela es

trada, qual cogumelos do
chão!
Villt� vezes pensei ir des

pedir-me de Sir Geoffl'ey
Thompson e ladv Geoffrey;
vinte vezes me esqueci desse
grave dever! Cheguei de São
Paulo na véspera da partida,
Antes da outra partida, da
rrretropole de São Paulo, au,

(�ei pelo interio!' do Estado.
com Eugenio Gudín, a visitar
fazendas de cereais O tempo
foi passando, foi passando, H

acabei não indo a São. Clen
mente dizer até logo ao em

baixador do, governo, junto ao

qual partia, acreditado uuma

missão €special.
Pois bem, ao chegar ao Ga

Ieâo , aí no Rio, quem encon

tro l1U estação de embarque,
ao lado da esposa, 'p:ara Ie
var-nu- despedidas? O embaí
xador de S. lVIüji.'stade a Rui"
nha Elizabeth (' fi senhora
Thompson.
Não resisti ii tentação dê

um ato de humildade e de a

cabrunhamento, e disse-lhes:
- Lady Thompson, Sir

Geoffrey, vocês são modelos
únicos, modelos 'incompará=
veis, modelos adoráveis da
perfeita educação- Basta que
sejam ingleses. Vieram es
pontaneamente ao embarque
do delegado mal educado, que
antes de partir já fazia a

primeira "gaffe", Outras 1'1"
rão, inevitáveis. Mas a pr��
meira está feita e não há
corrigi-la. Será m'elhor eon

fessâ-la, humildemente, di
zendo: O Brasil pode conhe
cer outro povo mais rústico,
(Conclui na 2.8 pago le�
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jGarces assumiu de fato
a presidencia do PSP

muís grave crise por que já passou
o partido do ex-governador.

ADHEMAR IRA' A MINAS

O sr, Adhemar de Barros. que
ontem regressou de uma viagem
pelo interior de Mato Grosso.
transitarã, hoje, pelo Rio, com

destino a Minas Gerais. O procer
politico de São Paulo permanecerá
alguns minutos no Aeroporto San

tos Dumont, antes de retomar via
gem.

. Prosseguindo disse que ... a

medida que avançamos .pára
1954 e 55 as coisas írão pío
rando, devendo. 0 povo se va
cinar contra os boatos e intri
gas, podendo ter a certeza da

. vitoria da nossa causa.r a

causa .de milhões de brasíteí
ros, e que dia vírâ, com a a'

juda de Deus, em que pode
rei dar ao Brasil nova era de
ordem e progresso, e· as suas

energias adormecidas serão,
despertadas" .

E concluiu dizendo que o

povo espere um pouco mais,
saiba confiar, pois ele conhe..
ce palmo a palmo a nossa ter
ra, fi pode dizer que esse pen
samento, de renovação ínva-
díu o Brasil inteiro.

.

Reunião no Diretorio
.. Foi feita uma tentativa de
reunião do diretoria esta

letra B)

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTú cmc

Não se acredita, porém, que o

presidente nacional do PSP aceite,

Será· um espelaculo fabuloso a ��i.:ª:t�:��:;:���
coroação da rainha Elizabelh II �.g';;::�iEf�

I _�� ....,..�......._.;..:_. '--___
-_

ex-governador do Estado que esta-
.

d.
· va sendo esperado, ontem à tarde,

francêsa do acontecimento c o m g r a n
.

e sim p a t I a somente deverá chegar hoje a esta

capital. Acredita-se que, retornan
do de Campos Grande, o sr. Adhe-
mar de Barros rmedtatamente cuí- FOI O fACERDOTEdará de enfrentar a situação, tendo .J
em vista evidenciar, aos correu- Rt(I:BIDO rA BALAi;;,io.ti..ilr'os•. a:.dedslio de x'�t!fictri" ,ns - li·"

.

.
.

resse Como OS interesses da termos contidos na carta que diri� BELEM, 1 (Meridional)· - Os

Europa e de todo o Ociden- giu, há dias. ao sr. Barone Merca- alunos do COlégio Nossa Senho·

t��.. darrte,
_

quando tornou bem claro
ra do Carmo, dirigido pelos "Ir'e :

I
que nao desejava entregar a che-

.
LONDRES. ] (UP) - O na estadual do PSP, no momento mãos Saleslanm�" quando jog·a·

raro futebol, a bola caiu na re

sr. Dag Hammarskojoeld, ao governador dos paulístas. As-
sídencía do visinho, o portugues

, etárí �", 1 d N' ,- "
sím.. a chegada do sr, Adbemar de

sec�e ano g�ra
A

as acoes Barros poderá marcar nova etapa
João Con'de Filho. Como o Iusí

UnIdas, chegou ontem, a lia seria devlnteltgencía que ora
tano negasse a entregagr a bo-

Perspectivas de grive enlre ��� S�P�:��:i���ad:s���:: perturha o PSP, configurando a ?i�ro ;:��:��::!?���:�:;d:edf��
d Ina IO'-lmOS à cerimônia de sagração da recebido i't bala. O pl'.Jjetil não

OS . emprega. os r l-,ainha Elizabeth segunda.

I
( A S A ( O S ·atingiu o �nce,·éjote· indo f('r:l'

RIO, 1 (Meridional) _ sido atendidos suas r.eivi.n- O ,Secretar, io Geral ,da ONU gravemente o menor Dírcolu

\ \
f bd'

de ·Campelo· que foi hospitalizadu.
Oficiais da nautica estão dicações. No sindicato �os 01 rlece 1 o no aeropol'tl.ol Peles Nylon Lã Os 'demais alunos revoltados a·,

decididos a dar inicio à gre� oficiais da nautica o mqyi- por representantes do Fo- CASA "A CAPITAL" pedrejaram a cast'. " tl hot"qnim

ve �q Marinha. Me:rcant� e n:.ento é de �sp:ctativa �lds (COI\clui n:. 2.a pãgina letra F) do lusitann,

NaCIOnal no dIa 1616, caso' tmdo a corrussao de gr�"Oe,
até essa data não tenham dela fazendo parte 'O conium

dante Emilio Bonfante, �lue
informou à reportagem que
a parede 'atingirá setentlt
e dncó empresás de capital
privada, mais duas antttr

quias que são a COs;feYi'a (�

a Frona de Peiroleiros. .

OS ULTIMOS ENSAIOS

-I
deixa o anexo, da Abadia· de

Ao 130 mde cornetas•. o coche Westminster, pela madrugad.a
em que viajará Elizabeth II. durante uma das provas fI"

S. PAULO J (Meridional) - A

pesar de tudo, apesar da clareza

das palavras do governador do

Estado hã quem ainda não acredi
te no rompimento, ou quem per
ca tempo. procurando voeabulo : na

proclamação do prof. Lucas No

gueira Garcez. As Interpretações,
nos círculos politicos, coincidem:
o prof. Lucas Nogueira Garcez as

sumiu, de ratoie de dírelto, o co

mando das forças situacionistas do

Estado, aconselhando aos descon
tentes que passem a militar na o

posição. Aliás, já explodiu o des
contentamento espero do deputado
Juvenal Lino de Matos, Foi o uni
co que teve a coragem de dizer
"riâo ", o!i demais correligionários
do sr. Adhemar de Barros, aceita
ram a situação como uma ratan

naís para o grande desfile da dáde ínexoral, a maioria até faci-

Coroação; em 2 de junho.
litando a transmissão do alto co-

(Fotol United Press) mando.

Nao preju�jcaria a mB�i�a
os interesses 'o nosso país

,----�--

.--'-------------------

RIO, 1 (Merfdlonal) - O sr.' programa de economia. Expllcotl
Amaral Peíxoto, ouvido sobre o governador que não via corno
se tivera oncheclmento nos serem prejudicados os projetos
Estados Unid')s da extinção da fie interesse do Basil, uma vez

Comissão Míxta Braell-Etsados que os financ'amento',3 seriam
Unidos, respondeu aürrnatíva- dados pelo Exp>.Jrt Import Barr

mente, frizando que a me'dida co, pelo Banco Internacioal Ó

não prejudicaria Os financia. por capitais privados que í,a

mentos projetados. A extinção 'interessassem em ínvecttmen
da comíssão faz parte de um tos no nosso país. Adiantou flua

ao tratar o assunto com o pr ...
sídente Eisenhower acertou na

indicação de um f'uneio nar!o do
Banco Internacional pn 1':1 'J

Bt"W3i1;- qlH�" c

..ftq�d-, ? �L��'mE e� f:'r�a
como agente tlUllllClü ,)r�;'1io, a-

fim 'de faeiliiar as (lP�I';1,�O:;]
d3 crédito.

,

Receios quanto a
aplicação do em·
préstimo no cam·

blo livre

povo.

Explicou que se acha ser
riamente empenhado no exa

me e na solução dos diversos
problemas nacionais, e que
aqui viera exclusivamente
para manter contatos com os
membros do, diretório. Pe
diu depois que o povo tenha
confiança e act'edit'c ria cau·

sa ,�uc êle e o seu partido u

braç3ram, e qw; "11[.0 ha na

da, '0 que há é ip.vcja, caIu'
l'in <' despeito, não devendo o
povo acreditar no, que está
&8' passando, pois toda essa
intriga não merece nenhuma
dór de eabeça da nossa par'
tLl." .

Disse ainda o sr. BOllfan- RIO, 1 (Meridional) - O
te (t�e paralizarão duzen- sr, Osvaldo Aranha, ouvido
tos navios. For sua vez os sobre a anunciada extinção
ofic,ais das maquinas da la Comissão Mixta Brasil-
Marinhá Mercante, nã'o E::;��:dos Unidos. dec�arou
companharão os ofíc:ais que essa provid'encia em

nautica, alegando o presi- nada vem alterar, as re1a
dente do sindicato, sr. Isaac ções econômicas e financei

Lopes dos Santos, que . a ras entre os dois países, a

greve dos nauticos é fun� firmando que extingue-se Q

diamentálmenfe contrária � comissão, mas não se extin
seus princípios.

DEVEM OS CATOLI-
COS REJEITAR AS 0-
,RAÇÕES A' SÃO JORGE

RIO, 1 (Meridional) - O
cônego Cipriano Bastos, chan
'celer da Curia Metropolitana,
declarou, hoje, que .os catoli
cos devém rejeitar as orações
a. SãQ. Jorge, qUe constituem
curioso comercio. Tais ora

'Çoes são adquiridas pelos fiéis
ql,le as utilizam à guisa de fe
char .0 corpo.

NOVAIORQUE,l (UP)-
° influente orgão comercial
"Journal ar Cümmerce" re�

ceia' que esteja ocorrendo no

Brasil uma situação tal que
p.arte dos trezentos milhões
de dólares recebidos por esse

país do Bando de Exportação
e Importação vá para o 111e1'4

cada livre. Como se sabe, no

'cambio livl'e do Brasil, o d6�
lár é co1t;du a um tipo de cam�
bio duas vezes e meio maior
que o oficiaL DIZ o Journal
of Commerce que tal fato não
se deve li maIrC!bras do gover�
no brasil(�jro. E frisa. que se

-- tI'ata de uma situação origiQ
_

nada em 1. [152, quando o

gue a política de colábora-

J tra, quando
a mesma nao e- Brasil, como outros países te

'Ião entre o Bra.sil e 'Os Es- xistia obti\nemos mais dos miam que LI guerra da Coréia

tados Unidos. Estad�s Unidos. Em dois a- pro_vocass� grand.e, escnssês de
.

. .

.
• artIgos mdustnals. E que,

Sa,lienta o "Diário da nos de a!lvldad�s a lesu�ta-IPor isso, o Brasil comprou no

Noite" que o sr, Osvaldo A- do tem SIdo mUlto reduzado. exterior mais artigos que os

ranha, Êsplicando melhor Fode ser até que a extinção �que podia pagar.

seu pensamento, disse: signifique uma po1ít,ica
.

l'b 1 t d II Fraqueza em geral II
"CrE1�o que essa medida maIS 1 era. por par. e. os

III VINHO CREOSOTADO Ií
foi ditada pela falta de ver� nossos amIgos amenca- II SILVEIRA·

ba para pag,ar o pessoal a- nos. - _; - - - - - � "'l""

meriQlmo. lotado naquela -

comissão. As restricões or- CHEGOU D LISBOa o CRUZlllOR
camentárias dos Estados u-

IRO Alai B�idos tem sido grandes, tão BR8SILE «II Mil
.

dRROSO»
enorme ('ue 'o propriv. sr.

Lindenbe'i'g, qtlle há pouco

no5", visitou, protestou con

tra o corte feito nas dot'a

cóes das forcas armadas".
�

Concluind� disse s· s . :

"Reputo essa comissão
desnecessária". No govêrno
do sr. Eurico (Jaspar Du-

to 'O "Le P:arisien Liberá''''
enche duas paginas c..<\om

pormenores -e fotografias,
com o sub-t�t.ulo: "Coroo
cão de.Eliiabeth será fa�
buloso >espetáculo". Muitos
jornais ��ilientam \O inte- Extingue.se a comissãomas nãose

extingue apolitica de colaboração
-- Esclarecimentos do ex,chauceler Aranha

R E G 1ST R o U - S E UM INCIDENTE
DURANTE A 8 R I G A D E G A.l o S LISBOA, 1 (UP) - o çru

zador brasileiro "Almirante
Barroso" chegóu a esta Capi
t;Il demorando-se até cinco do

corrente, quando partirá para
a Inglat�rra afiln
d e t o ln a r parte na

revista naval, por ocasião da
coroação Qa rainha Elizabet.
O comandante do cruzador, sr

• I/B.

ãrmJ�tlclO

Muniz Freire Junior, apresen
tou ç s cumprimentos do liSO.

Amanhã outros oficiais brasi
leiros serão convidados pelo
encarregado dos negocios, sr.
Mendes de l\'Iorais, para lIm

almoço, no qual tomará parte
o Ministro da Marinha, sr. E4
merico Tomaz, que tambem
oferecerá um almoço aos ofi�
ciais brasileiros.

a (oréia do Su I
UnidOS em troca

o liJUX; lio dos
do

.)

Pavoroso ..

sem lar
COREANO ANG KAI SIIEIt transportados por mar, corta-

SYRACUSE, Nova Iorque, TAIPE, Formosa, 1· (UP") ram a única rota ferroviária
1 (UP) - O Exercito sul-co- - Está sendo formado urtl dê abastecimentos dos rebelo

reano converteu-se numa for� novo partido em F{Jrmosa, dê! des comunistas do Viet-Minh

ça ·formidaveL IstSl foi o que ()posição �o ,generalissimo I ent.re o nort.e ,e o sul da Ind?
afirmou o secretário do Exer- Chiang Kal Shek. chefe dicr· Chma. ParticIparam do rald

cito sr. Robert Stevens, hoje. partido Nacionalista. ; trezentos soldados franco-viet

Disse o sr· SteVens que

acaba-I·
Essa informação�foi revelai. namitas, 'os quais desemball

ra de visitar a Coréia do Sul da pelo jornal "News:', que ge caram a setecentos e cinquen
e que ficara grandemente im- ed�taA 1110 idioma inglês .em ta q�ilômetr�s a, sud:Qést�. de
pressionado com a quantida- Talpe. HanOJ. A Via ferrea utIhza-

de e a qualidade dos ·soldados COMANDOS _FRAN- .

J d� pelos comuI?-ístas e que

sul-coréanos, adextrudos pelos �' CESES EM AÇaO NA fOI cortada corna entre Anna

Estados Unidos. INDO CHINA e as forças vermelhas ao nor.

NOVO PARTIDO EM BANO!, Indo-China, 1
� (U-'fte, .na direção. da fronteira da

Ol'OSIÇAO A ClII- P) - Comandos franceses) 1 Chma comulllsta,

Q Eisenhower
_.......... IS.g, Rio.
� "'0' inlu 'o.IIIIQ,

(1JIIn.'_- Illetfil)
o lIIIQdomo ,,,,tomenlo dai

fvnções femininos

orOREMO
�...

.�'. ,.._,. d.

'� '"" "'_"do _golha...

5.\ U. �.... d.

uuul{lIIO lICO. Uf
i uUfI lUlU $. l.
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SEGUNDA PA'GINA �

- IPQltllJNtOADfS.. . r :l:�n,,: :;e���é� �� e�;tf,{!!i.A.agY�Ob,"o��.'<Tlf��'ÓkO e

----·-......-11..,·· II Mas dificilmente nós, para�- compassivo, quando beijei as

V E N D E S E I V E N D E (E banas, poderiamos ser vence- faces da divina Lady Thomp-:
- .

"

.. .) dores num campeonato de
,
".

rusticidade, Temos um record

à vista' ,ou' .a !Jrestaç[ô:. u�a ,l1i�IÀ CASA: de d&is anda- neste sentido, que nem os

bicicleta de senhora, em per_', res, apropriada. para . negceío. .

feit() estado.
' Aceíta-se. em troca automQvel1 C

.. T" I
Infermaçêest nó' R(Jt�l

.

Ro' :OU terreno,
, li

asmura --:- repica e

Ietz, com srt.ll. NILSE. Ver e tratar ,na oficina' BrIm
�Froescl;lin-,,'. à Rua' 7 ,dé se-l CASA "A CAPITAL"
,lembro', 1051, Fone 1321.
.' �

'-, .:.:," "':' � '--.. . ';

p

"A C I S A" - Fone 1324 _
.

BLUl\tIENAu

�
Rua 15 de Novembro 983

,

Telegràrrias: VANDEMEENE
A 6'E N T E'S .

f
Grande fabrica d� Plac�. ,

de, esmalte" metal,
'

bron
ze, ca�bos de porracha
e metªl, ., daJa'd(U'es para.
duplicatas e out!'f.lS fins;,
Peçam informações a. Fa:
brica (Edifício próPTio)
Alexandre & Cia. Ltda,
Rua da Oeneelçãe, 116 ..::.

RI() DE 'JANEmÓ"

do evidencias de grande sig- I
Desse estudo têm ressalta

nifícação para o planejamen
to do trabalho educacional a

ser desenvolvido. atendidas
refgn' Oífíce e 'o secretário as condições econômicas de i

da ONU nesta Capital. Es- cada uma das regiões brasi-'
.

• Ieíras onde a ação do Serviço
sa e a pnimeira visita do se fizer presente.
sr. Hammarskojoeld á Ca- Relativamente à proporção

.

f
pítal .inglêsa,. depois de, ter numérica existente entre em-

d d T pregadores e empregados, fo-suee I· o ao sr, rygvie Lie rarn apurados Os seguíntes a1-
'. e

.
aproveitará sua

'. estada gar ísmos para o comércio va- I
"
pára entrar' em contacto rejista: Bahia - administra-I

7:'���������.s,��;,0:: com os círculos dirigentes cão, 13.�18; empregados, .. ': Ibritâ
. 7,424; Mmas Gerais - admí-

nICaS. nístraçâo, 24.308; empregados,
H . LONDRES, 1 (UP) - 113,475; Pernambuco - ad-

Ch.uva, diluviana abateu-se II minis�raçã?, 9.503; emprega
ho}� sobre. a Capital brítâ- d<;>s, <J.�89, Alagoas - admi-

.

"

'). -

. nistraçâo. 3.451; empregados,
nica as 15,.:10 horas, díspen- 1.120; Sergipe - admíriístra-
sande um pouco a multidão lção, 2.10G;' empregados, 663;
que bloqueia completamen- R�o Gr31l'ct; do Sul - admi-

te o centro da. cid d N _ )nIstraçao, �O,329; emprega-
�

1 a e.

�! dos, 11.373; Amazonas _ ad,
merosas pessoas consegui- ministração. 1.313; emprega,
ram 'abrigar, sob 'Os portais, dos, _1.228;; Pará - admínís
Porém milhá:res de curiosos, f

tração, 4.597; _empregado�,:.
entna 3,105; Maranhão - adminís-
.. �.

os qu_als numerosas tração, 3.523; empregados ...
mulheres, nao conseguiram 1.751; Piauí - administração,
encontrar abrisro e perma- 2·223� empregados, 5.730;
neceram sob : tormenta Ceará administração,
A h -

'. : 9.327; empregados, 2.171.
c ,uva parou uns dez m[- Esses índices são determi-

nutos depois e em seguida I nados pela fraca estrutura e

á muliJidil.O voltou If: 5'2r tãà t c,:m?mic" das' entpresas br11-
Ínt(;insa. tornando d f' ;t' _ l

::11e1ras e nelas, ' frequente'
.,.. ..

'

'_ "

e lnl 1 mente, o empregador tem, a-
\i amente va a esperança de lém dos encargos naturais de
os automobilistas abrir ca- empres2,rio, os que seriam a

minh'a dUrante essa calma- tribuido'5. aJS .empreg;:td,os, se

ria, a empresa aSSlln <J eXIglsse,
Assim, se é verdade que a

'. '.'---::=--- l conc�ntração de empregados
Fraqueza Em Geral I deV2 superar a de emprega-
'VINHO CREOSOT,tlDO I dO�,es lotados no cçmércio va-

Silvei reJ�sta dos grandes centros
ra 22.ao todo), não é menos ver

dade que, na maioria das ci
dades br;1sileiras 0.552), a-

. queles se apr,;Jximam ou se

Ijigualam. .

'I
As cO!lclusões de tais estu

dos, 'em face dos números, fo
ram as se,suinte3: o comércio
brasileiro se ressente da fal-

I
ta de pes�()all13.bil e devida-
mente treinado para as tare-

. �as' essendáis ao seu normal

I r:��sem..()lvjmento; . o comérci:J
,aecessib, cie. um? quantidade
) �rÉ;s,cente . d� p�soal para �s
'j encarg::s dIretIvos, de adml
nistração e controle; :faltam

I em pont:Js chaves de Il1aior

'I' c;::úcenfril;.;fio cOffi'2.i-ciál cur
!':,')s e esrchlS capazés de Pr,c):;"1

I [.lorcionar. em, tertJ!)o util,

I
Jessoal adequado

.

às práticas
especHi:::as criadas pela.s pê

: culiaridaccs da eCJl10mia em

J
: cada .re[�ião; n�S regiõ'�s po

. ! �rcs, 3S _crn:oresas ,resistirão à

111I1troducao
de elementos que

, 11h('� pareçam desl1:'!cessários,

I ,,}Ivo s�: am orgão superior
A escala do navio "SANTA INES". eSp'cr.ado pelo dia m:nte dirigido aproximar da

10-5, (apr()ximai(a�('iiteh em, Itap.í foi cancelada, I empresól o eleme.nto. ,técnico,
,

.

I ;em, grl1:·,'da .com n;JVOs onus:.tendo. sido sua e:�rga. {testinada' a'najaí7 hhldettda para I E facll, pOIS, entender, por
o navio "SANTA''URSULA''. Ique o Servíço Nacional de A

. pt'cndizagem' CamerciaI tem

! posto m:.Jita ênfase na ClJlac

I bOfiÜ;ão com o Ensino Comer
cial Q:2 forn1'lc5 � e COril o' su
perior de eiellCias econômi
cas e contábeis. DaIí pi'ovirâó,
fcrc;osanleúte, os '{:mpI'esario�
e os 11ümens da:;; elil<·g comer-

I ci::iis f' ecolJümÍcus, de qí.j·,;:
tanto necessita o Brasil.

A, O�6A"',1A{j'O
,

';'BIUMÉNAIJENSE' ttdà�"
lem�.I!���' �e,��a::' ::.

',D�vers';s . :t6fes. Da <Ru;_J; 'i' d�
l!le�e�pr1? .

' q�iJnQ,:. toca� ,;p�r!l
'nlq.ra;(fia ·.e;:C.Qw.í1,rci!l�\'

..

: 1. terreno tle 750 metros .qua

dra�o:;;;;,:PQ: �l1irto ite: �1J1Jt ..Re.
.

tlro. Prellu' I;le ocasUió., " '.

I :ter'renl 'no JardiJIÍ :Qlume
nau, m�dill(io 1: htetr�s pó,
46: Local de .. ,gr:l.l}de f,nturo.

os seUs r.aethóres negõcios ixno�
billá.rios na Órg:miiàção' mli�
menauense' l.tda:, à" TUa 15
de Novembro 870, 1.0 andar,
sala nr, ? com. telefoiu; 1572.

I:' .... '<.". -. (
I

S� voce VIr cair um pouco
de 'giu; conhaque: etc" dei
xe evaporar qúe não fica
rá mancha. Os vinhos. e os

li..bbres. :entrei�nto, podem
manchar. para' evitar .

a

manc.�a, escove corri 'água
morn� ... q]uente, enxágue
com ag�a mórna.. Esfregue
um pano em circulo. pára
que não :fique' � aureola,

.
' '

foram an:oVados 9l.
Disse-nos, aindaj o sr. In

d:àlecio'Iglé'sias. que" não
há móf,iv() para que' a po
pul�çãÇl, fiqu� alarmada,
Un1f< vez que. as medidas
d.et12rminadas pela Secre
tário de Saude; sr: Alvaro
dias, sâo apenas' para a

lertar o povo e não para co
locá-lo em sobressalto,

I N E
B ..

IRe

PROCURAMOS
PROCURAMOS boa s mocinhas

tornar costureiras

RÔDOLPHO' KANDE R S. A .

se
•

queuam

Com. e lnd, --BLUMENAU.

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

-'Linha -

MOPAR

c

LOJA - Passag'ens - Novem hro, 159 - Fone 1535

. $

eumatismo?

" ,MBURS SUED·8MERIKIINIS&HE
,Dampfsbilfarl ..Gessellscheblaft

ímêd:ato'
" : / '" � ;,EG(reRT &,��:ISpsüK' ;, '\

,(erA.. HA�1B'lJJ.'{GUESA ,gUL-AMERICANA)"'-;

Avis:lli1�S a. ll{ssa: distinta fieguezia que os seguin�
tes riávios' da' ÇO}l1parihia supra' são esperados em

I;rAJAI p:tra des\'urga e caYregarüento, aproximada-
mente: ... <.. .,. '" ... ... ... .... . ..

Para passagens; car.gas· e demais imormucões com

os agimtes I:1ID ItájaI e Blumenau

"S A M' A R' ( O
S. A .. Agenda �arqima e éemerdal'

..

1J·6:53
19w7-5�
1-8�53

uSanla flena"
"Santa Isabel"

dItA PRODUTO .DO

UIBORtiIÓRUJ LI'COR DE CICIU, XIi'VIER $" I.
�..

Sanador é um bálsamo de ação
sedativá contra a dôr ne.vrálgiCa,
reumát!,ca �u mus�ular. �a fricção·
com Sanador estin'mlaa circúlaçâo'
sanguínea e

.

produi râpido' alivia.

"Sanla (afarina"
iJ Il" Ibt Q. U II 'o I I} & 8

vARíZES !!l: ULCER:A.EL

f,)A.S 'P:�.4.8: éUl'atI.l!em opençi..
ut�i·l!tpg('�S, FRISA0 ,DE VENT.i.Us, cm,ms.
",I\·,l>.�i",NA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUI!i

COFiÂÇAO;"pui.MoÉ$, RlNS, 3EDGA., FIGADO

\.

DO

Integralização:
(hamada dos

B R A S II
de Atões'
Acionistas:

Alzira do Valle Boiteux
Antonio Tavares Leite
Arnaldo VVerneck
Asseburg & Cia,

AugustoRocha, ..
;

Caixa Agrícola Cooperativa de Blumen;;l'l! .

Carlos Alberto Dunshes- de Abranches
Cástílhos França
Charles Hue
Cícero Nobre Machado
Cid Gonzaga
Domingos de Souza LeHe'
Eduardo Horn & Cia.
Emílio Nina Ribeiro
EUgenio Mártins Lage
Galba de Boscoli
Germano Boettcher
.Henríque Victor Lage
Hsrcílto Luz

Hering & Cia.

Hoepcke, Irmão & Cía.
Hippolito Boiteux
Imbrie & eia.
Viuva João Bauer JWlÍOl'
Jbão Gentil de Mello Ardl.'.lQ
José Arthur 130iteux
João O' llt>llneH
Konder {I.,;. Cia
Leonardo J. C)tnC"S .Junior
Luiz Betim 1:'a25 Leme

. Manoel Vieira G.l :r;á,)
Margarita Gallotini
Olavo FreirE Ji.1nior
Olintho dê Oliveira
Oswaldo Werneck da Rocha
Paulo ,zimmermann
Pedrb' Brando .

Sindicato Agricol� dó Municípío de BIumenau
Simmonds & Williàni'son
Zuleika BOl�ge3 da Roc4a-

O pagamento das prestações poderá ser efetuado
támbém à Av. Mareéhúl"Câmara, 350 - 3:0 andar,
Rio de Jaheiro. .', . .

.

BANCO,SUL DO BRASIL S. A.
SAVIa DA ,CRUZ SECCO

Diretor-Presidente
.

DR. ALBERTOPROE;NÇA DE FARIA
Diretor"Herente

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I ete a·,· ,

.

,

' RIO, 30 (Merid.) -

orga.-Ise
dedicado ao estudo da ati-

llil � Fone 1D9Z,- Cali&' ,plJ.1itaI. !til. I
..

UI
,nizado em 1946 e posto em a- vídade comercial em lodo o

Diretor:. ,'MAURICIO, XAVIER
.'

:
...

·d'.'e',�,·'.�.·/par,ali..sia'
. infantil

'. 00.:·,···· ..•...',.,...· 10 . ����l�Z?!S c���T����Spapai de Estimação .

%�;el�di�=����O c��c�����\ t:� P!aJ�;",lUi iI" 2� página lma C)

Redat�r: RAU):. FAGUNDES ln, � Logo que o trepidante Armanduli'alcâo preparou o re-

R- fi" -ta.
..

I' dlz"o querlmeuto e 'começou a colher assinaturas dos deputad�s.
--...........

&XP:��:!��. ·'l:.(� �a
, 8.S.....0&.rle'tDaSr'''OPardae a aSramUed)ei)�· ' ...••.• ,

g:�����:�r���:e���1r���1�11é;O?���;OpJ�1��1.tà�t���;r�l�i�:I::� Indl·cador -P'rofl·st'l·o·o·al..............s__ •
e "Ultima H'Jl'a",·t) senhor mandou que se telefonasse ao Ma- d

A"'''''T

','. '.:

,.".,t lISO 00 >j R.IO, 29 "(Merid.) -

..
' Ain- rio de Sande e Asststencía, ria Vai Com as Outras, o nosso Capanema, ..recornendando-Ine.tõU'IuAL '" .•••.••••..,.. ........", - .

tSEMESTRAL •... .; /' • ;. .••• Cr 80,00 da: lião fDi dominado o sur- sr. Alvaro Dias, Informou aprovar f) requerunen o.

N.o AVULSO . ..." ! ''''.• , •• ; .. • •• •• Cr$. 1,00 , Afobado. Capanerna Informou, nntâo, que n50 teria vo-

I to de paralisia infantil. que a reportagem que, a,l)esar fação. porque o requerhuento havia alcançado um terço da

.!'irrOmpeu no D!�trito �ede- ?� verlficaçâo",. de !.frande maíorta. Mais tarde, foi· dada outra telefonema pelo Catete.
ral, embora J<.l estejamos numero de casos"

...
1130 se acrescentando que o senhor estava muito satisfeito com o re-

lno fim do Outona e príncí- se pode ainda êonsÍ(�érar. 'o sult��. verdade,' sabemos que i.udo isso' termi�a em forr'obo

Ipio de .Inverno, ° Secreta- su�to, como uma �pl<:lemla, dó políti.co. Qua_l () il�quérito parlamentar que já �rod.uzi'Lt os
.;_ - - - '� _ --o .;_ �.- p01S e bem po�slvel que; �eus»Ó,���ltOS? �Go a�.la!1ta. �iz,�r que o P?der Legl;l�tlvo é a.

DAS GEHEIMNÍS DER OOS anos anteriores '. ate sent�nel.1 da Democracl� ..
E í'nrolagem dizer ,ql;le estão send�

RICHTIGEN HAUTPFLEGE '.. t h" '. ;.1 pratlcados atos .aterrtatóríos corrtra os prU1CJ.plOS fun.d;:unen
}n1alOl' numero se en a ve- tais do regime constttucicnal.

In Europa íst man V!itter- rificado, ..

Foi. determinado o prazo de 45 dias para a terminação
ungseínfluessen weít lliehr O sr. Indalecio Inglesias, desse inquérií';l,. Pois bem, faço a apo�ta que quiser com o

.ausgesetzt als in Braallten. dír te r do Departamento meu colega e. cama,rada Arrnuudr, Falcão que, dentro. daque-1 E � • ". .

r
Ie prazo, continuará tudo no mesmo. ,

•. Wenn dte Europaeer-Irr f'i'ot�- de Higiene da Prefeitura, A t:ulpa.é do govêrno, que abriu as arcas do BB. E en-
. dera ihre Haut spQrUich declarou-nos que; no perío- quanto o quiser, com inquéritos ou sem inquéritos, as erícas
. frisch, sammtweich und zart do de cinco meses foram e últimas horas, ou .q�laisquer outras empresas índustcíaís ou

'. zu konservieren ,neJ·ss.. so r gl'stT'aclos 36::;' c''as'os Para comer<;:WIS, c.únsegull'ao, com �as1.ro bancarlO ou nao levan-
w e -

_

"
'. '.. . tal' as quantIas de que neceSSItarem.

lieg't das an der richtig;en uma popu�açao de 2:" 1111- O Banco dó Brasil continúa sendo isso que aí está, a má-
Wahl ihrer Haut-Creme. Sie lhões e 500 mil habitmi.tes. quina para comprar dedicações. O govêrno tem 52 por cento

benuetzt Nivea-Creme, die .a1s Em 1939 quando se regis- das ações que constituem o cJpital d� Banco· F:z o- que bem
, .

'.' entende. e aprova sempre, as proprlas camaradagens. Com
icinzige in der ganzel1' Welt trou um surto, de pohomle- uma simples papeleta do Lafer, tudo se arranja no mesmo dia�

I Eucerit enthaelt. -lite tão violento quanto o E' verdade que o honrado general Anápio Gomes fica arre-

Eucerit ist eine Suhstanz, presente, foram registrados I piado e amarra a fisionomia. ven<;lo-se, porém, forçado a

die den Zellen der Haut 8eh1' 287 casos mas
.

para: uma transigir, porque, i'hilitar discip�m<:do, cumpre tOrd:ms ...
, .

,
'. -'

d 1 'lh-
.

Não é nreciso ir muito longe. O proprlO A.rmando Falcao, que
nahe verwandt ist und darüm popula.çao e ITU ao e

já administrDu o IAPM, conhece t?dos os segn�dinhos e sa�e
die Eigenschai"t hat, auf na- 80.0 mll pessoas. Desse'mo- como é que se preparam as marmItas, quando se quer serVir

tuerlíche Weise Hei und vo11-. do, a proporção é até me- a ami�os e a correligionári�s... , .

.5ta.endig in die Haut· einz.u- nor em relacão a 1939. Na- . �ao tenho qualquer sIl11pah.a, mUlto ao cont:arlO, pel�
-

,. , 111a11e1ra com que se formou a Enca, etc .. Sou, porem, um ho
dringen. Nive-Creme' fue'hrt quele ano, o numero de 0-

mem prático, que diz as coisas como devem ser ditas, e não te-

I
der Haut lebemmotwendige bitos foi de 22, sendo que a- l1hO tempo a perder.
NaehrstofIe zu und verhin- gora foi apenas de 23. En- Tudo o que acaba de ser feito ,é ridículo. E vai deixar

. . '� acel1tuar muito mal ao ·Parlament'J. Nada sera apurado.dert hlcrdurch RauheJt und tretanto, deVl,;,f"Se Conheco muitos ladrões e muitos espertos. que com in- I,fruehzeitige Faltenbildung

il111
a existênCÍ'a de melhores 'quérito� dessa natureza, tranS:Dormaram-se em padrões de ho-

IGesÍCbt und am HaIs meios de is'olamento bem riestidade. .

nf 1·
:

, d O H 't 1 Na última Assembléia do BB, interpelei o meu simpáticoI o ge 1hres Eucent Gehal- como e cura. OSpl a amigo general Anápio quanto é que está devendo o grupo Ja-
tes wird Ni:ve ..Creme gaenz;.\ Jesus chegou a receber cer-

. �et.
lich von de� Haut aufgenóm- ca de 220 cri�nças, enq'uan'- Ficou perturbado e não me pôde responder. Posso, po-

men und 11lnterlaesst daher to o Hospltal"Isolamento rêm, lhe inbrmar. 'é que está para mais de 80 milhões de cr�-
C zeÍros, e não paga juros .. , E quando entrou no Banco, deVIanicht wie gewoehnliche Fett� FranC'isco de astro' rece-

a' metade ... e, agora que é o Ricardo sem Jafet, não pode au�

creme irgend einen Glanz. heu cerca de 70 doentes. lJ'lentar o débito!
,

.

No mês em curso, quan- O regime da camaradagem é que deve acabar. O senhor,
d{) se esperava Nue o nú- numa noite de lua nova, na seu apartamento da Avenida Ruy

'1. Barbosa, declarou-me uerver�amente:mero descrescesse, verifi�
_ Sou Malazarte: o BB é uma ;chave que abre a porta

cou-se um aumento de ca- de consciencias.
. .

sos registrados,. pois.· en- Ontem, hoje, amanhã e sempre ao seu lado, e tranquí-

quanto em abril o.c.o.rreram
lissimo, porque, apesar de acionista do BB,. alí nâo tenho nem

um tentava, nem nunca pleiteei negócios de qualquer na tu·
75 casos, agora, :em maio, reza, sou o amigo certo das horas incertas,
(C'inclúe na 211.. P:lgina letra 1 BARRETO PINTO

- - .� _ . ._ - - -- - .......-'.-' - - - _. - __: --- __: _..:.... P. S,- Arizio Vi'ana contibúa fazendo tolices, Agora. quer aumentar
..'������'S.jj,.��j(.","����� pl'ra oito o número de horns de lrabalho do funcionalismo. Bem

'l!Iueunais: mo: - Rua do On,.yldul' B. leI - .I'ollelt.
I 43�7634 e �3-7997 •

...;... SAn PAULO: - B1I& '7 dt
•.

Abrll n, 239 - l.o aiuiar ,....., Fones: ,&-U'l'1 6 4-4.st ;

. BELQ"HOJlIZem'i'E: - Rua Goiás. 24 • .,...- J?ORTO A
LEGRE: - Rua .Joio M.oJit�Jir... 15. C1JBlTIBA: -

Rua D:r. Murici, 'i08 .:... lZ.o ,andU - Sala,231. lOIN·
VILE: - Rua S. Pedr••.U.'

. , . .

DEUISCHE SPALTE

REISPRÉIS FURE GANZ BRASILIEN

Ternos Feitos
De

.

Sapatos para Homens,
Senhoras e Criancas

CASA "A CAPITAL"

WEIZEN IN SANTÁ· CATARINA

Der Staatsgouverneur Irfneu Bornhausen erhie;t
'oeben vom Senator Ivo D�Aquinà ein Telegramm in weL

hem diesel' mitteilt, dass von: der Bundesregierung eirie
"Verba" \'on 50 Millionen :Citizeiros, fuer die Ausbauill1g
der Weizmútrasse "Estrada do T�igo" welche den lernen'
vVesten mit dem Iünern de; Staates verbind�t, zugesichert
wurde. Nebenbd betont der Senator, er wuerde n�chmàls
versuchen. weitere ] O Millionen ftier denselben Zweck li;u
t:1"l;eichen. ."

.

. Santa Catarina Mi in ·der' .ktzten Zeit betraecht.:
Uche" Mengen Weizen produziert �nd wie kuerzlich der

Díario da Manhã berichtete, ist Poço Preto in Porto UnIão
.

dem die Weizenkulf.ul' gr'osse Fortschritte.

Die COFAp legte sóeben die Reispreise fest, die
fuer ganz Brasilien gelteri úÍ1d· am 22. in Ktaft trefen.

Danach wird der teuerste Reis, ,Typ "Agulhado Extra",
im Kleínhandel Cr$ 10,80 pro Kilo ].msten. Das Kilo des·

Typs "Inue Rose Extra" wird Cr$ 8,80 und das des'

Typs "Redondo Extra" Cr$ 8,30'�osten.

HANDELSVERTRAG MIT FINNLAND
. .' .

. .
.

.

Endc der vorigen Woche fand Ím ItamaritFPalast die

Unterzeichnung eines Han<felsv'ert'rages in For� cines No�
tenaustatisches' statt. Fuer Brasilien zeichnete der Aus

senminister João Neve,,; da Foiltoura und fuer Finnland
der Minister T. O. Val�ervuori. Der Vertrag 'sieht in sei
nen elf .Artikeln den Austausch' VOll Waren in w'erte von

26 Millicmen Dollar vor. Fiimlarid, wird einfuehren: Rah·
kaffe fuer 21.700.000 USA,-DoUar, Baumwolle fueI' .: ..

1.500.000, Faelle verschiedener Art fueI' 900.000 Dol1ar,
ausserdem Kakau, Oele, Hoelzer, Sisalhanf, Menthol, Ta�
bak. Brasilien importiert: Zeitungspapier fuer 10·000.000

bollar, Zellulose zur HersteÍltin'g von Papier fuer 3,5 Mil·,
líonen, .

industrielle A.usrucstulig fuer 3 Millione11, Port
landzement Iuer 1,5 Millionen, -ausser Jagdgewéhrmunic
tiol1 un.d. al1deren Artikein, .Der Vertrag trltt aro L .Iuli
i;';'Krl;l'ft und ist iuerein Jailr gtieltig, wird abei:' fueI" çÚe
Zeitspanne von einem' Ja11r a4; verbengert angesehen.' ..
werden, werm ciner der beiden Pal'teien innerhalb volt 90

I

Tagen nach dem Ablaufsdatum' sith gegen cil1e Verlaen

grung ausspricht. Im selben Zeitabschnitt werdell auch die'
Listen der im neuen Vertragsjahr zu handelnden Waren
ausgetauschi. Eine gemischte' firinLscbj"bl'asilllinische Ko:;"
mission mit SHz in Rio wird ins Leben gerufen, die, uebei:
die Abwícklung des Vertrages 2.U wachen hat.

.; ' ..
"

AtençQo snrs.Oficiais
Est.ofamentos ! !.em

BRAND' IN. 'ITAJAI'
-

Am Sonüabend frueh um 5,30 Uhr wurde die Be" ...

voeJkel"t.mg unserer Nachbarstadt· Itajaí eiIies grossen'
�el1ers in der "'recita' ,Tecelagem, Itajaí Só A, gewahr;
welches einen grossen ;T.eil dieser, Fabrik schon b�troffen

. ,

Nach den ersten Alal'nl trat oofort die Fellerweh;
der Empreza Industrial Garcia iii: Taetigkeit und begab siéh
d()rthin, wobei es ihr gelang nOGh eil1en TeU der wueteh�
dem Flammen zu baendigen.·

..

Soweit wir erfahren korÍnten, s01]en die Verluste B

mehl'êl'er Milliollen Cruzeiros be�r:agt"ll ..

que possam interesf:ar aos
fEntre as melhü!'es marcas

"ZENITH"
o radio que dispensa propagandn.

,,,GENERAL ELETRIC'
.

mESIGE� .GEFAENGNISSES
OSTZONE DE,tJ'.rs(jIi�ANDS

Nach einer Meldung (ies del,itschen Presseamts gab
,ler nach Berlim geflohene Bâu�ii:iister des Sicherheitsmi
nisteriums der ostz.onalen Regierul'ig AIfred Kalk bekarint
dass geplant worden sei, in Mecklenberg ein riesiges unte

!firdisches Gefaengnis zu bauen; in dem 20,000 Haeftlinge
lll1tergebracht werden koen11eii. Der Architekt, der dén
'geheimen Konsti'uldionsdiensí". in' der ,sowjetischen Be'

ratzungszone. angehcierte, sagtt;, er' hábe sich geweigeI't,
dieses Geiaengnis zu bauen .. Diê Gelder '

die fuer seinen
, . ,. " ,.",

Bau fuer das lauiende 3ahr bel.'eitgestellt worden seien,
beliefen sich aUf ueber sieben ,/Míllionen Mark. Der
Sicherheitsdiensnn der deutscheh {)stzone verbraucht naéh
deil Aussagen Kalks iuer den HaU:; �on Gefaengnissen uild
[uer militaerische Installationen Pro Jahr ueber 5$$ Millio
nen Mark, Im R�hi:nerí des zuletit ausgearbeitenten Bau
programms seien Befestigurigsarílagen· auf der Insel Rue
gen 1.Ind an der Ostseekueste: s:ô,Vie Kasernenba.uten fuer
die Volkspoliz"ei vorgesehen.

- o nome é uma ·garantia.
I�INl�S

"ICA VICTOR"
Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ElElRI("
- Linhas impecaveis a-

• liadas a sonoridade que demonsü'am a' impecavel

tecnica moderna:
JJ

s. D. Im�ortação e �omércin-
Or

gulho da industria nacio
nal que pode-se comparar
com qualquer outro radio
importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido lJa firma Prl'sdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais,
Prosdocimo é uma garantia. Peçam uma demons
tração sem. compromisso,

WUSSTEN

DASS

�ich
nuetzlich erweisen \,:erde?' ": .'

,

.. '

.

Und dass London. undwke die Kartoffel nicht:eiri
unI hl ihrem "Complete: Gardel��r", der im Jahre 1719

el'waehnten?'
.

.

;,"
-- - -;"_-

fi U 1\1 O'R

porlação e (omércio
Ruà 15 ·âe Novembro, 900
Blumenau·

,1' :

Dentistas

E . KARMANN
ClRURGIAO DENTISTA

Raios·X

H. PROBST
CIRURGIÃO DE1'f.I'lST�À.

AO LADO DOS CORREIOS E TJ:i.:LEGRAFOS
A' ALAl\fEDA RIO BRANCO N. 8

Médicos

DR. T H I L O H Ü H N E
Clinicns Geral e Operações no Hospitu1 Sia. Isabél.

EspEcialistà em Cirugia c dOél1<;áS dt' senhoras.
Diplomad{) )'a Alemanha e no Rio de Janeiro .

Tratamento pe.ia;.: OJ1das ultrassonicas.

DR. O. R. KRUEGER
DR- O. R. KRUEGER

Doenças de Senhoras' e Operações. Raios X
CUIDiuItório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,36 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
He�iclência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao H05pital Santa Isaben.

, INSTITUTO DE ���OS
- _ .. DRS. lAVARESit'fHEUSI- lO ..

RUA XV DE NGV., 1135 --:- 10. ANDAR

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
-- CLImCl� GERAL -

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO; Floriano Peixoto, 38 - 1. andar

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraiba 1,70 - Fone 1074

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMARA
DOENÇAS INT}<;RNA� .

. .... '''',

OPERAÇõES ONDAS CURTAS
Consultório: Traveua 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR. 6EBHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas no Hospital Santa üatarlna
DáS 9 às 11 e das 151/2 àlil 1'1 bs.

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
OUVIDOS - N.4RIZ ii: GARGANTA

INSTITUTO DE RADIUM
-- DIl. A. ODEBREClIT -

.tad1oterapia - Raios-X - F�terap!a - Metabo·
liamo - RESIDENCIA: Rua: '1 de Sete:mbru. 15

")ELEFONE, 1441
.

CUNICA DE OLHOS,
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

- ·DR WILSON SANTHIAGO
,..!.atente d. "ac�ld,.de de Mecllelna da Untvel'M\dade ao Br.1I1

CONSULTAS: Horário. das 10 às 12 horas e das 14

As 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos>

pital Santa Isabel

____A_d_'tJ_0_g-,-a_d_o_s .,
D R. A D E M A R lUZ

AfiVOGADO
Atende em qU::l.lsquer comarca do Estado.

. Residêuda! - Rua Paraná, 8
EscriE rio - Edifício Inca

DR. JOiO' Dr; BORBA
ADVOGADO

sorltárlo e residêucia àrua XV de Novembro,
LUl\mNAU_ Telefone, 1560

FONE - 15-31

908

.•.. .':..

DR. HERBE RI
.

GEOIG
ADVOGADO

------��----����==---=�---�
ESCRITORiO: HOTEI,-UOLRTZ 81,UMENAU

Corretores
�--�--------------------------p���------�...�.

UlMtR tAFFRONl
CORRETOR

RUa JlaranhAo N. 2
.

E'LUMENAU
--------�--------------------�.----

DR. NAPOlEAOIEIXEIRA
Professor Catedrátio() da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia às.5 e mêiá da tarde. Pela manhã:
só com .hora marcada.

Sábado: Dás 9 e meia às 11 e méia da manhã.
Consnltório: Rua José Bonifácio nr. 92 - Lo andar.
Telefones: 3326 (l'esidência) e 4436 (consultório).

CURITIBA

......

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r: QUARTA .PA'GINA

-R---------d--------J.-----------\{i-----�--'=--r---M-É-N-D��E-'S-lli-ct-o--d-e------------------------------�--------�������J;�����;;�������������,

/Ir Michigan - O número de
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.

a 'ã I ,,, a'l mu��eres. que se metem em

políttca e, cada vez maio!';
;\ ,TEXANA VAI A LONDRES _ A sr", Louise Cochran, que dirige

n1as nesta pequena cidade
Uh1:! empresa imobiliária em HOllstan' (Texasl, de repente senttu ocorreu o contrário: as mu
uma vontade ínsopitúvel de ir assistir às festas da coroação" Iheres resolveram devolver

, Imediatamente tocou para Nova Iorque, Por precaução, pas- aos n1:.ridos as resPonsabÍsou este estranho telegrama, dirigido à rainha Ellzabeth; -

Jidades políticas,"Chegarei Londres dia 31, Preciso quarto hotel. Queira pro
vldcncíar. Ficarei encantada vê-la coroação". No dia seguin-o. Há dois anos, a esposa do
te recebeu a res90st�, não assin�da pela rainha, mas pelo seu prefeito declarou, mais' ou�r.crctário: "Sua MaJestade, e_rl\'la seus melho!cs, votos c in- menns séria, que iria '_forma que um quart n vos fer' reservado em Kesington Pala _

, ' , , . _

eu,
ce". A sra, Cochran ficou contentissima, não admitindo se- frente-lo nas eloiçôes e
quer a possibilidade de que iSSJ tenha sido obra de um gra- f que além disso, faria dom,
cejador. I que SU'<lS amis-as disputas-Q MANEQUiM _- Naquela rua de Viena o polteial, ao passar I" 1 � '" t '��,
pela frente da loja, demcrou-ne em frente à vitzine. Por um I ue.n.c", vil_ ros postos da ad
instante pensou haver visto 11m manequim mover-se Ievemeu- ! mínístração municipal- Os
te. Deu uma volta e voltou ao- mesmo lugar: (i. manequim esta- I horn.sns .se reuniram então:
va do outro,l�do da' vitrine. Como era n.oi.te e tudo- estava de ; e resolveram entrezar to-serro, o potícíal estranhou. Chamou o vigra da casa e entrou. I d

'"

Então descobriu: o manequim era um ladrão em apuros.
'

OS 9S cargos ao belo sexo.
� .. B � � S A - P;- sra, Eleanor Smith, de Lorain (USA), J __� .

._'. _101 Ú pol ícía e comunicou que lhe haviam roubado- uma balsa '

q�1(o contil}ha 13� dólares e uma conta de gás, no valor de 15 t
dólaros. c;mda nua paga. Estava preocupada era com a conta. I
com receio d� que l�", cortassem o fornecimento de gás, Acon . Itece que no dia segurnto ela voltava à delegacia nara informar
que recebera o recibo; o ladrão ficara em a b;::1sa. mas paga-Ira a conta.
O C�N_CER MATA EM SERIE - O dr- VI. Steíner, presidenteda Socledadt; Norte-A!flel'icana Para Pesquisas Sobre o Can Icer. ch�gou a cuncl�sao de que a �Ol·talid:lI:!e atual por' can;ce r, nG� Estados !1mdos, e de 200 mil !lesso:!!; por ano, e

cres-/'ce num,� proporçao de 3 por cento, ou 5 pessoas por ano. em

(!.�nse�ue��la de ser cada vez maior.o numero de pessoas nos,
g.I,�PO-S _maIS :relhos. O.byervou , porem, que talvez as

estatíS-jü�a� nao r�fhtam Ilerfeltam�llte a gravidade da situação, porvarros moh�os,. sendo .possfval que ta rrq,lrtallidade alcance!
me�mo um m.d�ce mais alarmante. Por meio de várias co'!"" I
reçoes. mate.l?a�1CaS, o dr. Steiner chegou a um calculo mui- Ito mais pesstmíuta; em 1948 teriam morrido nos Estados Uni- I(los, 300 uul cancerosos. :

NAS(iMfNTOS
rêa.

- Com o' nascimento
seu filhinho RJgerio Çlll'Is-'"
tiano, ocorido dia 27 do mês

passado, acha-se em festas o

lar ,,dó, .easal José" Marta
Klock-
- Walderniro é o nome

'que receberá na pia batismal
o menino que vei-o eriniqua-:
cer o lar do sr. Genesio e sra.

'I'erezlnha de Oliveira, tendo

,o feliz evento se registrado
sábado passado.
- Cem o advento de uma

Interessante menina, que 11<1

pia batismal receberá o no-

GRANDE LIQUIDAÇÃO DE ANIVERSARIO DA

Casa Buer r
DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS
TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS.
- NÃO DUVIJ:E::vI. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.
ESTA' ALCAN('ANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R. AOS SEUS
AMIGOS E FREGUEZES.
CASA BUERGER LTDA. - Rua 15 de Novernhr- 505

BLUMENAU -- __
"

••• *P .....
,�. _'."_'" ....

-: PequenoS conselhos:-
As manchas mais

_ conhe-I ver seca, e derrame' meio
c�das num tapete sao: de' copo de agua fervente,
tmta, de gordura. de lama quando o taoeto estiver en
'2 de bebida. xuto, esccvo-o para quePara tirar as rnanchas de VOH2 o brilho e arrume o
tinta. enxuga -se com mata- pelo. Ic fr:cciona-se delicadamen-I As manchas de lama de
te com um pano impregna- vem ser deixadas secar, e I
���. de água mlm:� -e limão. em seguida escová-las c�)m ILa. tambem U sistema do uma escova bem dura. Pa
leite fer:endo. S.e a cor do 1'<1 toque final, US2 o aspi- I
tapete u g:..rantIda, ponha radar, se o tiver,
:uma pitada de bicarbona-l Bebidas não mancham,
to, quando a mancha es I (Conclui na z.a pga., Ier.ra ,11)

para

v o ( E P o D E R A'
UM

GANHAR
A U TOM O' V E l

Fazendo suas compras nas M O DAS C H A N E L
Sensacíuna! concurso pardal com a distribuição de
mais de Cr$ 350,100,00 de prêmios. As

�;ODAr CHANEL
dístrfbul a cada freguês que comprar PARCELADA
MENTE mercadortas no valor de Cr$ 1,000,00 um Cu
pun Gratulto numerado "1,AR FEI.IZ" para concorrer
ao sorteio, 110 dia :!4 de Junho de 1953 pela Loteria
Federal.

EL eH digestii,o,
salgados e

SNES.
CONFECCÕES FINAS PARA SENHORAS E CAVA

LHEn�OS ._ VFSTIDOS - CAI..CADOS - JERSEY
SEDAS - CAl\n�AS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS -.:- TERNOS FEITOS PARA HOlflENS E
_'-- CRIANCAS _'--

R. 15 DE NCVElVl:BRO: 1393 - Blumenau
Estaria de Santa Catarina o terrível

,

I
cego em sua casa esta noi

no
te. d2ve se considerar mui

,e�- to' feliz, embora não more
um-j eh"
ali-

na ma,

:

I

2
�......�e-e

3
"l"'............�-

�
5

t5
�1

8
t-"'""'t--"""t--+--

'9

BANCO INDU'STRfA E
-- Matriz.: I T A: J A. {'

Fundado em 23 de Fevert!'iro de 1.935 Elldêreço

Capital ....
. Fundo de,Reservá

total dft não exigível

Total dos ccpósitos em 23.2.53 wais

HORIZONTAIS: - 1 - !�brigü; ImplCJI";:<',. � -- CatnírlJl'ÍJ.
3 - Tecido fino como CSCLll1lilíw; unidade das medidas agrá- '''00,:"'":00'0,0,-0'.',,.'';',,

rias: dialeto francf's. 4 - Cachaça dê mau g:,Sto; Prepara pr
1'.1 nhmtio. 5 - Reg;;: Acredit"L (l - Arw),'e bra"ileira: Cos
turrle. 7 � Deus egí')ci-J; Forma antiga de advu'bio de lug:n';
l\'[l.lln. :; �. Reune3. !l - Err.j -' Uio do Egito.
VERTICAIS - I. - Im�}l'egna: Er,el'var. 2 - Simplificado

Jgr�lmatÍó:all11ellte. 3 - Um: Unidade das medidas agrárias;
Atral;5.o, <1 - lVIcrubro d:.s �\'e,;: Mau ch�;ro. 5 - Prefixe:;

�xdamat;fro. f) .- Supliql:f'; ParticuIa CUl'!cg:F':,l de eletl'ic�-I
aade. 7 �- L2tra grega; Sapo da AmazonllJ: 51mbolo do nl- lqt'cl. B �, Rd"tivo " uma dos Jiguras de m('taL,)l'�1. !) �- Atre
vo·me.

4,112%
41{,

Aviso de 90 dias·
Aviso de 120 dias

SEfvIESTRAL _
"1 N C O" E ·PAC UE COM

Senhores
REO'RREMOR

CItEl\IE UENTÃ:t;, "COLGATE" - Pf:PINOS EM VINAGRE
"HEl\-lMER" �....: E:;;;'l'RATO DE TOMATE ';CICA" -

AÇUCAR "U.NJAÜ'1

Telefone fi.O 1306
Caixa PootaJ, 2illj

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PA'GINA )lI-:�.

Não ser
praça de espor-
Atarneda R�G [' fibrit o €'nipnte, vindo a perder

IHl decísão por penaltdudes, por
3x2. Petruskv c Baiano roram os

pnr tíva, quando a Ligu Blume- chutadoros. Juiz: 'Vilson Silva,
nauense de j;'utebol fez realizar o '!om boa atuaçáo Equipes:
'l'orneio' Ini�io de 19S:J. E'vidente- CARLOS RENAUX: Mostmarm, A-

merrto, foi o melhor de quantos
ternos visto nestes

ú

lttmns tempos,
já. que todas as partidas. sem ex-

ceção, tívercm transcorrer dos

mais interessantes, prendendo a

atenção dOH epeeUtdor.�s cotocados
nas arqnj bancadas e gerai!'i do es

tadio da Baixada
EIEl

.

f:.1ce do {_Jl'fdrtuo? sur(�,?m

bo�t.s' 'PErr,;}lCctiv3f: quanto Ú disnu

ta de um c"mj)con:lto equílill:'dd->
riu pr-eserite temporndu, pois. a se

iu�gar pe19 que produziram a::;: d;

ve�5n.s equip"=tj aute-ôntem à ta _

�

de, é de acrcdífar que a Igum.as
surprezas e sensações a grane] ve

nham a ser r.roporeiOl1:ldas àqueles
que aeomonnnam com vivo In ic

resse as perijJ';�i3; de nosso í'uu:

l'onsinho e Ivo: Tezoura. Bolonini
e Cardeal: Petrusky, Tale Ot"vio,
.':5ne11 e Joine.

VERA CRUZ: Valdir, Fernando

a Schr-amrn; Werner, Carlos e Chi

co; Baiano, Antonlnho. Buhi. A

breu C Si .. gfried.
Fr{·uL(-;" �-, rrcn ee �e cotoenram.

:nt:",. Palme iras c Olllnpieo, num

d:'l::i :'.(0 rniu inturn de 20 mtriutos.

Os .-··jvi-VFr(�S não apresentaram
jogo vertrrcado

com o Puisan-

uo], af ndn nãc ntr-avessnndo

idêntica. i1 de rmos passndos.
eanunnando a passo!' Iurgos

( l I N I (A D' E N T AV R I A L A·B O R ! 1- O' R I O

DR. WER'.ER .LEI.
uma total recuperacão. BlUMENAU R 15 d N b 389Sinceramente, não supúnhamos 1 ")' .:

.. rv
ua e' ovem ro,

que o Torneio Iníclo ,b Divis,-o

Extra de Proflsdonals pudesse o Ieleíone, 1591 (em fre'nfe do Cafe' Socher)rerecer tr.ní.as atrações como na

'

Fluminense 1. São Paulo (I x Fln- local O,

rcaridade aconteceu. Se todos os
Em LAJES: Vasco 2 x mengo O. Em BELEM do Parú : Remo 5

:o;Ji:::.,,,: l:�� :�ad:el:�:��� a ;��:; Especiali�ado em protese dentaria, denfaduras anafomicasr pon.. Jn���n�c����Ã�: Hercilio Luz 1 V::�o R;�:G�;:=fOlg�'{ 1c:ri��:;'� O. A�� ;i���A\"ims ;;

espetáculos dessa espécie. não te- íes fiX!H' ft. mo"ve;C'
A II· II

x Flamengo de �aguna 1. I Em B HORIZONTE: América

mos dúvidas em afirmar que ;l1'- r Q.J '" ).1, coroa�1 plVOS elc� Em. URUSSANGA: FerrovÍilrio l K Sete de Setembro 1; Cruzeiro 1 .

tros senlam os resultados finnnc:P'-
rle 'I'uuarâo 3 x Urussnnga L J x ...Asas t. Sidel'(U'gica .:1 � Mer l-

1'05 em beneficio d. s clubes. Hou- I ! R A lOS JJ O E ii I G E li Em PORTO ALEGRE: Floriano \ diona l 1.

vc bons jogos, aruttrngcns corre- � K n i,e ,
de Novo Uflmburgo 2 x Cruzeiro

O.,
Em S. PAULO: Lincnse ele Uns

tas, disciplina cem por cento, tu-

�t
Em �IO GRANDE: Rio Grande 1 x E'enovifirifl de Ar;,l'aquara 0,

do isto fruto da organiz:lçiio q"". CONSULTAS i Iodos 1I\f' .dbl' uf.e;1t Horlll M d
4 x HlO Grand':llse (I. IdOmingO pela manhi', Com este

;ce impec"vel imprlmió;:, ti como,,-
U.J Una.) IJt a arca a I :r:m PELO'J'AS: Brasil 1 x Pelo- triunfo, o dube qu .... � eatarinense

1'i�ão pelos nlentort�S d:l entid!"U";íe
• t3s..-� --� -

' I Ivan defende atuahnente. levnniou

::�:�;:.S::::'��V�;:::�:" ".:1 Torneio Rio-São Paulo .

--===:" iLev��all�· pelo Caxias o torneio I
�������:d0p:�::���z::���!������ I]sló O 11 9QPO da Pgm'a: a um passo �'O Ililulo �e cam�ea-o

inicio em' Joinvile
ta seguram'f!. nu retaguarda e n,'- D u V DO,b U U'J .'

Sem s� �pre3entar �om sua Atlético de São Francisco pu-
távei entendimenlo na ataque. Ob- força maXllna, o CaXIas con- ra O' onze orientado uor Lelé-
teve sall gc,'] i.nici:d através de uma C�� �. '1"10"�ia so.bre 0. Cor"."t."aus e I empate de Sa-o PaulA quis�.()u de maneira bri�hant?, I co, .Dor 2xl. Teixeirinha foi

pena Ináxima cometida porV"la. V II U V dommgo à tarde, (J '] Orn€lO ,uma das sensações da displlta
ce. o qnal conteve com as mií03 FOI le .... aua a efe.lto, com )0- ante O' fi m Silva Torres. Renda: Cr$...

Início. da Liga .roíny�.len&c- de I de ante-ôntem, pois além de
uma cruzada de Eértoli, parecen- gr.s In tarde de .�a�ado e an- !ii a engo '13.290.00. G::;aIs: Vu!';conccto,s Desportos. A magmflca festa desempenhar-se com THuito
dO-MS que o ponteiro, antes da in- te-on�em,. a· pe�ult�l)la etapa solut�·s da cancha. Decepcio- 3, Hugo 2 e Tite (Santos). esportiva de abertura da tem- destaque, tecnicamente falan

fração, estava impedido. do TorneIO RlO-Sa� Patl�o, nau o Fluminense em São lUis (Port.). parada oficial d� �orrente �- d�, assinalou um tento espe-
Marzinho cobrou o tiro das on- c:r;.tame. €:,te que amda nao Paulo,. onde tropeçou ante o S. Paulo O X Flamengo O. IdlO, teve a prestIgIá-la CODSl- tacular no match final da tar-

ze jardas, abrindo a contagem. esta. deCldldJ, embora os en- PalmeIras, .embora apontado Juiz: Mário Viana. Renda:
' eraveI niunero de assisten� de, atirando de 30 metros de

Logo a seguir foi Zico quem au- t�ndldo3 apontem tJ Vasco da 'pomo favDrito, em razão de Cr$ 149.170,00. tes,. te-n9:0', em consequencia, f distancia,. violentamente·
mentou para 2xO. Recebeu ótimo Gama como Q grande favori- sua vitcria sobre o Vasco. O Vasco 1 x Corintians O.

'Subldo .a. casa dos Cr� .. , ... 7
I Aqui estão os principaü;cle-

passe de M3!'zinho e quando Za- to.
.

Santos, último adversário do Juiz: João Eizet Renda Cr$ 17.045,00 a arrecadaç�o total, : talhes técr,iÍcos do Initium da

non saiu do seu arco, colocou, Os crllzmal�lllos, após con- líder, goleou espetacularmen- 1.565,044.30. GoaI de Chico,
" que bem atesta () mteresse . LJD' LJcal: Estádio elo Ca_

wagniflcmnente no canto. Um ten- tundcTlte reyes sofrido dian- te a Portuguesa de Desp;ar- C..Iocaéão· 1..9' Vasco, com
da platéia, joinvne�se pelos' xia,:; F. C. acuda: 17.045,00,

to de bel:! feitura Por incrivel te do F�ummense" por 4x1. tos em Vila Belmiro: (jx]' Ou- \) pontos'perdidos; 2'0' São espetaculos que ulhmame��� sendo que 3.601,00 cru2.e:ros

que pareço:?, os 10c"is 2meaçoarmn d.emonst:ando .lotave�l capa- tl:O resultado, surpreendente. Paub e Corintians, com 6;
vem tendo lugar e a magnlfl� reVErteram em b:::nefício da

dispamr uma goleada, porém, o cl<;la�e ue !'ecl:pe�'açao, des�- D2t�l.hes técnicos dos cin- 3.0 Flamengo e Botafogo,
ca fa� que atravessa pres�n- Assócbçâo dos Cr'nista:::

Es-11nrqueiro brusquense salvou três ICJaranl ° C�rJnhans da h- co prellOs: com 8; 4., Fluminense. com
telnente {} futebol da "man- D(J.rtivos de Joinvile.

Itentqs certos, 110 tempo comp�a- d;rança, doml!1go no !_VIaraca- ��talhe3 técnicos d'}s cinco 9; 5.0 Palm.ejras e Bangú. che.ster" catarinense. ,- 1.0' Jogo -- Cuxias �� São .

mentar. 2xO, no final, seóre mais

I
na. Tombou o campea� pau- preItOs: CGm 10: 6.0 Santos (' Partu- Talvez.-<: maic:r. parte da e- �uiz - Triunfo dus alvi-ne-

que justo. Regular ilpenas o de- ll!lbl _�eL1 COl1f:\gem �11mim<J.' , Bola/ogo x Bangú: !.uiz, E,_ gllesa.:col;t 1 L
norme aSsl�t�nC.ta .

qu� acor- gro.s ?;l"�r W. O., já que o São

I;empenho de Roberto Pnulo de lUa faltarem pOLCa mals. de 60 l'lch iíVestmann; Rena:..l: Cr!$ Artühetl'os: 1.0: Vasconcc" r�u ao estaçho ;ca.x�ense ac,re- ,I-,uíz não c-I.1fJal'c:':�ll. .

_.

Lima 11:\ :lrbHragem. Quadro.: - 1ge9Un(�:.Js !)Ura ° térmmo çl.o 145.921,30. GoaI: Dino. hs (Santos), com a. 2.0:< _ dl�asse numa d_eclsao cio, '1,01'- I 2.0 jogo: América x Ope- �����;::;;;.;
P:l.lmçira�: Juca, De Luc:ls e Lá- sen�acwnal encontro, n qual Palmeiras 2 x Fluminense ClaudIo, Zizinho, Di�o e Bal-

neJO tenltr�_ C?�WS e Ame1'.l�a, rário: Venceu o .�egundo por'
2a1'O; Bétinho, Wu€rges e Darci: I regIstr;.u novo recorde de l. Juiz: Franz Gril!. Renda: tazar C,)Jn 6.

mas ;::. nau uC9ntec�u, pOIS, o 1 x .0. tent::J marcado por
Bí-rtoli, Augusto, Zico, Sadinha e renda 110� �ore�o� Rio-S. Pau- 254,200,00. GoaIs: Rodrigues Rodada final: (Quinta-feira) cfmp��o dest�dllal vll.�-se �e�� Nascimento.

ManinhO. Pais:mdú: Zanon, Ca- 10' Dr�matll:a �ol.. a luta e 03 2.<Palmeiras) e Edson (Flu-. _ No Rio, Flamengo x

Bán�lf a�: ICU o. edmanml'i 7:) I 3.0 jogo: AUétic:.J x Ip:ran
chaça" Vnlace; Ari, Béquinh�. elcor�ntIanos, se üvessem sus- mmense). gú; Em são Paulo, São Pau- an,_.suÓlee� .ent;. p�o : .g,a, ambos de Sã) Francisco.

Mafra; Merico, P:\trocinio, Juli_ tertado O empate, sagrar-se-- Sant::s 6 x Purt· de D2spor- lo X Portuguesa Em Santos
perarlO.

.

co eJo ma a.l?r�,: O ex-bi-campeão ,superou o

Ilho, Chico e Orlando. iam campe?e�: .
tos, 1. Juiz: Querubim da Santos x Vasco da Gama.

"

'Sen�,:)U tlt'andSCOl'Ter d�oSd maIs; quadro ipiranguisia por 3xl,
No segundo match foram adver- Na Paul!cela, o Flamengo, nO"\ilmen a os, per �n o (1. I goaI;; de Wittitz Bujão e Ca-

sá rios Olímpico e Tupí. Nos 20 redimindo-se inteiramente dos .. ; iranàa U\tletico/ e Edenir (1-
minutos l'egulamentares prelomi- pecados come!id?s na partida !::mlllllmmmmmmmllUrUiIlIUUllmmmlllllUUIJlIIUIJllmfJIUmUUUllllllnrnmmUfIIllllllunmmIm.'� ; pinfnga). ,

n0U o eqnilibrLo nas ações, porém contra o CormtJans, empatou = ':: I 4.0 jogo: CuxiJS 1 x Operá-
:J.:> melhores oportunidades para "t�rpreendentemente carn O:: O

.

lCt M.D'w.'I'TAIS a· rb, O.' goaI assinalado po!'
[<larcar e"tiveram do lado alvi-ru- Sao Paulo, roubando aos tri- :: B ENÇAS NER.VOSAS.IIICrt n......... =

1

Chacleco.
bro. A falha pontaria de seus a- colares � chance de divi�jl',:: á.1 5·: jogo: Caxias 2 x

vantes, contudo, contrihuiu para COB; O Vasc: a l.a� colocac;�o. 15 � .

Uco d':, Sã,? Francisco. 1. .G:0als
qlle pel'manecesse mudo o seóre. O score de OxO nao refleüu'l- ....�G.,....ifte S"'ritU' ADI �o,esa Si!1!i>'ohora .da"� Glor�jl'1ll. ::. de Chadeco e TelxeIrmha
o choque teve de ser decidido na�verclade, O andamento da::;l! "'-'8"'_ q 8Ji; fili�1w J� ':ri "" U - S (Caxias) e. WiUitz' (Atlético).

por penalti�. Tr.ranto, iniciu!men- açoes, tendo 0S rubro-negrôs I: :: O conjunto camoeão foi
te, chutando três, acertou apenas �tuado superiorm,ente. Sábado S ASSIST:f1:NCIA ME'DiC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS = I este: Bosse, Alvarenga ele-
dois Aconte�'ell o mesmo com atarde, o, Botafogo passe u :: ':: '{cr; lVloura" Dinho e Gastãe;
GépL Na segunna série, Taranto pelo Bangu, bmbem com o E ABF.It'I'A AOS MI':'DICOS EX'I'ERNOS ,;a Darinho, Ví, Chadéco, Teixef-
,'onverieu lllais tl'tS penalidades pIucard de lxO. passando :: E "iuha e Carioquinha.
t?1J1 tentos, enquanto o centro- maus b?cados na rase .final,! ia t e Fl:rmoü o Atlético, vice-
m .."lio gasparense assinalou Uni oportUl1Jll<:tdc em que -os Stl-!:' ELETRICIDADE ME'DICA _ REPOUSO _ hESIN'fOXICA"OI!:S _ ALCOOc 'ó :: camp€'ão. com: Wittitz I, Giga
tento apen�s. Desempenho normal burbanos foram senhores ab- ::: 1� 'JiI \. e e Ogê' Maco Tezoura e Ger-
de Wilson Silva na dire,:;'o rio - - -- - _, - - - - E LISl\tO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· - •

.

'i lY(minhe>; P;l'aguai:J, Lóque,
prélio c ::lS equipes assim se aH- Botafouo e PaIJDle·.� fII. � AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 11247 -::- Fone, 3mn, , �� , -: Bujão, Wittitz II e Paulinho.
nhacam: OLIMPICO: Geraldo, A- �lIll E ENDEREÇO TELEGHA'FICO: PSIQUIATRA .: , Funclc-naram na arbitra-
dir e Gordinho. Brandão, Ipoju- ras Yeec'!r�m I E C U R 1 '1' I B A P A R A N A' § g2m os »fS. Arthur Paulo
('an e Aduci; N:ll1dinho, Tico. Ta- li_ (II :: ::: Lange. Benedito Campos
ranto, Hené e 'l'iquinho. TUPI -- Prosseguiu ôntem à tarde ::. I ::: : Oito Scheílf:f Junior.

E����iO��i�fa��c���il�'Jtar;:� 1 �d!'!.I��I��tf_'_H�UII_II_n_Jl_,mn1UIUlIIUllllfIllIUlmlml�!I�I_"_II_JII_U_II�nmUlllnmIlUUFlmnllamnmmnlll;
x Bangú e em São Paulo PaI-I'meíras x Fluminense,

O onze orü:ntado por Gen- !
tU CarcLso derrotou a eaui-:
PC de Zizinbo por 1 X o, g�nl I
de Dino na fase inicial, tendI) 1

a retagu;:,nla sup:Jrtado com i
suces:-;o o domínio dos BUlIur-1banI,,; !la et"tpa c:omplenll.)11! ttar.,. I

.Ta o Flum:nense niio

1'('0;:0-1'tiu sua �sp2taclllar pCl'fc,m;n
ce frente ao V<:lSCO, capitulan
do na Paulicéia ':101' 2 x L as
sinalancb Rodrigues os (bis
tentos palmeirenses, enquanto
Edson fez o goaI de honra do::;
cariócas,

Santos x Portuguesa de

IDesp2rtos. São Paulo x Fla
n�engo, e Vasc") X Coríntians
sa� os cotejos marcados pnru IhOJe·

I",il<.�
PROfESSORES'"

Daniel, Vicente e Juarez; Pache

quinho. Gépi e Ernesto: Ferrinho,
Pcvi, Alois, Nan;:, e Coti.

II n. e C. AZEVEDO II
II II H II
I Reg, 'lo !\llnlstfirlo da. Ednea- II
ç.io e Sa.úde! li'r�\iu,:�s .. Po:rtu�nêS, I
!ngJiês. l\ifttemâti{'"à� \·: .. tpnb;:ra.fia ..

1

,Datilografia, Corres..ond.mela II
I <! Geografia,

Res.: Alam<!da lUa Br:",cu, !l !
R�.·" õ"pOI. !ta '.tua hb.ranbllo. li

\ Casa! 89. [I

Coube ao crnnpeão de 52, logo
após. medir forças cOln o Vera

Cruz ,Empolgou o duelo entre tri
colores. e cruznulltinos, aqueles i11-

discutivel1nente Dlais técnicos e

estes 1111.1110 entusin_;;;1:t-" Inúltle-ras

vezes estc,,·e p,ara tllürCar o onZe

l"rusqtlen�e. l\\U5 a rnelhor chance

)JD:l'êl n conqUista de Ulll gaaI te\·t�

O insider Antoninho, quando fal

tava um minuto p:ll'a o encerra

lnento do cotejo. cujo �UTerne�so

C;locou-se ntau dos pú�te..; laterais.

Elimine as·

ESPINHAS
A causa Combatida no 1.° Dia
Logo ã prlmelra apllcação, Nixtl·

ct.,m começa a elimlnar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua
pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixodorm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das csp.inhas,
frieiras, manchas veryne1has, acne,
impingens e erupções V. não po
derã l1oeTtar·se destas afecÇõeS
cutâneas a InenOS que ..eliInlne 05

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
tat peça Nixod41rm ao seu fa-rt.a
cêutico, �oj� me;;mo. .:'\.. nossa ga-
'1112" �� tantia é a

ndOuerm sua mai<ir
Pata as Afcc..ilai C!dAillllls Pl·oteção.

laboratório de Analises e ivHcroscopia.
de

F. G. ELLINGEIt - 'Form"!do peja Faculdade ,la Medicino. do
Paraná) com cursos d,· e.sllccjaL nos lab. de Curitiba, Sã.o PaulQ
e Pbl'to J-�J{Jgrê_ - ]_x�nH:r� de Sangue. Urina. Fezes;> Escarro#
Muco Na�,;tl� L.i_IJl,idJ <:cfaloraqnidi:1no, CuHur-as (Es:perniO-)� -

Diagn(,sticu Hactt'r;U;jl;!jco e cultura da. IHftería - Urodiag
n(tstico d�, e I"�'_ridel -- l�secuta com a nlaJor rapidez todus OS

exames requisitaél)'õ peros SUTS. ::\I(�die05 clhücos, para. a elu

cidação de Diagnústk( c

n50 maugucaram o marcador por
absoluta falta de chance. Mosrman
neutmttzo- três ou quatro petar
dos que t'"lu;m endereço
·!tIS r'êdes, enquanto JlIC:t. pouca,
vezes foi empregado, o que evi

dencia terem os urusquenses sen

fldo bastante a [alta de 'l'eixeiri

nha em sua vanguarda. A porfia

qundrão nlvi-rtruro: Nadiriho em

lugar de 'I'iquinho. Arbitro; 'VH ..

.on Silvo. excelente trabalho.
Ffnal: Palme iras x Carlos Re- dC�OlT.l�! ueru c,qudibracta. poz-érn,

naux, Eis aí uma pugna que 111e- (.'1)1110 jú c!�"l:3enl{)!::J bem muiores
xe u C0I11 os nervos da t:,rc.ida9 e I f(.h'UlTI os perigos que correu a �e
que valeu os dez ou qumze cru- ta dos vísttantes.

--"""-� _ "_lIfA-"�""- "Mã� ..-. �J"»õTa-"cz-r --.I!!:,,"-�r T -� D'F�

Em ,SALVADOR: Vitoria 5 x Suo
Cristo':;,o O. Botaf'ogo 4 x Iprran
ga 2.
Em RECIFE: E_ C.

Auto Esporte 1. Náutico :J x Ibls 1.

EIll .JUIZ DE FORA: Cornb inado

x Atlético - Vila

Rccife 2,

1--
llll�« )}

Vendàs a longo'prazo
P R O S D Ót I M O Se A�

Rua 15 de Novembro/,900'-- Blumellau

R.ua 7 de Setem!Jro 1922 - Blumenau. -�.S. C. - Caixa

- Postal 521 - End. Tel.: "SULTECO" -

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA 'rEST E CONCERTOS.
RI�GULAGEM, C:\I !imAGEM. SJNCRONIZAÇAO DE BOMBAS

lNJECTOr�,'S DE QUALQUER SIS'llEMA

TAMBEM PAliA BO,\ BAS ALI1'J1ENTAPORAS E REGULADORAS
AP!üH';LHO E:'I'Ee! \1. PARA FORMAH. JUNÇõES PARA TUBOS

Ui: ALTA PRESSÃO

I

----�-----xxxx-------
� .. -- ....--_-"'J���

SERVIÇO GFATUIT0 DE EXAME DE PRESSÃO EM JlrIOTORES

DIESEL E BOMBAS .ALIMENTADORAS·.

�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Preconisada a conclusão de UI . �ô�re o assr:!;
tralado

.

de p8�. ru�so ..germanico dZ�7i�":'�dJ.r::;:i:h� ����e���:iai�frZ;'�,�6:
-- Tal entendimento uDlflcarlaYja Ile.aoba a��'êseniarú .alJwnhã� terça- cacau, café e algodão.. ,.

'I4. íell'a. O proJeto eotoeando .. O sr. Luiz Viana ocupa-
BERLIM, 1 (UP) - O BORMIO, 1 (UP) - A norte-americano a assina- no mercado do livre earnbín rá a tribuna da Câmara a-

.

1 "T I' 1 R d ID' N t d" 1 do discutiam na Pensãojorna aeg .re ne un 5- ecima ona e apa e vo tura de um pacto de assís- um quinto da exportação manhã, devendo seu dís-
t B h'

'

R h' tchau", orgão oficial das for- ta ciclistica da Italia, per- tência mútua. b em, na rua a la, em oi es, próxima ao pa eo

eas sovíúticas na Alemanha 1 curso de Bolzano-Bormío e
agro-pecuária do país, seu- cl!rS'o versar so re, a mag- frente à Boite "OR", ocor- ferroviárío, em Itoupava

procon isa hoje a conclusão na distancia de 125 quilô-

E
n,Itude do probl?ma. O J?r?-j reu um acidente, quando Seca, G2rm1ano Neubauer e

de um tratado de paz com metros, foi ganho pelo Ita- nt'raram e m aç30 os
jeto esta aSSIm redlgí- passava pelo local um <mi" I Ivo Vargas, chegavam às

a Alemanha, baseado nos líano Fausto Cappi, Com D4 ,do: bus da empresa Kuhmm & vias do fato, atracando-se ziu O' ferido para o Hospi".
acôrdos de Potsdam e Yal- essa vlitoria Cappi :passlDu A' Primeiro _ Será C_ia. Ltda .. Segundo a;<; ;,er� t em violenta luta corporal. tal San�o Al'1toni?", enquau-
ia, Diz o jorrsal que um tal a primeiro lugar na classí- «com:a.ndos�� em VI"'et.MIBnh

.. rtígo ,soes que correm, VIaJava. U segundo, que perdeu o e-I
to o agressor fOI preso. e

excluída da obrigação na
no mesrno .veíéulo o cída- quilíbrío na escada que dá trancafiado no xadl.'ês. daentendimento unificaria a Iicacâo geral. l'

- -l� ta
.

d'
'-'

Alemanha, formando um
. rea izaçao, nas xas, !e dão Nicolau :jleinert, de 64 'acesso ao interior daquele Oadieia Pública.

.

.'

Estado dernucrata e inde- NÃO CONFffiNIA- que trata o artigo primeiro anos de idade, residente em estabelecimento, caiu ao

DA
-

NOTICIA SAIGON, 1 (UP) - Cinco truíções operadas pelo 'presí- dia lei 1.807, de 7 de janeiro Rio do Sul, Ao anroxímar- __,..........__�"'�.:..... _

pendente. A "comandos" da marinha, de dente "raid" foi .atíngído ; u· d 1 953 1 m ......s
.

.l:

W 'SHINGTON 1 (UP' 300h'
e. -pe o erro a'

se da Boite, ó oferído pas- CoberlJurar de cambl"il'SVITIMA DE UM }\_.h ,.) omens aproxímadamen- ma 'ponte ferrovi?ria de 150 d
"" LO ,

-

I li
TENTADO - O porta-vós do Departa- te, efetuaram, ôntem, um metros de extensão foi des- quinta parte de ca a ope- sageíro deu o sinal de pa-

TUNIS, 1 (UP) _ ° dr. menta de 'Estado re.usou "raid" na zona do Viét-Minh, truida, be.n corre um túnel e ração relativa à ;xportação rada e antes que ° onibus para frétes de
ho i f I

<:0 nor�e d� Tan-Quin, Iocafi- c1iversas instalações ferroviá- de produtos agrículos 'Ou
.parasse, saltou do mesmoBen Raiz, ministro do Co- oje azer qua quer comen- da�e situação 45 Kmts. a SU- rias. Além disso foram afun- pec ârlo ',I

f-t" d denci d S doé t d H
-

E
- ua 1 . ainda em movíménto, per- Impor açaomeroio, escapou de ser vi- ano e proca encia e e- oes e ,e ue an_uncla

OS-I
dados uns 50 juncos de alto

'a 1

tirrsa de um atentado. En- oul e segundo o qual o go- tado MaIOr e1!l Saigon, For.a,m mar cu "sampans", No trans- Artigo Segundo _ Revo- dendo 'o. equilíbi-io,"Com a
mortos uns 00 homens víét- .

I
.

d
'

dcentrava-se o dr. Ben Raiz verno da Coréia do Sul te- minh. ° objetivo da operação curso do "raid" foram feridos garri-se as disr.;}sições em vio encia a que a, o an-

nu seu jar-dim, quando dis- ri'a proposto ao governo que éra :.: de ultimar as des- dOÍ3 francos víér-namttas. contrário. ciâo sofreu fraturà da ela-

�ararmn um tiro de fuzil � � � , ��__

vk�a e fer���s g�av�
em sua direção. O Ministro pelo corpo. Socorrido . por
não foi porém atingido e a Nutiaias de Rio do Sul populares e pessoas da

:ou��i��i:;:sa�to:;es- rande e n I s ias m o nesta zona �!�:f..��l:���:�;:�:l� Auoia o "eneral Doira as
TRAFEGO NOS ES- Até a tarde de ontem; o es- ,9 '

N(5;����:��,0� <DP) I P Ias anunciadas' ·ele'·ço
....

es em la,·o' ���;i!:=r. �����s������l
_ o número de mortes em

II I gravíssimo o· seu estado_

consequência do acidente Na DelegaCia RegiorüJ
do tráfego ocorrido no fim RIO DO SUL, 1 - Chefes I urnas de ltuporanga, grande de de praticar duas mugis- ção no seio de Polícia foi instaurado' o

políticos das mais diversas

I
movimento nesta cidade. trais interveneões, be. �mp t t· "tda semana. conforme o � -

R
' o...

· e en e Inquen o.
l.acçoes, rassam por .io do Tão Ioga sejam conhecidos Aos rapazes do Haiti, lide- Diretor da Xarqueada Di-

"lV{emCirial Day", nos Esta- Sul, diariamente, rumo à Taió

I�'S
resultados alcançados pelos rados pelo destacado despor- )osilva S!A e Diretor da Ma- Afracaram-se em

dos Unidos, se elevava até onde o povo deverá escolher partidos que disputam a pre- tista que é Osorio Morais, os quinaria Rio do Sul SIA, o luta corporal
óntem à noite 'U 147. Esse �s novos m,�mbros da Câmara ferencia do eleitorado taiósen- nossos sincer.;:!s, parabens por sr. AnotinQ Naschenweng é Na noite de sábado úl-

Municip,ll, dh 3 de junl:0 em se. informaremos com deta" tão excepcional triunfo. tambem um dos elementos de t' 1 21 hnúmero está bem abaixo da curso. lhes aos nossos prezados leito- ANIVERSARIOS de.staque do pessedismo rio- Imo, pe as o1'as, quan-
cifra prevista pelo Conse- Boleti!lS confeccionados res, RIO DO SUL 1 - Para os sulense. Folgamos em redigir
lho Nacional de Segurança nesta cidade seguem aos mOI1- MAGNIFICO TRIU:l"- adeptos do Esporte Clube Con estas linhas, como preito de

l{;)doviária. Mas nas últi- te, para Taió, estando em eví- 1"0 DO HAITI FREN-

lçordia,
é das mais significati- sencira e justa homenagem ao

d
.

R i' 1\'I' d TE AO CONCORDIA -:. '\Tas a passagem do dia 2 de distinto aniversariante.
rnas 48 horas 12 l)eSSÔas encla a ,ae 10 J.V Ira 01', com.

J"lnho, porque assl'nala a pas- ANIVERSARIOpropaganda deitoral. RIO DO SUL 1 O
' -

morreram e 36 pereceram Pert2ncendo a Comarca de ..

'
- s r�- 3ugem de mais um aniversá- RIO DO SUL, 1 - O dia 2

'd t pn.es do Haiti. que pela pr�- rio do sr. Al1toni:::' Naschen-I de junho é festivo para' a <!x-nüutros :leI en es, senl seI'

I Ri?,
d.: _?ul, as elciGões d.e �e�a ve.z f.azem parte da �l- weng elemento de real prc'e- (Conclui na 2.8 página letra E)

lJi}doV(!Iál�j(��J' -1']'0 Cle"! IS I ��d� s����v�i��_��a�n��:t��� ���I�eJ���CJ����ain�:,g�n��� I�'.' . Crise
'

POIIJtICa· 18 Maranhá.- " ., ' ,
�

vez �omo �lContcceu recente- U'rICO NA I'fAI,IA me;lte com o resultado ctps
do clube afilhado do Gremio' .' .,"_ -' .

iê.��i�r��\r.�:?�f Se fracassar a lentaliv8cde conCiliação
���:������::��b?u;� seria necessarja a

.

intervençãD, federal
atendo (J' Concordla por 3 a

1.
A equipe vitoriosa jogou

com a seguinte eonstituiçã:o:
Didi, Bubi e Walmor; João, 0-
zorio e Novais; Renato, Mane
ca, Zeca, Edú e Doquinha.
Marcaram para o Haiti, Zé- respe.to do caso do Mara-

ca, Ren�to e M�neca, en<!u"!n- ,nh:io, Irá a dif12ção do par
to Pedrmho a.ssmalou o muco l,ído intervir naquela sec-
tento conCOrdlallO. - , -

Nino, encarregado de bater çao ,da. agrer�llaçao_ :rhva
uma falta maxima contra o d:eshtmr o dlre�l)rlO local,
,Haiti. pr:oporc�o�ou ao va�en- e, assim, assegurar seu do
ce arqueIro DIdl, oportumda- minio pelo grupo do sena-

dor Vitorino Freire.

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

RIO, 1 (Meridional) .
Possivelmente será convo

cado dentro de poucos dias
a convenção nacional d!J
PSD para tomar medida a

(Jae os chefes pessedtstas
no Mara1111ão infringimm o

dispositivo do estatuto par-
tidário com sua intl�ansi.
gência de -aceit.ar a decisão
aptovada pelo diretoria na

ciOlll:::l, Sl3rá enviado para
São Luiz um comissário Pa-

ra fazer a recomposição ge
ral. Caso fracasse essa ten
tativa de conciliação, virá,
então, a. intervenção. Fal,ao:
se que o emiSsário do p�l1·ti-
do seria o sr. Tas.5o Duh"a, I _ 8LU�NAtl _
di:!putado pessedlsta pelo, "''lU BI'1I3Qae. 15 ......1 U'i.
Rio Grande do Sul.

Projéto Colocando No
o Cam.bio Produtos

Preju�iC3m· oz atores &stran�giros
bS artistas italianos �e cinema
ROMA, 1 (UP) -- Atores pam em 50 por cent da pro'

de cinema protestararn contra dlH;ãü italiana, Foram encai
a presença na !talia de um xadas medidas para por fim
nnml'r:J muito grande de ato- a uma situação que, segundo
res . ('stl'aJlg'�dr{)'5 bem como aquele sindicato, atenta son
contra o empr2go de nurncro- ira os interesses dos atores
sos :atores amadores. Esses Italianos. Salientou na As
protes1Ls fora mformulados sembléia que somente a Frail
110 transcurso da reunião dos ça oferece uma contra-parti
membros do sindicato dos a- da de atores italian"s, graças
tore., do siucma em consequen \ aos 'acordos co m3 prodlH;ão
da da cOIlstatação de que os em vigôr.
àrti�fn�l estrangeiros partici'-

'

o crime do Hotel Trarnpolin

Desmente-se a noficia de que
aria Lucia tentou suicidar-se

Apesar c12- todas as amea-

9:1S, continúam firmes os

amigos do sr. Clo,d!Qmir
Car'do�o, na repulsa ao re-

I
torno daquelas elementos,
enfrentando, inclusive, ·a

oropria direção nacional, A

I �ecisão a. resp�ito desse ca

so dever10 ser tomada ho
o Problema da Terra, em desen-

je, mas foi adiada para a volvimento nesta cidade, houve

proxima sexta;:'feira, . por no peJ"Íoc:.) d� mcnhã de hoje a

falta de número para a continuaçüo das conferencias a

reunião do diretoria nacio-
cargo du'; técnicos parac�pantes,
t..ndo <> 31'· John F. Timmons, ,pro-

aal. fL.sor �e Ecpnomia Ab�ál'ia do

Antes do recurso da in- !"I<:wu StatP. College', abordado o

ú�rvenção fala-se Que no'
t;.omfi "'-';·.:;.rrl!lS para pla'1ificação e

caso de ter se positi�adll,' l';;O da te' H''', e o sr. Artur Pe-

Relações
•

economlcas ..

CAMPINAS, 28 (De João Gual
berto do Amaral Carvalho, envia
do especi:J.11 - Nos trabalhos do
Seminurio Latino-Americano sobre

"moo" ,

SERA' EM JULHO O
JULGAMENTO DO
TENENT,E. BANDEI'-
RA

,

RIO, 1 (Meridional) - Es-
á pronto para ser levado ao

plenário o processo do tenen
_e Bandeira, que se encontra
'10 Primeiro Olicio do Tribu
nal de JurL Os autos estão
:.'om 0 juiz Faustino Nascimen
to, para designação da data
da audiência e instituidas to-
das as peças indispensáveis

305 documentos da prova.
velmente q. julgamento do cri
'ne de Sacopan somente será
em julho ..

Henesto O

c/o
concurso para

i m p o s t () de

RIO.. 1 (Meridional) - ,perdeu-se. Afirma-Se tambem ções, está- apurado que a bala
Prosseguem pela Policia as i que não tem fundamento o no Que atingiu mortalmente ° sr.

investigações para l:Jcalizar, ticiário clt:> que a Policia esta- Gay é de calibre 32, e que par
as quatro pnj:::tis dispandos' ris considerando a possibili- tiu do revolver do advogado
no Hotel Tramp:lin, quando c'ade d:'

_ sr. Ga;'o' haver sido' AtaYde·
pareceram o del�gBdo Boni:- 2tingido por b3!a d'J revolver D?smente-se tambem que
lba e o sr. Gay. O advogado dc Carioca. SEgundo informa- Maria Lucia tenha tentado
Ata�'de é al)ontado C0111:) o ; micidar-se, Retorn:u ela ao

matar})r dãqueles policiais, i Rio de Janeiro, por solicita-
pois disparou t:àa a carga do' ção do delegado Guerreiro de
seu revolver, enquanto o dete- : A R À O P t BELO Castro, que preside o inqué-
tive carioca disparou três ba- i rito.

13s. Di) totl11 de nove tiros fal- Advogadotam S2l' loc:.lizados quatro,
dois das quais disparados por
Cm'Lca e as outras dois por
Atn�·de, Sabe-3e que o cOlnis-
s3rio Gay foi atingido por

dois tiros, mas uma das balas

V:·.4nl1o lr.J.\trli�iIJltJ de Sant.o .t\_t\
dré pros:-;pgUt1 .nas ;OVI'Etig"açoe!
ilo caso ih .!un'nl j:I)J01W;;:J. 101('·
Ota. -t\ü qne �Ül pt'(·stllne .. :.l '.-;{))'i..

dt.� cL'nu's r·ül):�t:\.;UH h:.'i el�rea ,1

"cnl. u jalluUí.�Ha .acnbou conl <:

-rida do tlJ'ojJriv pai EQtaro Ota,
�OlllO tanlbcltl de tI111 uulr'o 1'"
I·.�ntp. ,,"pIo (]ta. ::illnl segHid:l
,·"iu p�!l'a São Paulo (! proCUt'Dtl

;('H I io no "Hl.ul'b n ri,' Jl.1:<11I••
Ali qui>: maLar bUli irlUã Heli�
)!'l:, que. BI)a\."_lra{la. fuL-:.·iu Clll}

taudo tudo lU) f.·o que [� .leunu.
�iou à P&li ...,:íA.

A_ l'�';.Tl(Jl"t.:1g0hl ��
DA NOl'['E! ptOUl.l OU (:U\"f :

'eopeit'J o 501'. Arizil) Viana, d'
l,ftlm· ::!",t ,lnr DASP.

.�- gm lJt-:ncLpl() - declarou
- aceito e ('stilllUl'l todas�:;
Ct "tieus t\ !Hhnlni i.t!'a.çflu qt.:ê i e

nham por' fim apontar IDnE'S
lamente �''''''fm .SUpO'lt')3 Oll ver-

sencial para indicar os limites

postos, ao uso da gleba e institu
------ 'cional. que indica as leis que re

gem o regime. de posse, os costu

mes, hábitos, organização, índice
cultural dos que a trabalham, re

gime de crédito e sistema que de
termina as relações humanas dos

indivíduos que a exploram, tendo

C O n S U m o, . analisado, detidamente, cada

1
desses fatores.

O· sr. J. F. Timmons, anàlisou

Idadeiroe. EntrebJ n:o, :1 tolí;j'[ill' recruta. OS'· roaÍ'i; cayaze.3� P�de� em seguida a questão do uso da
cía democrat;ca t,;m T1ln limite to'dos fl?(Lr _tranquIlos - fma1l-

f' gleba
em face dos objetivos que

r,ão é pO'.,sivcl !,"",.l"l' tempo " "ÁlU Ó dIretor, ger:ll do DASP _,

se pretende para encerrar sua ex-Ia\lministração com m! aeu,;açtie, e C';)nfiar na integridade elos' posição :dízendo que haverá, :fatal
de ordem, subjet'va e não concursos. Queixas ,de candi4a-' mente, 'lIDa modificação no regi
cúnlpanhadas <1" fatos cO�'lll' tos principalmente 'dos roerro'.> me de terra, e indicando á\.neces
dented oU cOU1probatOl+.)S. N''''ále fdize" ou menos aptos, são fr� sidade de que se procesSe ampa
ultilno caso está a "lCl't't 'lU,' quentes, mas' sobra eles prepon- rado pelos conhecimentos da cien-
me foi mostrada. '.1er3o- o d.epoimento 'expontall,:;I)

- O ,Ilutor d;;<;>;n. Câ.rLl - dnB que conquistaram sem pa'

prosseb'Uiu - faz vaga',; aell,n dtinhos e à custa do· pr.;Jpl'io
çõea a influencias politicaE que mérito, 5UU'5 classificações,
tt nham pôrllll'hudo a �x(,cuçá,) I consequentemente Síio'UB -empre-
do. c"�cu�o lm.r-a, fi��al 'li" {ias,

lEdiIlci ..

RIO, 30 (Mer·id.) - Receb'l
'mos de leitor ,'nôdrno, d� l"o,'
t.o Alegre, uma carta protesto
sobre o concur,'::l p'ln', i'SUll <l:

(;llnSUlno, sljpe:''-''f::{iona�lo pr_lu
D.ASP, ora. (;t_1 l.'nalh·D.!1.do n��ln

capttal e na5 1'1':5 E:sta.'.ion. Ji.'�
Ia ü rnL-;sivist:-t Ill..lTllfl 'fl()��sn·.p.�
�ulttl dc oq'\'ani><: 1.:i1O !lU,· e,;t'H ':,
lH'éjudican(}j 0,,:� (·.)nc{�J'l"ent8·:
�tO· referido CO:-1CU! �u. :duiHndo
('fauo C!l.Usa .r)1' n/�'rli-ll ..... ínfhl('J.
dr, política PTll [a,':m' ,1:1 af lh�.
d;;::lllO.

Atende em qUllÚlquer H,
marcas do Estado
- BLUMru-..AU

Issas;sindU O prõpria pai _21

Depois �e malar. �DatrO! amantes
a japonesa eliminou �ois Iilhos
:'\.\0 PAULO.

-_, 1)' D,'I"I:'" lo
j (1I:ler'dionnl.
(1(' fl()}icia cl'_

e 'd(�u-lhe ('ilho
.� tLLh'O;-; {·A·'1).l'.:"1

rIa vida. Com'
não. ba'3tn.·1

ACIDENTE DE Ai-.
VIliO

JOÃO PESSOA. 1 (Meri
dional) - Um avião pilotad)
pelo presidente do Aéroclu}lc',
031', Esperidi:mo Cal'valho, con
dl17.indo o sr, Nilo A!'sis Perei
m, caiu nas lH'oximidades de
pómtilhfio existente no rio Js
gum'ibe, despedaçando·se.. O
pilôto e seu companheiro fi
"aram feridos em gravida
de,

f!Ofi'lUmO mn Porto A1N!1''''_
, O "r, Arizto Viana fez
ti.o de ace.ntuar:

ques-

üha nt,')ttdt--. ell!. J\h:!Ul. do ..: l!f·i�·

lugar hallitú\lo pu!' P:"""icad{Jn�s
,t'\.. joypm nipt'I1lf"a. :to f1tT :tbar)

uonada pdo alllllllt,·. n·""lvel·
acabar ('nrn u v·da (hl. doi.; fi
lhos, U!11 tl,'l quntl'o '1"-'''' ,)

iJade é ,., nutro ele tlnl :1no.

segu·(la. nÓ!1JXOUOU se pr r .í�i�ln�·

de' tal m:üan,io lL mutll"L" d.·i{le.
,le no;ne "-lurül. A{"lh�.. [

benl cor,) ti \"'i<l:1 d.'l, .1:tÍTnr

fIUn.ll',lo cOl)hei."·u onl('o hülll":J
tI nOI1H! Bal1l1l1a, que .,p torn')\'
,'r .!tl 1�.m��lltf'!� ::41:l� ·.',.;lf� o1(>:ah01

''''11110 uoi-'l)sillwln, sendo de;':jlO
j:lflo. ainda d,� Oit(l('(.�l1t[j'" ,'!'tI

-. Não admito
nuenr.ia. política
concurso realizado pelil DASP;
A lisura, fi. honestídade e a' ub .

jetiv'dade' dos concursos 'd'
DASP constltuu'ú'l '!TOo::> do..-' m,;J
.'impas e inatacaveís Üó.diçõ"
�') .......odet'tl.u serviço c:vf1 bra�;
lelro, Es.sa's. 'tradições:
patrínl':mio níio só do DAS!'
como 'de todo () ,Bra.sU Há: mal!:
de 15 al1Qs temos lutado ardo
rosamente para. implantar o sÍ'il
t"'l:U� (Ia mérito <,rue asegura a

tndotl os 'brasileir')s
1l0'J cargos lJUblicos. Esse Si"
tema contrario ao de pif3tolií.o.
.:. Ilma garantia para os candi·
(latos e para o propri'J serv:ç;
publico que por. eSSe pt'ocesso,

P.I·TIIILII
.I�IRIEIt:e'ro.:,_

Con!tPCN! oub'Q hm:lJI!Il1, u m

AEl\:$jo de tal, rc'z-se sua �l!,::t,1l:
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