
contrario do, q_e se afirmava

o s L V A S

1- Senhora De Fali
-----.� - Austr-egesflo de Athayde ..-

CARECE de sentido a sua

I
O argumento de que tais

indignação porque o povo se manifestações são. engendra
tem reunido em multidões 1):;'- das para trazer o povo igno
ra saudar a Senhora de Fá- .rante e submisso é stmples
tima: São na verdade espero mente absurdo e mostra qull
táculos de extraordinária si- Você confunde os movímentos
gnítícação religiosa, testemu- espontaneos das massas, pelo
nl103 de uma fé que tem a 50· hábito de ser Você mesmo di
Iidez dos séculos, rígido pelos chefes do seu a-

grupamento político.
�--------..

xox

NOSSA SENHORA DE
FA'TIMA viajando no 1111.lJ,dQ
reaviva o sentímentn da f�'a·
ternídade universal, celebra..
da nos laços criados pela Igre
Ja Católica. Assim está fazen
-do pela paz entre os pIlV'!�
11m trabalho memorável.
Enquanto Você espalha O

ódio, uçula pàixões mcendiá
rias e faz depender da guerra
todas as esperaueas de trtun,

____
to pol ítico, a Santa congrer-
ga, harmonlza, C(lllcj�a e sob
.a sua bencão ;1." naçoes aSSQO

ciam-se no amor.

a

M E N I R oA E
l�LUMENAU,

-�

��,_..':.: "1'
(Santa. Cata rtna) _. Sexta-feira. U N.6 1 1tle 1953

-1I;{;j-.

o ACORDOE
ENTRE O A ARGENTINABRAS,L E

públiça à
convelJio x o x

A DEVOCÃO :í Virg€�n
c-leva os l:oraçúp,:: na poesia
dos simbnlns que a engrande,
cem,

NJo acredue que :1 fé di
minua a ÍJlt{>Jig"nc-ia do povo
nem reduza â combatívídade
das massas em favor dos seus

lf-gítinlOs dlreitos. Não são in
compatíveis os dogmas com
o fervor na .luta pelo progres
J':O social.
Ao contrar-ío, em alguns dos

países mais cultos da terra,
o cristianismo está á frente
,das reivindicações que podem
perfeitamente ser ulcançadas
sem sunrím lr-se os €stimulos
-esplr'Ituais que dlgtní'ícatn O
Homem,

Requintada -framoía· o

do "Ulfima

Sem fundamento
as conclusões . do,

parlame'mar
RIO, 11

i pois da entrega do, '\ir; G'etuVo
Vargas do parecer da comissão

\VASHINGTON, 11 <UP) -

I inter-partidaría sobre a reforma

'As recentes ex-periênrias atômi-t -admi.ní . trat vn pr ....posta pelo. go
teem n€:nhúma relação com. us! veno, recandeceram os boátos

cas no deserto 'de Nevada não

desastrosos furações que aca- !
bem .de devastar vártos estados ramos que já está sendo ultima
norte-americanos. Essa. di;C":lra- : da iii mensagem presidencial a

ção foi feit.a. pela comssâo .dE j ser �nviada, ao Congre;so em

-energía atômica e pelo serVIço, que se propõe as alierac,ões run

nlebeürologico, depois que <1 lk- I damentaís da. vida nó pais, A

put:fdo rePl�blkano .Iames Ban l.d�allta.-se, m"'_sn:_o q:xe as- su?('�- I por cOllsi'ler:<-lM il1l'Ol1',titucionnis,

,Zondt .havía ·c'stabelec'dQ . uma
\
toes da connssao m�et'-partJ':la· I

relaçã.o entre Os dois _!(ltO(,•. ;' I tt1t'. todas acei-

'segundo parece, o congresSls ,a , . uso

áceitou a explicação; pois ;l1gn- ..
-"---'------'------.;.:;_.;_..;...-..;_..,.....,..;.-,..,_,.------------"""":'�...

n1.aS 111)1'31:> apenas depois de lt�l'

dito a um jornalista que,

temporais éram provocados. J'I!

las expÍosões, ele !disse . textual- ,

ment-e O contrário a outro
_ ..

re- í
portel"

IMeridional)
porque não cabe
concede-los.
Quanto aos operarias da Tece

lagem Haj?.í, são dignos, por certo,
dás atenções do Poder Publico

Bahia Bittencourt. que ontemrarios da Tecelagem Itajai S" A"
,:lo

� t -buna já não adrrií te as qua!s se errcorrtt-arn elU situa-
�CUpCI1 "tI r: do' le"islativo pura cão aflitiv". victo terem ficado
a eotupe ericra - b ...

• I
concessão de auxilias. O que osem empr�go de�Ols que uque. a

Lea',�laiivo pode fazer é dar auto- Iabríca fOI parCialmente destr'ut-
b

f Estadual. n12:.S se eles estão pas ..

rízacüo -:.0 E,:.ecutivo para este da pelO ogn,
t sande Jome, o ramédío não é um

conc"<ler': auxílios a esta ou áque- No ensejo, o nobre prrríaruen ar

la ,,":.'I.::<'3de. dirige aiaques 0',0 Governo do Es- proj'-"to de lei, o qual não poderá

A no"-... tese do rt:pr0seniantc tudo, il1,clt.1sive ae:nt�lnndO que ele ser aprovado 5€:1150 dentro de 60

df'still[Fhl li ter é- II prineipul aCHJlllsta daquela (lias.
\lu"sf-dist,1 !;:stil 1 O d t do Ca ssí Medeiros,

vida ')oJi- T("�celaj,.�m:)'l, sondo ��parteaclo pe os epu a as 10

',r,mele imp","Üil1(·,a rm. .

1\1 h lider do PRP. aproveita para per-
tl.�'.-.-"'.rl'I'lktr[ii.ivo dr) F.st!tdu. deputüdn� Fl'nnCl!;PO ascaren as

..... 0\ '-'

d "1-'1' li' ne !.run1:J1.� porque que') LAPlt o SESI,
pols resolve divergt?-HPin da:; 1]);11S e Eut" mo 1.1 rerrn, os q uis

d d

-

O SSTNDICA.TOS não vão em 50"

forh'>!;i ultinltUllPn1p vel:lrit!adns-, gaHl a faculd'::lde di' SCJ'enl a os

tanto 11:.1 Assenlhl{.la LegIslai iva. auxilias rt en1.id;:ldf�;; l)W'liclllares L'orro dltls operarios de quenl sa�

('<lll'" na Cumara MUllicipaL :,�::�).:����qU��)·A <.'OIlI;.,;I�� P�)��e�� ���"� (;:��:��:�l' \�:)I�:::�sas contrihui--

A'!'A<lUES' AO GOVERNAlJOR. u. ""sem J e -

A lHSCUSSi\.O DESCAMBA PA-,
D:o 1 'o \")U �f"\l ponto de 'Vj�lt'l, enlpe!1har 11l�BO 1nda ;,_). renda do

lo :1 ... -.- );d1 1
E�tudü <: lurnal' impnH"lvel

qual-II"\.
O 'IERHENO I ARTIDARIO

1) depuiado Ralua Blt(_�n('Ol1�t il...
OU.,!!, plnno rlt� afln1inisiraf!'âo. ,.\ (!sta [lltur�1 os debat-cs :lU-

presentoU U1U prn��tQ de leI .aul0-
Qu�nldo -o Ex�cutivo Vt:::ta as leis meUÜ11TI df"� calor, e a discuss:rio

I )'iznndo o E��t;'cl1n:� a eonci·del'
de

�

auxilio nüo o r..,'Z porque tnis dt·:;;(·f! do tC.rreno dos princÍpioR
Cr$ DO.OOO.OO lhO' anxlllO (105 ope· (lu:;on10n n:io sej:"ll"íl uteis, mns (Conclue Illi. 2.a. .P&., letl'a. ")

Fpolis., 10

Muitos debater houve na Assem

bléia Legisl",üva. sobre 1\ compe

tencia do Legl�JatiVQ para leis

que obrigar..1 de;:;pe�,'!5. J\. bancada

cio PSD, pOI' repetidas .vezes, tem
_-

_l!)

GPresentado pro.�C'tt)� qu-e COllC€:

clern auxilio e �.inbven\·ües. muttos
...

Horácio Lafer
fazenda, a Comissão designa.
da nara suoeríntender os tra
bulhes l'e�ionais d€ criação
das cooperativas e SU:1 adap
tacão ao sistema nacional de
crédito.
IniC.:ialral:nte.

Hor[tcio LafL')',
finalidades da"

falou o

expondo
referida

sr,

:�� Imissão.
Declarou o minislro da Fa

zenda que é pensamento do IgOVt>l'110 a.11j)1íar I} financia'
IH,"ll!O agl'ÍÇ"la de forma a a-

proximar 'JS pequenos e me-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Agente em Rio do Sul:

SEGUNDA_,PA'GIN.& «=*.

laje di ria
Partida de �Blum�uau às 1 J horas Relomo

I ; EXPORTAD.O!�����I���!�!.�$� A�l�c!��aOS S. A. I
I ASSErHBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

_1"'1III5.__.....__.........:1J. Q-- ...... Pele. presente fícam convidados os Senhores acionistas
fi .i:ft { U R :1'

..

'

e �t: ;. I
.

l\ E S � li' H'I S T A desta sociedade, para comnarecereru à Assembléia geral extra-
'Y V A �I: IJ' [: n ' ordinária, que se realizará no dia 31 de julho-'do corrente ano,

'

... __� às 9 horas, no. escritório da sociedade, à Avenida Getulio

:rl:OÇO ou rapaz com noções Oferece-se para desenhos Vargas S,H., nesta cidade de 'I'imbú. para deliberarem sobre a

de c(}ut"',bill"da(}o.. bl' 'd I Il seguinte"
-

.... comercuus, pu lCI ar e, C 1- Ordem c:J diaOs �nter.es�ados queíeam di- chês etc. Dou sugestões sem _ _ ..

loigir-se ;llélo'telefone 1092. compnomísses, �

I
1.0) ConYer�a.? d;;_:; acoes )10�L11llaÜvas. �m �lO portador e·

STOECKEL _ Rua 15 de consequente modrficacào dos estatutos socrais.

NOv_�mbprRo·03pg.R9._'E- DIA·oDaEn5daI_" I
2."') Outros assuntos de interesse socíal,

�

Timbó, 8 ele junho de 1953,
.Iul io Jaco]Jsen - dir, presidente

(ine
FRANCISCO ALVES - O REI DA VOZ que não morr-eu! Vi_
ve eterno na maravilhosa beleza das suas cancões: Que serão
cantadas em .'.

"AlO! ArO! ( li R N A V A L f�

fi -OR61�II1Ç Ã'O
,LUMENAUERSf lida.
tem para venda: :

Divusos- iótes na ,Rua oi de

'Setembro;
-

OtlÍno local para

mor.a;dia. e C01DerCJO.

1 terreno CIe 756 metros qua- .

drados, no Bairro de Bom R'e
.tiro. 'l're�u (:e ocasião.-

1 .teHen'J no Jardim 'Bluroe
.nau, m�diudo 1: metros por
40. Local de grande futuro: .

Vendem-se ddeu�� n.jo�I.�ta}oss'IINmrSTRIA TEXill (OMP4NHIA' HERING
com nm total.:", • � ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
de. terra, com árvores Irutífe- (AÇõES PREFERENCIAIS)
ras, prantaçães, pastos etc, I
Possuem duas casas. As pro I São convocados os senhores _?CÍonistas desta sociedade a

priedades acham-se Iocaâza- nônima, PORTADORES DE AÇoES PREFERENCIAIS, para
das nl? Bairro do Canta Galo, 11Ilna, assGmbléi� geei! extraorclinál:ia" ql�e deverá r�alízar-se
em RlO di} . Sul. 'Tratar na na sede social. a nu Hermann Hering, .tIOO, nesta CIdade, no

.

"Alfaiataria Estrela", com o
I dia 27 de junho do corrente ano, às 10 horas, afim de deli-

s!". Nículau Bôder no local. berarem sóbre a seguinte '

.

___._........
'

. 'ORDEM: DO DIA
Conversão das :1<;005 "preferenciais" em aç-ões "ordíná-

Uma reapresentação, em CODia novíssima, do maravílhoso 'fil
me carnavalesco da Cinedía, dirigido IHlr Adernar Gonzag!tj
com: FRANCISCO ALVES - OSCARITO - JAIME COSTA
- ALZIRINHA CAMARGO - JOEL E GAUCB;O - �AR·.
MEN MIRANDA - e os melhores e mais famosou astros do
radio e cinema nacional! "ALÔ! ALô! CARNAVAL", o fil
me naoíonal que servirá 11ara aquilatar O' 'Progresso> do eíne,
ma nacional! :·As 'mais lindas canções brasileiras. na voz .ín-
cnnrundível: de FRANCISCO ALVES! - O Ineomparavel
Oscarito em piadas fenomenais! - "ALô! ALô! CARNAVAL"
urna re-anresentação, em copia. nova, que virá matar as cau

dades do Rei da Voz, o ínesqueeível Francisco Alves!

em

domesfiéa

A historia romantica de François Vilon, o vagahúnda
esuadachim que encarnou a :.alma <Ia França"!' NUl1ca
a tela' brilhou com tanta int�hsidade .. ' Nunca wpÓ-'
b\i.eo v.[brou com tanto enlu�!asmo.,. Nunca -um

filme foi tão aplaudido! - "Se'EU FORA �EI" _
�

Acomp. Compls. Diversos -:' Preços de

. Lo.tes.em diversos pontos
.

.ela .cidade.
1 bUllgaluw no D"lrro da VI!

!ha, quase novo. Terreno de

.

4,26 metros quadrados. Otima Oferece-se rapaz de bôa a-

.iltua!,áo. parêncja 'conLpráticfi' de .ser- «" d' & ,.j 'I" i.. Ih .i I..J f' d1 casa na praia de Cambo-· viços Gerais de escritório in- Jlm u:a�o (SOS I fi!f.Ja.l.i!uOres nas .nuMS nas e

.rip, com 3. quartos.·l sala, ba- clusive correspondência. Dese,
f'

- Jl I
'

I .J' DI 1.0) fi criação da. cédula ru-

nheiro.. cozinha. e quarto para [a-se bom ordenado. Os ínte- laça0 {�e . ef,ea� gem ue IUld.nnenau ral, pignoratícia ou hipoteca-
·

..emprc" ..da. Terreno de aproxí-
. ressados devem dirigir-se por

. ' .

t dedei
.•

,. EDITAL' DE CONVOCACAO na CUJO proje o e ei ja em
madame.llte 28m x lllm.-Dista· carta a' "Fatur ísta" na porta- Assembléia Geral Extra-Ordínárta .

curso no Congresso Nacíonal:
.
':0 metros da praia. Otimamen-' ria deste jornal. Ié

.

, .

Faço saber aos quo êste virem ou dêle tiverem conhecí-. 2.0 a em disso ·e necessário
.te localizada..

-

-,.��---- 1 t

II
'mento,. que. de .acordo com os Estatutos Sindicais. cavoco que a pequena avoura es e-

. D
.. ivers1s lotes ,c. casas na P R O ( 11 R A' S f

. . ..' d s
_ a tedos os -associados,' e111 1>leno gôzo de seus direitos, para a· Ja organIza a para que pos a

Pr,ua de Camborm. '�
..

.entrar em contato com as
2 enl:ellhos de Jõerrll no mu-

D h"
.

't·t
,-

d d't C
nicipio de lblrama. 11,5 qllilo-. , eSe" Isfa' n:a.ra A.SSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINARLt\. lcons

I mçoe,s e cre I f,). om

• n,.,u a realizar-se no dia 14 de Junh,} do corrente, na Sêde do esse f.·im., a idéia m.::triz ,é se

I
metros da estação de Matador.
Area de 10 milhões de metros maquinas

CLUB NAUTICO AME'RICA, em primeira convocação ás 8 'r
C'onstItUlrem, . cooperatIvas!

lU horas de manhá e 'não b2.vendo numero, em segunda. e última com o con,�urso das auton-Iquadrados. Terras com grande d d 1 d t
,

qualltidade:de madeira de leI <! Tratar: Construtora (le Po- á� H horas, quando se realízará com qualquer nuri,ero de

SO-j
a es ocals e e r<;presen an-1, ,

...,'_ ''''':;>.

A t CIO." presentes. tes das classes agncolas. '(. "�
.

_-_
que se adaptam a diversas cuI- Ç{}S r. e Bo·mbas "HOH" ORDEl\I DO DIA As comissões locais orien-' '- . �

•
�,,_ '.

turas. Preço de oeasião. Ltda. Rua lUarcilio Dias, 98. 1.0 _ Redu,ção de henefício aos membr.os da fam. ilia do

I
iarão os !)roduto�es. no sentL Pdr4 O bom cunclon�"""nldUlDa casa residencial com ItoUlJava Sêca l 'd Ih

II lI... I:

a_ssocwdo ou aumento de mensahdades. �o _de '()lJt�r ocre lÍo que. (! do E5TOMA""O EIN-rES I ...O ...
·

I
:=tr:er�:n:id��e�50 m2., no

P 'R O ( unA t" E
2.0 - Assuntcs diversos· e necessano e as ·cooperativas

"" .... ii .. ."

1 feeularia, 1 fábrica de óleo
II{ .. J

, Vi:sto que se trata de assUl�to de suma importância para ! c�Jl1stih�idas, ,s,ob 'p,ssa orienta- ELIXIR \1I�E.!>C.P.o. Smdlcato, pc.ele-se o comparecJrnento de maior numero pos- Ç'ao ?erao os m�trlll?�nt::s a- Wi 5-TPHAlEN�assafraz.· 1 serraria quadro de slvel de assocIados. traves dos quais Vlrao os fi,
"entro, 1 1ábric� de past.a me- UM -

TORNEIRO-mecânico e A DIRETORIA nanciamentos.
efinicll com 2 serrarias "Tiçot" um

-
mecânico para montagem Cabe á Comissão que hoje

.e reserva de 30.00& pinheir<ts de máquinas.

I � t T I f
.

� 8
se instala, disse o ministro da

adultol1, 1 linda fazenda com RETIFICA EXCELSIOR.

n US fila' e tI
•. I

Fazenda, orientar a organiza_ Lisas e Estampadas
511.000.000 metro.s quadrados, Rua l?toriano Peixoto, 89. X I ���m��D .Ia . erlul' cão dessas cocoereJivas em CASA "A CAPITAL"
tudo liituado no mUnicípio de ui) II todo o Brasil, êomo trabalho
Taió.

p' R O· ( U R.A (' E
preliminar para incrementar

Lótell em CurItiba. SltuaOO9
.

.. J IIs@lftmLI@!"a ""e!ll�1 EvtraAfdl·na�'rJ·a".. o crédito ao pequeno· agricu[-
em diversos pontos da cidade. II �5 U - li .'IU Ao U tor no país.
'.f6rreDos de grande e rápida l.a Gonvocacão O sr. Almeida Pernambuco,
\la.hni2aç.ão. Otimo empr.e"o de' PROCURO gerentes para 10- São �onvocados os senhores ácionistas desta sociedade diretor de Rendas Internas
Ca.pltal. jas. de varejo em tecidos, de anônima para urna assembléia geral extraordinária, -que de- d,o Tesouro Nacionál e presi-

grande empreza'a organisar.· verá realizar-se na séde social. à Rua Hermann Hering 11.0 c!ente da Comissão, em segui-
Lembre-se que você realizará Interessa{los poderão se diri- 1790, nesta cidade, no dia 27 de junho do corrente ano, pelas da discursou, em nome dos

os 'se� melhores negócios "imo- gir so.b chifre "Gerntie", Cai- 14 horas, afim-de deliberarem sôbre a seguinte. seus companheiros.
bili;írio.s 'lia Organizaçáo. Blu-' xa Postal, 34 - Blumenau - ORDEM DO DIA

Jlilen:lUcnse Ltda., ii rua 15 indicando' pretensões e c1anno 1.0 - aumento do capital socinl, mediante reavaliação
4e Novembro 870, 1.0 anilar, l'eferências' de um' te do ativo imobilizado:
llala nr. 5, com telefone 15'j�. I

� - - __:_ 2.0 - refõrma parcial dos estatutos' sociais;
'_............................._--................................._', AU'om."'ve-1 ::Vende-s-e 3,0 - assuntos divers0s. de interesse social.

.

i ,v Blumenau, 9 de junho de 1953,

V· 'E N D E _ SE'
'.

LINCOLN 1949· - QUATRO OS Diretores - Fdix Hering - Victor Bering - Ingo
PORTAS - OITO CILINDROS Bering,
Preço: Cr$ 118.000,00.

:�t:�€�o:!����eiraR!�a7 �� j CAIXA NACIONAL DE CAPITALIZAÇÃO. S. A.
• CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO Cr$ 3.00.0.(100 00
: SE' n E:

. . •

Rua 7 de Ahril, 252 '1.0 andar - Telefone 3&-'1004
São Paulo

faTURISTa
DI TILOGRllfO

Blumenau, 9 àe junho de 1953.
0-" Diretores:

.

Felix Her lng --' Victor Hening -- Ingo .Bering

ii -

'

II
;1 AS DORES CESS-�M COM n

LU TO G A L II

I
ii Dores nos músculos e i:
ii nas articulações, sejam de ii1 i origem .reumática, nevrál; ! I

'1
!' gica ou gripal, não resís- i I
li, tem à ação de TOGAL. Os II
I i comprimidos de. TOGAL II

'! .!
atuam com rapidez e se- fi

I. i: gurança. TOGAL elimina ii-------,-.,,_�-�--- ;1 o ácido ,úrico e não afeta II
,ii o urgamsmo, li
:i TOGAL, específico. de li
formula suíça, contra as fi
dotes.

.

II
---�J'

•

G

para entrar' no c:".mpo da política
partidaria, tendo o depuf2do Go

mes de Alm'?ida e Estivalet Pires
formulado criticas 2.0 governo, o

primeiro sobre irregularidades que
teriam ocorrido no pleito de Ca-'

pinzal, c o segundo sobre
.

Uma casa tipo bangalow,
medindo 7 pGr 8, com terreno
'de 20 x 37; com uma chacara
nos fundos, a Rua Prudente
de Moraes, 244 por preço de
ocasião ver e tratar na mesma,

(Perto da Vila Terezinha).

AT,ENCÃO
•

Vende-se uma Oficina MC'-
c:mica Modernamente instalo_
da.
Otimo Ponto no centro da

Cidade. Para Melhor Infor

mas-óes, Rua 4 de Feverei�'0
Nr. 57 - 2.0 andar.

.

CITROEN .. Vende-se
Bem conservado - equipa_

do com rádio.
. �reço CrS 50.oao,oo - fa
Clhto pagamento.

.

Tratar com Tenente Hugo
no Quartel das 7 ils 16 horas.

Empregada

SORTEIO REALIZADO EM
30 de lYl:aio de 1953
Cúmbinações Sorteadas

PLANO DE :n a 30 ANOS
ODI XVP
TCG R.JR

PLANO DE 12 ANOS
HDS NQG YVV
OOZ EHN YVZ

Toelos os titulüs (�ontemlJlados serão
LIQUIDADOS IJ.\'lPEDIATAMENTE

O próximo sorteio de amortizacão será realizado
n005a séde no dia 30 de Junho p. f· às 1630 horas.

,

Nu dia imediato ao sorteio, os re�ultados serão
bhcac\(;l; nos jornais:
"DIAi�IO DE S. PAUl,O" e "O ESTADO DE S. PAULO"

I
Q N II
1\1 i_J 'N

U G K
J F Q

'rietzlnann, e já chefiou a Se-'
cretatiá da Fazenda,' durante
ç. gestão do sr. Nereu Ramos,'
que sempre soube primar pe-
escolha dos seus auxilia
res ciiretr.ls, entre os mais ca

pacitados homens que o cer-

Para .primeiro de julho
procuro empregada domésti
ca acompanhando-me à C;dD
'de" de" Curitiba. Favôr 'a))1'0-
sentar-se à Rua Tiraderii�,q.
n,o 209 - Blumenau ,- a !)a!'
tir do dia 18 deste mês.

-

� . Senhora Ingeborg Lautel'
Jung.

caVr!ffi.
Rodolfo

.

Vital' Tietzmann'�"f��HM\foi um Secretário de Estado �.�.
exemplar e sua vigorosa per-
sonalidade de homem públi
Co' 'foi apreciada por todos os

catar:inenses, quando em 1,9>38
aprésentara ao Interventor
Nereu Ramos o balanço re'la�
tivo ao exercício de sua ges
tão, as conta& estavam todas:'
pagl'ls e o") saldo em caixa era

�a!>r,�ciável._
'. Em 1935, após ter deixado·
o cargo de Prefeito de Brus
que, foi eleito deputado esta_
dltal pelo P.artido Liberal,
tendo -desempenhado no Po
der Legislativo, as funções de
·2.'0 vice-presidente e pre6i
dente da Comissão que ela
borcu a lei orçamentária dos
:n:mm.cfpios catarinenses. pre-.
'Sidindo igualmente a Comis
sãQ de Finanças, cabendo-lhe
relatar por duas vezes, o Or
çam.ento da Receita e a Fixa
ção da Despesa do Estado,
fato que deu ensejo ao sr. Ro';

tfHJRO DE
A ur O M O' V E I S

�'K:AROPE ,

.' 'St?ANTONlO

!l'� �.

VJa,g.� diãrlas�Bfu;-:�e �C:ritiba�de"domIcíU�ã��l�:no. :l\..5ê:Úclal1:�
�IiU:M.Ji;ê"lAU: -:- Rua 15 de Novembro, 31.3 ·(Hotel; -HoJetz)' _ Fone� lUQ'2.
vU�ITIBA: - Rua. 15 de Novembro • .;22 � 'Fone -6.34: .

.

.

.
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ACEIT��I-8E VIAGE�S ESPECIAIS PARA Q:rjALQUER P�ÜTE- J)'

.. ,
.

,

K
;
..
i

TROCA
VENDA
COMPRA

II

BlUMENAU
Te�efone: 1597

L A B O R A T O' R I O

KL.EI·_
Rua -15 de Novembro, 389

(em frenfe do Café Socher)

A,alime'!ltaç!lo Inconveniente. o ex
cesso de -be bfdas. resfnados, etc.

obrigarn .freqlz�nlemeate os r!_ns, a
um trabalha forcada. 05 traQ.stornos
dfJS rins· e .d\) apaL'elho udnárío são
:q cansa da ret -ndio di) ácido úrico,
i eouentes.- retiantades noturnas, do
reS n:�s pe'Pruts; nel,,�o:5i.:mo; tonteÍl.�as,
\onl0zelo's j nehados� reumatismo,
01110";' empapuçados, e,!" em ger�11 a

impr(ssâo. de ,"<eJhice precoce. }\Jude
seus I íns- a purif;car ..seU sangue pOl"
roei) de _Cys:tex-: -A primeira dose �o
n1-:Cl a trabalhar, ajud.ando seus rIns

a eiün n"u- o fXCf;SSO dE: t.c:dQs, fa
zend -) �af-s nl con1 que se sinta. COmO

novo. Sob no:-;s�t l!arantia Cy�tex deve
Sf'r inteir�irhente s.atisfa!õriQ PeÇ:a
Cysttii< Ctn Q1ll..1queI· "farmácia hoje
nieSrn()� r..:ossa garantia é fi sua

rnaLut' pro�e�no. ,.

Cystex �o tratamentD d.:

Automóveis Usados
Caminhões Usados
Camionetes Usados

"

.
Concessionários:

CAMINHõES F. W. D. (Fo�r
WheeI Drive)

TRATO�ES: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
FORD � CHEVROLET

- Linha -
MOPAR

Espetialiàado em proleie denf�riar dentaduras anafomicas, pon-
tes, . fixas e móveis�' corôas, pivos ele.

.

R A lOS R-O E NI 6 E N
..

... Hora Marcada
situação, que
dos madei

ao convenio,
nOVQS discursos SObre

,= S'T1TES ..tlELITES E URICEMIA

o assunto.

ufeis NA ENGRAXATARIA
PONTO cmc

VENDA DESTE DIARIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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234 TODE$Ol'F'I�R DURcm WIRBEI.WINDE

N(:w York,.lO. (uI» - Aus Wüfcester, Massachus.
sets wird bérichtet, dass die .Anzahl der Toten durch ei"

!len' Wirbelwind verursaéht, bis heute frueh schon aui 80

gestiegen ist. Innel'halb den leízten drei Tagen verzeichnet
ma11' in deu USA 234 Todesopfer durch Wirbelwinde' ve
rursacht. T:msende' 'von Famili�n in Mas!iaclmssets' sínd
der Ot.ldachtIo.sigkeit preisgegeben, und die, materielleii
Verluste. betrageü mehrere Millionen Dollar.·
IIOH.E IWMl\<1UNISTISCHE PERSOENLICHKEIT

���'i-'�; _

� '�
GEFLUECHTET

BERLIN, la (UF) - Na�h einem Bericht der loka�
leu Presse, ist eirie weitere hohe kommunisti�ché Persoen ..
}ichkeit aus dem Osten gefluechtet und sucht Schutz in der ..

aliierten Zon€. Es handelt sich um Walter Bartel, Privai'
,

,�sekretaer
des sowjeídeutsehen Praeside�ten Wilhelm Pie�k.'Bartel wurde noch bis vor kurzer ZeIt aIs HauptgehIlfe

Pieck's geachtet.

I ROHSTOFFPROBLEME DER GUMMIINDUSTRIE
.

\Vie verlautet, besteht: in verschiedenen Gummi

I
verarbeitenden Werken die Gefahr, dass viele Arbeiter
wegen Mangel cu\ROhmaieriaúen entlassen werden

fiues-,seno da die normale Produktioll 'n,icht aufrecht erhalten .

we�den kann. Beh�eff� die.ser. Angelegenhe�t aeusserte SiC�l'Rerr Geraldo Santa de Ohvelra, der PraeSldent 'der Arbel: Iterschaft der Gummiindustrie von São Paulo, Santo Andre
und São Caetano do Sul, und gab bekannt, dass, tatsaechIích
kuerzlich von zwei der groessten Unternehmen dieser Art,
naemlich der GO:Jd 'year und der Firestone, Mrtteilunger!
eingegangen' seien, sié muessten jhre Taetigkeit einschraen.·
ken oder gani aufgeben, wenn clie CEXIMínÍcht báld dic
Erlaubnis erteHe, die fuer die l\:úfrechterhaltung der Be
triebe u�1bedingt· erforderlicheú Materialien zu importier
fen· Dle beiden erwaehnten Werke werden von'aussichtlich
Ín cUeser Woche noch Kollektivferiel1. fuer dieAngestellten

,-: a11el' Kategorien anordnep. Ausserdem sollen, wie es heisst,
alle Angestellten entlassen werden, welche noch kein gan
zes Jahr Dienstzeít haben Im Hinblick aui diese Lage der
Dioge beabsichtiún die Arb�iter durch ihr Syndikat, 5ich
direkt <ln den Bundespraesideut.en· zu \VendEm, damit er

Anweísungen . gibt, deu M�terialmangel zu behebeu. Es
existiert auch 5chon in Prâezedenzfall, naemlich derjenige
der "Philips do BrásH S. A.". Die Angestellten jenes Wer_
kes baten um die Interventioll des Bundespraesidenten,
und innerbalb vo'ií'einer Wüche hatíe sich dort '. die Lage
normalisiert, da d�r Import der ooetigen Materialien frei
gegeben wurde; Das:"Syndikat der Arbeiter der Gummiin'
dustril" erv;,;z.rtct· nür noeh die scbriítliche Bestaetigung \
der im Falle "Pílips" getroffenen 1V1assnahmen, um sich

ebenfnlls an deu Cher der Naíion zu .wendon.

'WEIZEN' NUR AUS ARGENTINIEN
. In dir:sem Jahre. wlrd Bra.silien keinen Weizen

Kanada imp;-n·tierell,· sondern auschliesslich aus Argenti
Ilien. Dips b(,deutet, .(Inss wir keine Dollars dafuer auÍwcn_
den múessen ·urid··die· aufgelaufenen: Sehulden Argentiniens
::m Brasilien mm �ilrÍl:aehlieh dl.�eh 'cliesen Weinzenimport
ausgeglicllen weri:l.éi:l:.

• ,r _

'.

!lI�. GOlJDGf}�INNUNG
. I!.In dcn zwoeIL1V1mlat,Gl1 des Jahrc·s lQ52 haben dw

i
I

Unternehmungen:;· (Ue si.eh. lnit der Goldgewinnung ;>efas-. !:sen, dem Banco dr) BrasIl 845.768 Gramm GoId abgehefert.
IDies eHispúelJt 2Ô Proz<;ntihré· Gsamt.Droduktion in Ue-I

bereinstimmung I1lit de'!- fuer diese. Angelegenheit existie-l'renden Gcsetzgebung .. Auf Grund dIeSel' Zahlen des letzten !
Berichtes des Banco do Brasil muess.en also insgesami in ,.

I

BraSiÜen im Jahr 1952 nlcht v/elíÍger aIs 4.228:842 Gramm .

Feingold d. h .. uebel' vier Tonnen gew'onneil worden sein. 11
Der an die Bank verkaufté TeU ,:Vurbe zuni. 'offiziellen j

!

Preis� ';'00' Crl? 20;8178 je Gramm ghandeÚ; wa:ehrend der I
Restim freien �a:r�tezu den dmen. Angebot und Nachfrage )geregelten Prelsen" veraeussert .

wurd� ..Fast Ç!as gesamte-

Gold stái:mni aus del1 Minen von Morro Velho und Passa- j�. .
.

'.' .

gem il11.SfaãteMinas.,Gerais.·. .

i
'

'., ..
'

ANGABEN
,Der Pi:eríst �\l-er Produktioh�statistik

sehaftsniiniste:fium� veroeffentlic:ht in diesen Tagen Anga'ben' ueb�r die' in deu Staaten R,:{o Grande do Si..U und Ba'
hia. irr:i. vergangen�n Jahre 1952 erziélten Ernten und Vieh
m�htergebriilií�e. Dâl�chproduzierte Rio Gz:ari'cie do Stil Im Iangegebenen Jahre·.125 70� Tonnen "Alfafa" (Luzerne) im'. '>lo .' ..

'
.

'.

'.

\Verte von CrS 1.13 :L:S5 000. Nach der gleichen offiziel1en

I'Amtsstel1e..gab eS. in :!?ahia 4 244 000 Rinder; 585 820
Schweine' und 470 5io.�aultiere:" I

S I E ?
", ,f":'

'DASS dei' er�te Ele9hant der amerikanísrh�n Boden .'

betrat, von Jiikob 'Cowningshield aus IndiM b@l)liIwd!
wurde 'und im AuguSt des Jahres 1797 in Salem Mas�a-.

'. -
.

- . . ,.
.

chussets., vorgefuehl;t wurde.·?
.

DASS die Franzosen sich ·n.ie bemueht haben .(1ie
1nsel Madagaskar �1;üizuIrl:essen, und dass m.an dE'shalb bis
heute noch nicht del1" genauen Fi�_; ...ut:!nlnhaIt dieses gros.
seu aftikil11ischen Gebieíes'weiss;.

'.

• -�: I
.

"Ich habe ft{rcbtbar·.zu leid�n:: Ich bin auf dem We-
ge zum Zahnarzt"

.

:'0. Sie Gluecklicher, ich bin ::tu! dem Wege
B:l!JnhoJ, unl meine Fràü' abzuholen".

I.
i

!Distri&ui�ão do
8o�olfo Vitor. netzm3DD Bara uma das

.

secretarias �e EsladDI:�,�r����: �:::�r� �ai�q:�d�7/:�
.....__�__��._ Ihões de cruzeiros

I F: RIO. \B. J.I.) - No seu des- Brasil cobra sõbr-e ti. :Jrr,>cnda,.Ir -'....... ,11.2.2. l. pacho semanaí com o míntstro ção. O liquido a díst r.ibu r no
dr! Viação o presidente do COIl- pr-lmeiro tl"nwsltrü foi '<I;' CI';j:
selho Rodoviário Nacional. eng. 572.868.301.60; tocando às dlver
F'crna.ndo Mar-tris s ubm ctcu 't cu',< unidades ns segu.ntea pores
cons.deracão do eng. Souz·t Li- las; duapol'é - C!'$ 711.f.:lO ..W;
rnn o qua'dr-o demonset.ratlvo da Acre - Cr$ 4S2.412.80 - Arnnzo
distrihuição da part COl're"spon- 'nas -- Cr$ 25.495.492 :,:0: RiO:
dente ao Fum1<.J Rodoviarro Na Branco - Cr.� mn.873,liO, Pará ._
cíona l que toca ao.:; Est3<ln., crs 23.483.023.90; Amapá ? Cr$
Distritos Federal (, Mun'cipio 387.637,60; Maranhão -- Cr$ ..•

relativo ao prtrneh-o trlmestr:e 9,708.799,80; Piauí - Cr$ ." .•

do ano em curso, apr-ovado eld 6 916.099.30; Cr-ar-á - Cr$ ....•

danuote órgã{j. 13.933.54340; Ft ío Gra.nde llo
De acor-do: com fi Ir-i, o GOVC1·· Norte - Cr$ 5.756:6Ô7;70; p,.uai.

no F,',jé:ral fica com '10'.')· lIa ar- ba - Cr$ 9.5�17.2G2.00. - Pt·r.
ccdncão e distribue 0f'! lifJ% .... �. numbueo -- (:,'$ 21, G:ll. 9,3-1.80:
tant.os 6e-ndo 12�7" l)üra o r):.stl-:;- ,AJagoa_., �� Cr$ -4. fi37�05g.80; Fere
to Federal (' Jl.lunicipiOs -

...... nando d" Noronha __ c� ....•4&(';;' para o Distrito F"J""at "

1.6[;3:40; Rl'rgirw' � Cr$ ......•F..stados 'E! 114');. qu .. o Banco dr.
2.Hn,374.GO; B:lhill _ Cr$ .. , .. _

.

-----�-

2�A5R.21210: �l nas Gerais
Cr$ 54.546. n(J.�:O: li:spirlto San
to - Cr$ 5,ri9f.:.030,Btl; Ro de
.Janeiro - Cr$ 25.29G.!ll2,70; Dis.�
trito Ferleml Cr$ 44.711 fl2!1.�{J;
S. Paulo - Cl'$ 154. !l91. 81:l.W;
Parana - Cr$ 36.2::i6.9E,20 3<'l.n

ta, Catarina. - Cl'$ 12, S56,2ÕIJ.60:
Rio Grande '<lo Sul - Cr$ .. , .. ,

47.067,071,00; Mato Grosso .� Cr$
21.120.626,20; Goirus Cr<j; ......••

�"'�.:.--��

15.156.628.10; Ama:l.ona,]'Para !'-o·

nas .�m liiigio - .('1') 46.315,30 e

Milla;: Gt�a" Espirau Santj I ZO

II
nas 0'111 litif:ioJ - Cr$. .•

500,902.30.
�""_---�---.,.,.,,, '_=

ii Fraqut'llll em gemÃ li

I li Vfl'Vt'W (1REHSO'1'ADQ �
I; SILVE!R..-\

Fundo
Qptando pela harmonia politica que deve ea ratterizar a
administração' pÚb]ic3, . Ir chefe' do poder executivo, reser... vará, tanta quanto possível uma das pastas ao Partido.

.

Jrabalhista Brasileiro
.

. FPOLIS.; (Mário FreyeSle_\.DOderá ser aproceitado peloben � Espcctal para este jor- Govrnador Irineu Bornhau
nal) - Em referência a com- j sen, paro chefiar uma das Se,
posição do novo Secretariado I cretarfas, cargos que deverão
do Estado, é quasí certo que ser preenchidos dentro em
o deputado. Siqueira Bello pouco.
não aceitará a indicado de Em fevereiro do corrente
seu nome para a chefia de ano, já o assunto vinha sen
uma das. Pastas Administra- (�O comeniado pela imprensa
tívas, dado os seus compr-e- de Florianópolis. .'.':'

rníssos político-partidárias, Vários nrcgnóstteos já to
como aconteceu com o 'líder rna rarn vulto. ern relação- às
da bancada pessedísta, sr. Es- "cessoas das mais ilustres, que
tívalat Pires, que, apontado honram as v ida públíca ca:tarl
nelos municípios do, .oeste ea- nense, enobrecendo a polftí
tartnenss nara uma das Sé- ca intel'na de Santa Catar'ír

. cretarias' declil'lOU do convi- i13.
.1 te, atendendo aos ditarnes do Todos sflu ])oé'líticos milj.

'1 P;3r1 ido Soui.:<l Democrático, t�mtes: alguns já deram ])1'0·
que desd(� 1950 se tem nega- vas do seu ineontestavel Vll
do a colaborar CDIlI Q Gover- lar eomo João José de Sou'
nadar Irineu Bornhausen. :la

•

Cubra], atual lídet' do Go'
Há, porém,' em Sánta Cata_ verno 113 Assembléia Legislarina. um nome bastante erc- t;V<1 e Luiz de Souza, atuaI

deneiado pelos elogiosos airi- mente oculJundo cadeira na
butos qUe ostentu, que beml �epresentarão perrepiSta da-

quela Casa-
Tantos outros. porém. são

verdadeiros enigmas: talvez
acertem, talvez não!

Mas, fugindo às interroga
ções, citemos um nome que,
afastado do torvelinho poU
fico de Florianópolis, perma
nece como merecedor da in
tegral confiança do povo ca
tar lnense. que sempre li ad
mirou, pelo muito que já fez
em !lI'::l da grandeza econô
mica no nosso Estado.

Esse cidadão de comprova
da hOll{'sl:idactl' vive em Brus
que, ligado aos seus inten's
ses. r.articl!lares (' presidindo
D dil"etório municipal do P. T.
B.. na vida pacat.a de sua d ..

dude.
Chama-se Hodo!f'J Vitor

(Cónl':ui na 2.3 plÍl;;ina letra G,
--. - ..._ -- ..._ - - - - -

T E t E S ( O' P I O
M Ar G I ( O

Travessia do Canal da Mancha em BaHio
O balão alemão Kombrant II" - lVluenstern :- XV",

está a caminho da Grã Bretanha, de onde iniciará, do sul
da Inglaterra, a travessia tida como a primeira feita !ofi
cialmente, por balão do Canal da Mancha.

A Associação do� Aero�::tutas em Balão informou que
as travessias· já feihfs, do continente .para a Grã Bretanha,
o foram acidentalmente, pcr terem os balões .se desviadt>

I'
de suas rotas. O balác de agora deixará o litoralllogo que
os ventos lhe sejam favoráveis.

Superou todos os recordes
A Fôr�a Aérea dos Estados Unidos anunCÍou que um

bombardeiro a jato "Stratojet B-47" SU.Derou todos os "re-
cordes de distância e permanência no ar, para aviões a

jato", durante lllJl vôo ininterrupto de 24 horas, eom o'
qual cobriu 12.000 milhas·

.

O aparelho, uin bombardeiro médio com seis .moto
res, desenvolveu uma velocidade de 500 milhas por hora.

.. reabastecendo-se'" três vezes em pleno vôo. Lançou uma
j bomba sem carga explosíva, de cinco toneladas, nu.m pon�
to médio do vôo para "simular u'a missão estratégica a

longa distância".
Vôo do .segundo avião a jato da FAB

Após terem sido concluidos os trabalhos de monta_
gem, realizou seu primeiro vôo o segundo aviãq MK-7, de
propulsão a jato, montado na fábrica do Galeão. O vôo
inaugural do referido aparelho foi efetuado pelo coman
dante J. Me Dowell, piloto de provas da "Rol1s Royce",
que fez evoluções sobre a capital Federal durante quin
ze minllios� aterr:mdo depois sem maiôres novidades.

Xadrês
Algodão

CASA HA CAPITAV'

DIZE'IVl os fisiologistas que

ia coração humano, que acr()-

ditam seja uma maquina real�

! mente pl'Jdigioso, funciona co

m!; uma pequena bomba d"
1113;'" ou· meno.s 14 centime

, tros de allura por 10 de lar·
I, g,na. ois com 70 palpitações
1 por

minutJ realiza 4.200 por

I hora, 100.800 por dia e

36.792,200 por ano.

A cubeça de um boi era i)
símb�10 das moedas da Grécia
ilntig3.

!
-

-.�-!-SC--A-D-O-S
-

I
j

I
I

Brins

rodoviario

ms �oi� beróis.•
I
---I 1---

Defrontaram-se o's dois

heroís, em Politicolândia •

, Um delcn, defensor da

I moral pura e o segundo do

i corpo são.
1 Derrenraram-se, Intrans+
I gentemcnte, e terçaram an I

I trquadas armas t;ara de··l
I monsrrar. subjetiva e in" I
I conscíentemente, aquilo i
que, ner-re século XX:, todos: !
os brr-süetros '\ ndenam ,

cerno falhas das gel'açõe;;.'
l}!l,I.;sa(las, E «omo fi)ra be ,

lo estivessem os dois uní
dos!
Interessante í· que da tri· i
rlimcnsioual :Polêmica, I
{'riaram escolas, ou melhor, I
escala .iá havia, surgiram :
adeptos que, como sempre, !

le ,'aram tudo Dara o cam� I
1>0 !Jerigoso que todo viveil_ I
te <leste mundo desconhece: i
a política. I
Na..; últimas Olim)lÍadas, I

Estados Unidos da Améri" !
ca, d.:.:. Norte e Rússia <los ;
Sovicit·s all:1reeel'am, em i
camIlo raso, com dois bata" i

lhôes de atletas amadores '

de tôdas as espe{dalidades·
l'cl'!;'unto-rne: Que deseja.
l"Lun os doi" grandes COlll
tanta gente'? - Exibir.em·
as qU:llidad.es físicas de
seu novo. não resta dúvi
da. No final do certame, a

Rússia fêz questão de ga
nhá-h oficiosamente, por
que o vencedor oficial foi
(} americano.
Com aquela denl0iJ1stra:" :

cão de, cornos semi-nús, nas i
nistas. n;c-udados de bom- i
bas atômicas Ie. migs. elf 1
doi., maiorais pr�varam
não existir moral sem físL
('.0. E era assim que enten
diam os gregos.
C' 1:11) ia di7í!ndo, no co-.·

mec::J desta tese. encontra
l"al;1-Se Cf> dois' hereis e,
cruzaram as enferrujadas
armas de suas faculdades.
A revela cão mais interes-'
sante p ã que, um pobre.
heroi {> branco e enfrenta
uma burocracia caruncha
da elo século XIX, o outro
é m'eto e enfrentou um
salto trinlo. São autenti
cos filhos do Brasil, meta_'
físicamente com os refle
xos de I;eus ancestrais. Co
mo sempre lutam êles, a la. i
D. Quixote (le La l\Iancha, I
para afirmar aos brasilei- i
ros que tenham moral e tam!
bem tenhamos físico, duás I
alavancas poderosas para I
se trabalhar (I, mais de 8 i
milhões de quilômetros i
quaflrado.'; d terras, Be não

I desc.larmos perecer pela
realidade da fome!

S. R DE MEDEIROS,

"

Saiba porem, escolher um BOM rad�o.

'�
.

.
. _� _ ��!'j�,Nós estudamos acur:..;damente as marcas de radias

.;.;;\\t\�i�\;:\m ���r�o::a:e l:���::�:�:r��: ���J��!l�:::;�s�ses.
"IENITH"

- o radio que dispensa propaganda.
"GENERAL ELETRIC"

"RCA VICTOR"
- o nome é tima garantia.

.

tecrtica moderna.

liadas a sonoridade que. demonstram a impecavel

- Linhas impecaveis a- I
--- Snnoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ElURf("

"PRÔSPO(IMO"
gulho da industria nacio
nal que pode-se comparàr.
com qualquer outro radio
importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Pr0sdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais_
Prosdocimo é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem comI-lromisso.

J

.

�

... --:-- Or-

assombro dil industria a·

lemã que apóz guerl'u
construiu a maravilha do
seculo.

"SEMprr
PR()�DO(IMO S. A... Importação.

Rua 15 cite l'\ovembro, 900.

!

Na(ional

CASA "A CAPI'l'AV'
Senhoras e Crianças
Sapatos para He,mens,

De
Ternos Feitos

SENSACIONAL VE:mA DE INVERNO ...

Casa Buerger
ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAMAIS VISTOS. - V.\' HOJE MESMO FA-

ZER UAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E

___ PAGAR MENOS ---

Rua 15. de Novembro, 505 - BLtlMENAU
..............,."..."""'...,.,.-"'".....�,..",..__J·��������__NV__�����·� �-- --

a RGA�0VA S
SAUDAÇõES TRABALHISTAS. . .

Meu querido Chefe. e meu grande amIgo dr. GetulIO
Mais de trinta milhóes de eleitores compareceram
ao pleito de 7 do corr�nte, na ItaUa. Segundo os co

murricados telegráficas, registraram chapas 75 par
tidos, embora somente oito tenham evid�nte pres-

tígio eleitoral.
.

IOs resultados já estão sendo conhecldos e a, apu-
ração ficará concluida em poucos dias, proc1al'rlados
os candidatos eleitos.
Tudo decorreu na mais absoluta ordem, assegurada

plena garantía de �oha, e o P�rti?Ol. Comunista, diri-
gido pe>lo espalhafatoso Toghattl, c�mo sempre �

a canç�ão e sempre a mesma: em todo OI mundo - dIS
tribui;_' folhetos, circulares de demagogia à moda so

viética.
Infelizmente, aquí, o processo cont1núa a ser o

mD:is morOso escandalosamente mor,oso, dev:ido às
f deficiéncias do sistema eleitoral 'e' da confusão de can

didatos sob legenda, com votos apurados de várias
espécies.

.

Em 1937 tínhaB10s um alistamento orgamzado .

Bem feito! Muito decente. O serviço da Justiça Elei
torál dirigido pelo venerando Hermenegildo de Bar
ros � gloria nacional - poderia servil' de padl"ão pa-

f ca outros países· Todos os arquivos eleitorais estavam
em nerfeita ordem. .' ,

-Instituido o Estado Novo, invés de se mandar re
colher tudo ao Arquivo Nacional (,o senhor que é fran'
camente a favor dó Contra Eleição Foot-Ball Club)
mandoi.l, Ou melhor, foi tudo levadio para o lLxo ...

Em 1945, por fôrça das circunstâncias foi feito
novo alistamento. E quando agora procura-se corri
gir esse alistamento, fulminand.o· irregularidades, com
a aposição dos retratos nos títulos, vem logo o grito
do Que não é possivel. ..

-E' isto mesmo. Quanb pior, melhor! ...

I
A conver�a. é grande·. � voltaremos a tratar dlJ I

dssunto na prOxm1a semana.

I
Ontem,- hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, ami·

go certo'das horas incertas,. "-

"1
BARRETO PINTO

P. S. - José Américo: f.oi convidado para Coordenador do,
Combate à Sêca, Aceitou a eBpinhosa missão, Acaba, I

porém., de. Se demitir, porque dntro da nossa técnica, .'

prometemos· tudo ao governador paraibano e .Dor trás
I

das cortinas, fomos criando-lhe todas as dificuldades ... i
II - Quer a minha opinião da estréia da Compa

nhia Dramática Nacional? Felizmente. a Fa1-edda
morreu logo no primeiro quadro. E graças a Deu.S, O.

prcgrama será mudado dentro de cinco dias. Ou pOt'
bem ou pOJ:'Í. maL. .

.

III - Vamos ver se se realiza a noss� promessa à
Nossa Senhora de ·Fátima. E' que, vindo ontem ao fa-
1110S0 balcão do Catete, pediu baixinhoi para que a vi
da continue. Será que 'O milagre se vai repetir? ..

Mais quinze ano$? Dutra também já se agarrou com a

Virgem Milagrosa .Dal':J. voltar à presidencia ...

- - - '_ - ,-
. - - - -

.
- - - - - - - - - - --

�x�,�����-:x�
.

. <i;'1

AtençlJo snrs. 0ficiaisi
em Estofamentos !! �

A FABRICA ALMOFADA AUTOl\'lOVEL, sita a RDa
Marechal Hermes, nr_ 11 (Perto Centro Civico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e melo ofioiais estofadores,
para Automóveis e lU'óveis estofado&.

PAGA'SE O'TUlOS SALARIOS
OS Inttressado!J, deverão se dirigir à Gerencla Com

o Snr, Emanuel Machado em Curitiba, OU por corre�
pondencla para C. Postal, 1.242.
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-Quebrando Calleça�

{'������--��r-lr�_
t JIJ

H0R1Z0NTAl�

1 - Novela' � _- Osculo na mão - Femea do avestruz:
3 - Emoreaue � Preceito: 5 - Aqui está ,- Existes; 5 -

Guia; 6 � Gume.- Extraordinarios: 7 - Anás - Murmu
rio' 8 -'-_ Ar-redores de terru lmportante: 9 - A parte po
bre' da madeil':I--- Neste lugar: 10 �- Irrnscivel, .1.1 -_., Carl�n
ga -- Membro das aves; 12 _- Emblf'.ma da e,�l_a]Jllidacle ��l n:r
ração infinita entre os antigos ei\il1Cl11S - Acã»: 13 -- l'lanlu

hll.liad" (p!'l!,ec:ie de genipi) - Fei.:;�o;; 1-1 --- Capalar.
VERTiCAiS:

1 - Vaso 11ara sevir chã --- Ctrcuuteroncía ---" Cama
rão: 2 -- Sumagre --- Chamariz '-" Majestade --- Sa lve-; 3 --

Rei' de Israel - Embuçado -- Culto; 4 - Embl cm u - Ldra
grega; 5 - Ncme I)i'ó.xio feminillo; 6 - Cubiculo - R�,-,
dela - Camara ; 1 - Nome de uma letra - Neme proprto
masculino - Cinta -- Pequena bigorna; 3 - Camareiras --

F�ICil (pop.) -- Afei(:ão, 1
--------------------------------------------_.,----------

DESENHOS
TÉCNICOS E COMERCIAIS

ASFALTAMENTO
de jardins. garagens, interiores de fáhrica, etc.

L O r E SEM P R'E S I A ç Õ E S
em diversos pontos da cidade

MEDICõES DE TERRAS
,

INFORMAÇÕES COM,.
OSNILDO 'CERQUEIRA LIMA

Rua 7 de Setembro, 1893 - ou Edifício lNCO, Snla S

ATENÇãO
'T�rminará di:J. 20 tlo coneute fI SRNSACIONAL cou,

curso que distribuirá erS 350.IlI)O,t}Í) em prclllios. inclu
sive 11M AUTOMovm"

LOJAS (HANEt
a v i S:l que {IS 110.rÜlllol'cS de ('UllÓI'Q disirilmidos pnl'
aquela firma !)od('rãll troc:í-l?s a�é li d�a 20 .(,:init';) lIc-
IH; bilhetes tHllnerados qU(� <!.lil <ht't!lto a llaí'ttclp:H:all lifl
concurso·

(]OlllUnlCà, t.lmuém, que (liç,tríbuir:i bilhet'cs lHUilel'a

dos aos frt'guezes iIüe l'C;llí'l.:1t'cm ülJuqJl'as até :1 n'fl'rida
data.

O SOU'I'EW 'fERA' I,UGAR DIA 25 DO CORRENTE

Alll'oveite :l oportunidade e faç:l suas eOIll}lras nas

MODAS CHANEL
,Confeceôes finas llara s(!nhoras e cavalheiros

Vestidos �'Cakadu, .:._ Jersey - Sedas - Camisas -

Blusas -- Soutiens - Casimiras - Ternos feitos }lara
-- homfms t� ('!'j:mr.1s ---

R., 15 DE Nf;VR1\-IBRO, 1393 - lllumenau
E.stal)ü ue Santa C:itarina

I ElES {( I T D »

o.MArs VARIADO SORnMENTÓ�'-'
AS MAIS UNDAS CORES

OS ·MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S O O ( I MOS. A.

'Rua 15 de N,ovembro, 9"00,-- Blumenau

..

Linha 4 -::- Meça .

,Linha

mar a manga, Dobra esa",' aumen»
to em 4 partes iguais desenha:n.�:
do com') INl segue:
Linha 1 -: 19- centímetros par-I

tindO' da. cava; necta desça 2.
oeentimetrO's, para for-mar- 'a pin°,
ço.,

'

Linha 2 - Meça 15 centíme
tros.
Li·ilha li - meea 11 e me'o een

I
.tímetros.

-

"

menino;
-

Ess=,s' .nascímentos' 'c,ocorre
mm, 11a Secção de, Maternida,
de d;>, Hospital "Santa Isabol",

<;

- Esnveram 'ho.'lped·à dos
cidade:

a
N·II.Slll.'tI1 gosta tanti de n�w numa forma redonda e põem

çü quanto os uortc-umcr icancs �o cm uma b acadinhos de man
Alérn de,S:l f'ruta ser conside leiga, Estende-se numa toboa
rada boa pa ra a saudc. pode '-I massa escc lhídu, dando-lhes
.ser CUII1,Jl'acLl durmtc todo f, a forma da forma, e um pou
anti, S('[;1 duvida. " t.irta é o (:0 maio!' do que li forma, em'
111"iu lll .. is lPpui;u' de SI: ::;("'1', í odu a voltr Humedeça-se a
vir muçri.: êoz.illd<t::,. borda da forma e coloca-se? U" -bElll qu,-dquer ]'('::;L'llranl,' massa ,cobre as-maçãs. Faz-se" ma ec arp'enorto-umerlcario. vr-m-se S:;-l'�' rlgum desenho decoratívo I "

., .,

_

,,' _nL' Ü1UlI_d'Il:; il'('i{UeZeS P(!C 1"1 com tl llltlSiU em toda a bor- ;., ..
<, •

do bt'la di' tll:!�':i como sobre da, dobrando-se !_l::lra cima o As echarpas de' seda OlI -reíras:
messa. ':{LlP sobrar,

'

I 1- tâ d -{.Ir t Ar.: II I-S, );:1'<1<:U" ao lIISt.HlI1.o de r�'l ::::e n.ão se deseja fazer a de
ee ii .es: ao em .gran e.mo-. ivron ar .;;-o:",ma laS, em

"

a

conomía D ,n1l:s1 ica da, GCl1l'- :f)raçâ�J no centro, pode-se ia-
- da-"é-e- se",)hea acrescenta-o; ':cêreja c trD;bâ1l1al"'�" alter;;,

ral Electr+r., vamo; transmitir zcr simplesmente alguns enta, mos' 'Uma franja-teremos U-" 'nando, 10 '(!errLlmetrcs .em
as L !l'.ras a receita de uma Ihes, oara permitir que o va- ma graciosa echarpe Ism- cereja e 10 centímetrosdcllc ios a torta de masã.. o c r C'SC3!IC', De qualquer ma

G xlr-arus (ie maças acldas l€:1'a, humedeça com leite,
em Iut ms- )01' indo de um pincel; a su-
l'� xieat·:, dt' açur-ar ,)t'l'ficie da massa com éxce-
1 '2 x lcara de (1(.'11(;,11" mas- :�ã(J da harda, Em seguida és,
c.rvo.

.

!)allle, igualmente em ioda a
na do' c'.lIkl"inkl dr; l�t'[1VO extensão tuna colherínha de
sbcadn� �çllea'l'_ 'Assa-se em forno
:)\4 de e'-Jilwrillha di' ('nI1P- 'juenk, durante 35 a .,45 mi-
la nutos. Serve-se quente com
1 iH decolherinha de sal creme e leite.
r' colher de suco de li,mão, , Para enfeitar o centro, re,
2 cc lucres de rnantetgu. "c:Jl·tc o desenho de uma ma-
Para a �3.pa da tor ta �?- i cã c :lonha o msrno sob!'!,; �i

de ser lIs<!cta a n:a�.sa IavorJL" im�ssa, antes de colocar esta
J\i!isturam-se as fatí:is de

..

ma- jljem cima da� maçãs. Espalhe
�'[I, o H(;llCar, o cravo, o sal e (:II,'UCa1' colondo dentro' dn de
o su(',) de lill1i"io. J\ifistlLn�-$�

\1.
s('I1110 da maçã,

rtEVI':LA 1I11t.;1 esLüísLica:

flUlllHb fi hOl!lem, {,!il gel-,Il,
gasta eu! IIIH !f'l'110 duis 'Uil

I
Ci'uzeiros a tilulhel' Já 'cbns.i-,
mill com () Se!ll vo;iido frfS
mil. Em se tratando de milio
nários, (mIcula-se que o ho-,
mem gaste só a qu:nia pUl'te'
uo que !,usta sua es!!osa in"
cluidas, lU indl1l1tcntal'ia des
I.a, as .joias.

qUE o número das
-

espt""i-
23 de insetos <;xistentcs é c!r.
cu !lta vezes n','l:::n', que 'a J.JS
rr.arrtifer('s,

'

ao c1Jre:to presu �por trás,
1. ao avess:J;
2.a CARREIRA: - tra

balhar as malhas como se

apresentarn sem prender as

malhas direitas. Costas; 1'2-

petir sempre estas duas car

([ U 8
realizar(J

PübiíC ldade po!Uca
N1 Indoné.sia descobriram a'

publicidade poética. Eis algu
ma::; frmw� que se nodpm ler
nas vitrines das lOJa'_; da <;a
p:ta I d" Indonésia:
"Os nossos, elllpregados são
gentis como pais que dese-
jam encuntr:u' marido para

Isuas
filhas". '

"Todm; as 110'3SaS flores são
frescas e perfumadas como a
alma de uma adolescente",

"Quando lhe arrancamos
um dente, o cllênte tem a sen

sação de saborem' um sorvete
de frLlta".

'�'H.. �_�&r�"'_:_�
Reserva

Sendo a primeiro a fazer tro_

fegar no Brasil aviões do tipo

"Popular" (mistos), com dosco,!

to oficiol de 15"'. sabre os for!

fa"o VARIG fi também Q pi:
nóliro de suo economia, E. note:

conservou-lh .. o confôrtol

total do não exigível .......

Total dos depósitos em 28.2.53o famoso
tônico

nervino e

muscular

...
'

•
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Serão fdalizados ·sob. a orgamlação da F
....

,A-(
......

e-'m-J-·ul
.........

ho-·-pl1-õ-xi-m-o-n-a-G-ap-ita
.........

,-d-o-Estado os:cet!tames ,"acionai) debclsqueté'femini��,ejuvenil

(<Ca---laz»nlllDlJr8,1darodadainauguraldo erlaNe
dal�:

.

O encontroC.I.TuDíxC.I. Carlos naUJ,:,ê' ,

"

,

.,,' '" . ,�,,' , . 'e' ,.', .. �
. w: da�se dos� brus;Çlu���eS,Jf entusiasmq ..

e .�. - VOltiAt�ried8:de, elos g'dspàfenses-Grande é ',a responsabilidade ao 'campeão cfe 5'2..

Kproximamo-nos da

'rodá·l·mar,.
contudo, em 'sã

conséiên-,
mente Q- engrandecimento do Apontam-na QS I:Jlie!ldidos,

I
fulo máxi:no de nosso Iute-

'I
{31 jmpoi'�,'uH'b püra Hl::'S v, iu esjieru 'I torcida

g;';'{I'U'('Il-!
cial de s 3, �d'etf.ll1l:JJtt· il1t�·da inaugurai d,;. campeonato da. que ° onze de Afonsínho: clube ora dirigido pelo sr. uma vez mais, como :l -lavo- b-::>l, enorme �-;i responsabí- pirações!w ccrtsmc cip L. B.'se e [lor�1�1·� lambem não di' re};s:ldlJ3 ,H uer-rotn do !\Uéu

· (1.a DivÜiãp Extra de Profis- t:2m. �aral1iidú para si cs dois: Pedro Vieir�.·· Não- i�po�ta, o 'rito absohíto -do (!<{;npeoh'ai? lid,ade qt';, carrega so�m� seus F .• o dt'sf,! ;lu �f) mate.h 1ff'�'11 zur. ','S �d"'tll, ..
� do,; demais ('O HC'll'iU ".sj·Olwis, compondo-se a mes- primeiros jxmto,s no certame vulto do p!acard" so deixam e estando em Sl':U 1Joder o ü- tJmbros. ,ó, ..: norque e de 'lo!', te aí) C. A. 'l'laJl co qual m.!,- ('ÜflCIH'I'('l!l', da cl!sllUI:l '. rt. !

ma de dali; bons cotejos, ha- que domingo será iniciado.. de' lutar ao a,9ita final do ár-
vendo n1CSITlO perspectivas de Na verdade, e preciso 'nÍio bjtro ü'éoritl'}j seu espírito de

p'
.'

d d d Ique muiÚls sensações serão esquecer, 0[, gasparenses man- Iuta, seu entm"iasmo e sua
. ,,O'g".... , .. r.···:!Im da.' a,·'. ,rbga'" t..3 .. ',

'. e'.
.

'ominqo n.·8'
,

cepit»pl'opm·cionada�. às'. platéias I têm' em sua representação, for�'a de von\�de .f: que o C.
• 'V g. .._,.. 9 . _giisp<il'ense e brusquense e, salvo raríssimas excecões, jo- Rerwux hec�ssita Ianear mão

· também alguns desp:Jrtistns J gadores amadores em plena de iodos' os recursos técnicos I: t
..

d h d S b ta
-

Cde Blumenau, os quais

diri'!
acepçlb da palavra, cujos' es- disponíveis. afim de não .so- e

,

&lO re OS .)UIZ'853, e c' ega.. o sr. e as lao rUl_gir-sc·ão a Gas:gar e Brusque, forcos e dedicação
.

às côres freI', c;m sua pstnHp" .amarga Do Clube l\[autico América

I
viar cónía a esse órgão de .pu- Juizes de saída, Tulio de R03- tuadn: lcgre: Bal lsa 2, C· N. AÚÔll·d,� vez q�le. em nossa, cid:d�'l que; d::�endern, visam Ú'niélll-

.

decepção, .-.. ..
:. recebeu "A Nação" este aten- blicídade, para merecer de si (Representante da Federa- Primeiro Páreo: Balisa 1 tico, de Jcinvile: Balísa :�, C.nenhum encontro .terá lu",a�:. :'<JC��""'�'�""''''l'ó��'''_����''X�S�S�'''_'' cioso ofício, o qual muito a- V. S. o devido- acatamentcr < -ção 'Aquática do Rio qrallde I c. N, Riachuolo ;: Bal isa 2, C. N, F'ranclsco Marüneltl: Ba-Na largada dos. eoncorren- t$! � .

"

.

II" Y l' I 'S ,0, ' '. gradecemos, já que através da Aproveito a oportunídadc do Sul); Sadí Ber-ber e Ber-: R. Aldo Luz; Bulisa 3, C. N, lisa 4, C, N, América, de Bhl_tes rumo à. conauista do t.ítu-

'l� II' gentileza dos dirigentes da a- para a!)resentar a V. S. mi,' -bert Colin; Juízes de percur, I Fr ancisco Mnrtinelfl. rucnau: Balisa 5, S. R. K Ipi-ln. �áxim(l, v�-se o Clube A· � LADISLAU O ALFAIATE.DO M0M.IDNJo.?;El\-l,:? ,gremiaçáo do .àlto da' Rua n11as Cordiais Saudações. so, Carlos Ubiratan Jathay,: Segundo Páreo: Bali3a 1, cnga, cil' Blul1Il!mnl; Bali!'lutletlco �arlos Renaux a bra- � . '. ,; � ". --' -- XV, ficarão nossos' desportis- Deobaldino de Andrade, ,Lo Adalberto Moritz e Arl1':Jldo C, N. RiachuelG (guarni<;ào 6, C, R. Ald:! Luz; Balisa 7,\;:)S com um sério compromis'�� PRAZER DE COMUN\ICAR QUE -RECEBEU NOVO E
tas a l?ar dos detalhes princi-' Secretário", Regis; .Juizes de chegi:!da, A- A); BaJisa 2, C. N, Riachuc' C, N. Cachoeira, de Joinvile;soo O cam!)eão do ano pas3a-

��
VARIADO SORTIMENTO DE CASÍMIRAS DAS MAIS pais da Regata Oficial a ser Da referida nota oficial, madus Ravache, Walter Laú- la (Guurniçâu B); Balisa 3, BaJisa B, C. N, Ri:H:huc'lü.gado terá que .se haver com a' .' �'eaiizada dep':lis de' amanh!l: eis � que de mais intl'ressan- ge, Hcinz Seiirei,--:Sei)'istra'} C, N, Franeisco l\1ul'tinelli. 4.0 - O início das prova:::

·

,

-, .. _u .-=-----. r AFAMADAS MARC'\<S A PREÇOS J3ARATISSIMOS., 1 h' - "C' "t 1·'·... t dI' 'I'
.

p' B I'
.

d "I 1
volunL;;triosa ,e bem armada • .

,
. pc a man a, na ;l,lll a ..o· e _S�' po c (estacar: Cruz, Hel'mann WílIerding, ('l'Ct:U'o are;: 'a !sa 1, (1.0 l)Hl'eo), ar-se-a as .1 1O�.

d "r' 'd" b '1' E A CRE'DlrT1O Estado:
..

1.0 - As, pro' "'s.' ',( ',""l'úll'l F'I' Z ,.

A Id Cl' t" l' (\1l L l' J' r:b.·' do .1)j·ÚXi 1l1'-' ilIlJ111'n"o·!)�l1lriC, o, UlJl, nos o;nmlOsl� '. VENDAS A VIS. A... .,!J J.
-

", ,,� L 'C IX .•agUlI1l e rna J IIt'-, '--' c .• {u 117.; �a IS:! :!, L. '

'"tia l1lt.,smü,. onde, ha bem Ir.
. '" E NOV fj9Z

"Temlo recebido, ·a

Dil'eíO-,
reaH:wdas ('1)1 14 do couénte, l'ighini; CrolI0lll'(·1I"istas, A N. FI�,;I'It'j,-;('() JV1;ll·tilwlli; Jb' G, j - As embaixadas dosPtíUCÚ tempo, o r::nomado pe- � I..i\DH5LAU ALFAIATE, RUA J.t n. "

,

riu deste cluhe, da' :}i'éderaçv') serão nas I'aius antigas. J'oido Pe:;si e JOlles Vieira. lisa :1, C. N. Hial:hu,-,Io, elllh� s do intel'i!w, rlOr gpntidlillão do Améric.:a de Joinvi- � ,o!",,��,
. 10. ANDlUt _ BLUMENflU < I Aquática de Santa· Catarina,: 2'J

..

- De,<;ígnur ns s('guiu· :3.0 -. Recebidos os pcdi- Quarto Páreo - Balisa 1, leza cio COUlalldo do 5.0 Dis�]C, t'om sua reconhecida po- � _

a nota oficial anexa, esta ,so-1 tes pessoas para servirem de' do.3 de inscrição, são consicte' C, N, Francisco Martinelli; lri�ô Naval,. s(:1';;o hospedudastencialidade, viveu autêntico � SUBA Qt1E O PREÇO DESCE
.

crciaria aehol,t por �en:l •. eÍ1-' juizes nas provas llcima: radas as seguintes entidadps, Balisa 2, C. R Aldo Luz; Ha' na K;c'Jl:! de Aprendizes Ma-
.:" .. �4'!''"L'''''''''''''''''':��'-������drama Dura no fmal dos no-

pal·a. tomar .!.1Ur{e na Regata liS;J 3. C, ·N. Ri:H:huelo, J'illlw;.r�,s, l.f'noo sido r{'st'l'va-

,·�e.u:���'�'P�:.:��.��'�I�I:I:·."'_'�.I�"IXte,'.,,2.!,�.,:(.a.)l,,_)'.�_:,(iel�I)" I Jlpr'epe,o"ta-.n: d' 'O' . "·H·OV.�aS' ,I.·,·oD..ilícaçães... e...·,.D.. -.I.. �
. S.'·ua equip.e 'O �;;:� 1:� dl::S��:���I;�at\)�;����b\<I!i(: l'es(:�::::Jc;: P;'�);�;;)L,(E:�.t!':{,:..1"J1,/�. :,:I���::: '�;, S:�i��;, dl;��':açã� p���=v ."-.. � u, Ma.. . r'ollf'jl'me �'l'teic. el'e- V:i:,'":' d:.t C.1úl:L ele I'�.l'll':\ ciladas clubes...

��ªIP3,ssandu aguarda c�nhanle a��a � Palmmras'������-��
,!�ti��!��n7;t����,c���s eÍl����". Dos ln-ÜS .di�!t!�á �)e�aUen�2l1!e ��!�o��ld!dCü�OI�y.!l�!!ia�� !�!�:�!VI�i:Ve�r�!�ço, havendo em �ité.I,,J.i".��Jj_.."Hte....

�
..

_
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r
te'ra' de I rente ano, cUJO 1111ClO esta desfecho do mesmo.' torno do, mesmo expectativa 7"se de .seu time são bem maio- :primeiro cotejei que

l''-'S' que as do. conjunto tu- intervir o Paisandú, no certa- ,marcado para depois de ama' EstuPC!ldo-, ..

sob f�ôd{)s,: ()s' (' .interesse dos maiol'es,
"� Jt.::.da LI' ga Blumn- nhá. O clube "ffiilitHiário", pontos de vista, sé'�à' o ·i)f(�·

.

picnse. Nin-guem pode afir- me ofici::.!. L

, _,..__ dispendeíldo, recenté!mente,

��::o,q�:n�i:�o�o:j:reiOt��:<; .'S.a' l·u·'llole-""S·O -do,·«aJç:apa-o» d:l.seu plantel profissio11'11, dois
dos quais aC:lb;:.m· d� chegai'

I'
-

, .

I' I V U d�" J�;�!:"' �;,!:,,!b'::�u�; ,GllpDa .Ir e '8· oi ler e"os olhos do público (·emo em

suas fases mais áureas, apa- Novamente batida o Guarani em
reeendo o Palmeiras c:omo o dominios: "J 2pi'imeiro sério obstácllJ.O a ser

transposto.
E os alvi-ve!'c!es de Brus

.que sabem. perfeitamente não
ser das' mais fáceis a' tarefa

programados rlara a quarta qUe aniversario)..-s:: domingo

;�::�:yoe::�:i:!t�L' ,�E� ��d���iS��, Ct��::: !:d�;���� �::;����lIT��:�iC��::���, P���� 1191·U O ull,'mo }IO"I·clo dO certa'm'e do Las�uele'I
.

ças' com fJ Gw;u'::mí, na !tou·· lizou sem!1rt, os lances mai'i. bu '

,

, . U
"

,� U fj
.

Utecimentos, qU3ndo 'os esme-

raldinos mmtr,im-se embala- �:;a e��:�:�n��1���� a�::;:�� �;"I��S(�'�;) d�Ll���' :l�:�:a��s���.���� .Sensacional a noitada cestoDolística de quarla-Ieirad8s nara a conouista do títu-
-I

- .

tal' coesão em suas divérsus nar. Equipes: Vasto Verd�':-- "Encontrou a Sociedade Rc-' certdme, (J qU:11 C'lJl:crruram I ta verdadeiramente sens::lCio·,lo máximo de 53, após 'le-
.. "

·t·linh;;s, no enianio>,. os b.ugri· Vinoiti, Mordii e Nels"on,' crea Iva e 'Esportiva Ipiranga conservando, SU:l in\ ·.!lcibi;li- nal e que atraiü ao seu lócalvantàrem ó· Tornei-o Início,

! nos não puderam evitar o 1'e- Alce.tI, Osvaldo e Zeno,' L:lvL seu "waterloo" no Campeon3' dnde e consequeniCElcntt! a numeroso público..levado a efeito há duas sema_
'vés de 4x2. nho, João, Neitzel, Maas e

L1 de B::>la ao Cesto. da Liga liderança, viram's� clt:rrob- Este mesmo público vibrounas Dassadas. Paisandú e PaI·

[
-

.' l\:Iuito's Co.,)s adeptos ".3:3,tO- Chico, Guaraní: Edgar, .Jor- Atlética Blumenauense. Os dos na noite de antu-ôn1em com il s.equencia de lancesmeiras, indubitavelmente, es'
verd.:nos não acreditavam na ge c Aurí; Paulo, Romeu e rapazes de' Itoupava Seca, que nu quadra da Alameda RiQ cmp81gant!.'s l'ealizudos porI

tão credenciados para desen- ,

'I d' d t E I f' d Gvitó!'ia, ao cr::nstatarem que ti Klitzke; André, Raulino, 1\1a- :v.m 1am c )orna as esp2 :lCU- -1rancJ, 00 -, lve o r('mia amLus os advel's'Jrios, osI' Volver atuações dignas de seu
I Ieqmpc iria a campo desfal- yinho, Kelinha c NicanOl'. ares ·no turno do mencionado j Espol'li\'lJ Olímpico, lIuma lu' 4uais �lf)resental'mn iodos os

l'
prestígio, no Estádio Consul

-

, .cada elo excelente i1:Jsider
�'('cursos técnico:;: dr' que dis·����s e p�esnau:;sp���!�!O d! Val�{]'llar, elemento que ar- nOfll�'Ot snLre .

R "cH'rlame �e rUlg�OI
_.

'�-a- ca�I·lal punh:lfll, para .('ilegar à ·vitó.
l Brusque, bem ('omo outros

ma todas il!5 investidas de ·seu,.
b. 11. li.ti, 0. 'U .ti.,· '.

.'
.

.

l'iafüwL 1': hll.a 501'I':U aos al-
. I de Blumenau, não escrlndern qU3t1rO, COHtudo,' os ralJ;1Zes

vi-ruim", quP SI; (lv..;qtajaram

1\
seu interesse [lar esta parti-

do B.Jin'() da Velha, cientes D �3 m::us mteressantes vem poi1to ;_)crdido; 2.0 Ailéiic:J dos os j :JgJs' ofereceram, até u no Iiwl'eadur D: r urna dife-.

I d::t., cujo transparecer deverá
da" l'êspcnsazilidades que ,peco "en�o o �am:1eonato oficial Catar{nense, com 1; 3.0 Avaí 11101112nto, o total de Cl'S.... 1'::'II<:a de. três �mnt"s, ou se-

I
.

I' d
. savam sobr'.' seus ombros: u' 01'.1 em ·dis!,!uta em Floriano- e Bacaiúva, cem 3; 4,0 Atléii- 37.315,00. ja',' �O·x 17."'A cada cesta fei·empo gar, pOIS, a em e suas
tiraram-se à luta com múitJ .

I
'

, 'recon!Jt:::;(1Js .virtudes téeni-
,

.n�lis, referente ao ano de 53, co de' Imbituba, com 4; 5.0 D:lmingo à tard2, num con- ia ·�le!o.s locais" 1',zsp8ndiam

'i
ca, os "integr::mL,:; de ámbas. ardor

e força de VOfLld(·. d<!Ã muib embora )lão venha o Paula R'1mos, com 5: e 6.0 frc.nt:. sensacional, estarão com outra os i]iranguistas eI
'

.. 'teri:'ln saldado conl ','llces<;o l)U' I l'c 'II' d G
" .

t'· I i'
':iS equipes combatem com

.

.
j 1'0 1 leo aC(Jl'J'en o em

.

uar�lI1í, com (i p:mtos p;·rdi- cm '-1(;50 Figueirense e AUétí- mesmo no' ermll10 (fi ':?:"('
muita ardor e eS_:lÍrito de lu'· um .compl'Omisso que se ]hb grande número às pelejas do!'l, co Ctitar:nense, 1.0 e 2.0 co- inicial não era J)oss.ivel arris·
tu, apr�sent,lVa como cos ma:', travadas no velho· est�dj(J' No campeonato da calcgo- I-:oados, l'espcctivamenÜ'. cal' palpit.es i:"m respeito ao� ·Nem nl:!smo o faio de jo-' p('r;g(Jsm�,

Ilkrtencellte à Eederação Ca- ria de aS�lirantcs <) B-'Jc<.Jiú- vencedor, p'.,)js d seúre de 10�j b.rill('nSe de Futebol, ('1'·'1.' IJa-o" '1 II'AÇAM !:....mus Al'I U. teIOS
x 9 Dl'ú Olímpl'co l'lnpedl'Ugal'ei:n çs paisanduanos em (:';I11! uota intere,;;s:õ.nie co) ,A V;J e (') 11!llliell'O, senc O que t.r NESTm DIARIO -

,
I seu gramado deve ser levado .esp,'fácül0, tiW'J11Og Edgar. vir o certame correspondendo vie:::s;-:,m os entendidos a pre�i em consid::r�ção pára que lyIl\(�le'r, cuja posição 'lerda' �1�d���1�i�!�1::�sr�:�to aos I'f!S111-·

Rubens del·xaar,·a o Flamengo' '��::O�)lt��rdadt'il'Ó desfecho do
lhes apontemos como os fa- deira é [l de' zag1Tfil'o, gU,ar- .

,voi·it.6s da l11ugní1icu batu:lha nec'�!Íd() o urco do Gli;'�'apí, Como detalhe lnte.l'CSs3l1te . Allllleni.õtÍ. r;:;lm a expecta_
r1 :f' •

I
. cumpl'{' -frizar ,que as melho:Bit f. Uva (·111 fonfo �Io des�nrolarOILl! ·.ez o pOSSIve

.

p'lra evi- em prmyave sua rans er'UIPI'.!a par� o .

tur c derrota, sem êxf•. ,' po·
,res arrecudaC;:õc3 1eel11 se ve·, ..1111, "nu.ü u dus 20 llünut'�)s finais quan-

rém. O Dlacard de 1x J f.avo- rificado 011' Imbituba, re'pre�
,

São Paulo do o quinteto da Baixada foi
t d t·

-

I S mais feliz, princI:,'.p·almeritc. nosl;úvel ao Vasto Vtrde f,:,,! jus- seu fi a lI.a compe Iça0 pe o
.' Paulo, 11 (Merid.) - VAI A LIMA A POR'l'U .

tiça ao conjunto qll�- melhor Atlético, :onde sempre ultr.a- Os ent'2ndimenios entre o GUESA DE DESPORTOS
der1'a(1:;i1'os insbnies do

t' d .

S- rnatch
.. Perdendo o Ipiral.lga,se· houve durante 0<; noventa passam a qU2n la e CInCO ao Paulo F. C. e o presi- São Paulo, 11 (Merid.'liI1Í!:L;tOS e que some'1i<! l.OS' ,mil' ..cl'uzeircs. O Figueirense dente do ·Flamengo, sobre _ Anuncia-se que a Portu-

são ágOl'a bem mai,Jl'C3 as.

d' t d 'e"s"ta' ll'd"r�ll(lo o }("'6 de COI1' a con'OU1'sta do IT'el'a Ru d CSl)('rJn;�,:is do DU(Jue de Ca-
.

S S O R E r a :�f)n en a' � <-<
• .'cc '"

,- guesa e D2sportos da Ca· �P�R·OFE .'. .� ,teve suâ�'rê{H:,s Vfl!'l:I'l�". pur correntes'EW:> título máximo bens, prosseguem com pos- pital naulista iri[, a Lima
xiu:; (, do, Pl"�Pl'lo" Ol�mpiC'o>j tl II, e C. AZ�VEDO. II duá" vezes. apà:r(.e�ndo Àt1ético, B:élcaiú\- sihilidade de êxito. 1)<11'

:

t' d '')1 (,,,lU l'f:S9e.lto a conqllll>ta do
II II"

.

.

A" d' l'
a Jogar li par Ir e �

título mú:ximo. O espetáculo\11. II .No. !)eríodo iniclal ,16 ven- Va c vaI, os (,IS Ú timos li- Sabe-sE." que o clube ca- d�) cnrrt'lüe l{uatro par-tidas I
.II Reg. !'lO Ministério da Ji!dnca- II eilÁ ti equipe visitante per 1 :l>. fWltadtls do 1.0 eoloeado rióC;l

.

solicitou a imIJortan- r- '.
1 F'

lIO! lIlTIO de quarta'-feIra seI"-<ião'e ,Saúde: Francês. Português, t lXaS
.

e uma Op�JOlli.l, 'Oi
viu n:n'a delI10ristrar Que nes'

,

!ngHês, Ma.temática, Estell(;grul ..,! O. gcwI de João aos 35 n'linu' I ponto!;, com:) sêrias _ameaças da de 800 mil cruzeiros aut(.;}'lz[,du u ass1n:11:ur:l dt)
t

�
I i 'd -dI.DatIlografia., Cort'''lIPondóncla II tos'.

.

No teml'}o final N'eitzel às !)I'eteiisões do alvi-:m'gro, A pelE: transferencia de seu respectivn contraio,
;1 e�l �H (' am, � se po � pre'

, I e Ce.ógr;ttlll. lí' aumentou ,pura 4:l.:0, aú� 6, 171 él��sjfica�üo atual é a seguin-, "insider", e dentro de 4g A Portugue:i.l gan!1.ará
SC!1cwr m?gnüJ�os coteJos de'I Res.: Alamêda Rlo Branco, II

e 30 minutos, enquanto. Pau' te: ,.' horas Rubens pOderá ser 5 000 de 1"11' f' 1 basquetebol, mormente quan_f_Bi!co dllpol!i'lla �ua MUlUllllo, !l. , .

. ), es 'pclI' par I{ <I, do os clulJes enearmn 'COlU
-_••••_:-

, I' Ca�a. 119. 11 lo e Guilhel�me. ,aos 40 .e 44 1.0 Fi�uf'irensf.', com Q Sãopaulino, Além do S· correndo por sua conta o .

b'l'd d
.6 b•

'.

t"d T'
.'

ti" O' '1 P ul t b I
maÍ-;)r respOl1�a 1 1 a e o

.

a ,ne e
.

e rauma o ogla cu ar
'

,

.

'I Ih
.

.

a 0, am em o Palmeiras 'pagarnentc) ("lS !J"Ssagcl1s .,

.

'.

'. :Lun.IWJíUmnWUI,IIUUníIJlII'fllnUflllUllnurnUUIIIRllllfltlllflUII111111111111111 IIII1U!IIU1U ...JlI�"lnUUII'ª_ '. t
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t d 1
u

•• ...

preparo rle seus "fivps", co'vVCL1J13IVAMe-NTE cPARA. TRA'l'AR AOI' = - se ;IDOS ra lU eressa o pe () pErm;::nenciu em Lima .

.I'.w.
.

_
-

(o(}llelll'L."CI 'c_lo "'colol'ed" U' t',l' mo é' (J caso, '_:lor exemplo,.DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA FERI-
. .

- .

.. . :c - .�

DiAS - CONFECCIONA IiAUDOS E DESMlíSa :'5
...
_ DOE.Mj"'4S N:E-RVOSAS E' MB�TAIS '-_! cante. ftUArnNHO NIlO QUER

du Olímpico, Ipiranga e Du-CAltA SIMlJLADOItES. , �
A'l'UlHt (J\l\.' ele Caxias.

.'

-.�-'.."._
� i;

.
. . ..

t ,;DESEJA O PALMEIRAS RIO, ] 1 IMerid.)c H 'o r a'r 1-0: ' ã Casa ,.de Saúde ·�9s_a'..S,enhora da GIQrla 11 CO}!TRATAR FRIA?A, Ruarínho, consultado pelo· =
.

'a',' Sao Paulo 11 (Mend J - técnico Gentil Cardoso, aIlf5lituie fllilclflna lIe manhã e á tarde
.

i· ASS'S""NCIA ID'DIC A PERMANENTE A VA1IOO DB ESPEVlALJ8TAII ii o :preS;den';'. do Pai;"'i- respe;to de ",'U estado ati,,·

n'na n:;"dôIlj;lv'l'UTtOl:312�2 iII"l- ORdap f�
. � _TH""_,'_SB�BNO. �-

1�}1�:��!:I:ai:�:l���fl:' i�:'1f�!,�F����::��;::lU li I1lJ., iJ I CI1\I, 1'. c'§ .

�LÉT.RlCWADB ME'biCA ..;.:_ ,REPOUSO D�81N'.rOXICAÇ6E8 - ALeoo- § do (�e con�er�i'r a t,r�nsfe' pOIS nUI) se sente em condi.'l'F.;;LEFON,'ES: 1= USMO - TRA:'fA"MjNTOS ÊSPECt).LliADOS. - I -" 5 r.enCIa cdo atacante Frl�ça; c;ões de eorrer durante .(JS..
. RESIDENC�:. . ;.15 A-'\1'ENl:DA MUNHOZ DA ROCHA ,N. 1247 - Fone, IODO '=. Sab-e'-se que um emlssa- IHJVcnü: minutos.

.'Dr�\'il'À.VARES -14d1 . .lã ENDEREÇO ,'l'ELEGRA.'FICO; PSIQUIATRA ª l'io palmeil'ense irá ao RiuDr. I1EUSI - 1074. 1 ii C U'H J. t I lJ -A
, _ ,

.

}> A li ANA' fi de Janeiro, para encami-j..O LADO DA CAIXA ECONQMICA

t= -

= nhar os entendimentos.'BlUM'ENA:U ,S' "

,

;.
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.QUINTA PA'GINA �.

INSTITUTO 'DE
Olh,os,; Ouvidos Narize • Garganta

•. dos Drs.

rmínio ...Tavares
Focrn:ado pela Faculdade de Medicina da Uni

versidade do R.io J;le .Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Esco-

, .

la Normal Pedro II
..

Assistente do Professor David Sanaon·
Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de

Blumenau.

Fernando Heusi
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil.

Rio de .Janeiro
.. ..

Ex-interno efetivo dó Serviço de Otorrinola·
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
son. Ex-assistente da Cliilica de Olhos Dr.

'.

�!oura Brasil

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS

. f"oleslias DE OLHOS - OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

Itnte Instituto F,specialisado está Magnifica
iíHmte'Montado e Instalado com a mais
Moi!erna Aparelhagem para tatio e

Qualquer Tratamento da sua.

especialidade
Todo o seu Instrumental fal Recentemente

.Adquirido e Impo.:rtado (la Suíça
· Alemanha. e America do

Norte.
...:;..__....._

G A B I N E Tl D�E R A I O X
--""'."_"_

APARELPO MOB��NO SIE�'lENS PARA
DIAGN()S'rICOS EXCLU.SUlOS DE DOEN

ç�S DA CABEÇA.
_....

_,-

Gabinete de, fisioterapia
- BISTURI ELETlUCO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS <Ultraterm Slemens·

.

modelo 52}.
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho in-
«lez para ncbulisação no tratamento das sinta·

slnte$sem oyeração). Ji;lectrocoa,g�lação.
Diafanoscopia�etc.
_......_-

Gabineie de'"Relriç:io
PARA EXAME DOS (.)LHOS

.

.

(EQUIPQ.-BAUSCH-LOMB)
:PARA RECEITA.S DE 5:)ClJLQS E

,ltESP.'ECTIVO CONi'ItOLE-
. DAS LEN'l'ES REGEI·

.

TÀDAS C/VERTO;·

.
:

.

METRIA.
"

'

Microseópio 1:linocular - Lâmpada de Fen.
.

da - Perímetro). .

'

,

i

seus

Belissimo triunfo registrou' minutos, consignararn os 1.en-·
a equipe principal. do Vasto tos .do ex-fant.asma da L.F. F.
Verde domingo último, quan� Excelente arbitragem cum

do, intervindo num dos jogos 1Jriu Roberto Paulo de Lima, LOJA - Passagens - Encomendas - Rua 15 de Novembl'o, ,159 - Fone 1535

de depois de amanhã. Os pu
pilos d,!:' Argemiro' Carvalho

I' -estão (l. par, de antemão, das
. dificuldades a serem encon

tradas ne'ste renhido

mostrando-se, aJ)esar

Na .arbitl'ag.,fJIl1 flll1c'iona·
rum Borges" e SpiHr\�ar'n: am
bos com bn-a atuaçiio, deven
dose faz("1' menção .o:-spécial
uo prlnwiÍ'o, 'llé'l'feito em sua

atuação· Os"-,: d:oi� quintetos
jogaram ('mil <�s ;'C)l1!';t !tl,JiçõeS
que seguem:

VENDA DE:STE DlARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cme

e Bel'
Jjeto; Pacheqllinho; N�ldinho

(> BocUe,
JPIRANGA: Calve]Jage e

Gl't'ul; Wuerges, Juc1 e Luiz.

"
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nem

qu.J
; n i u «: t ;. çàs

importação

RIO, 11 (Meridional)
Na Quarta Vara da Fa
zenda Pública vem de ter

início a ação intentada por

Mário Neves Farias. 11et'·
deiros de l-leitor da í,uz é
Silva, sócios da "Farmoco

Ltda,", pertencente ao gru·

po da "Bayer", contra
União, pleiteando a libera
cão da referida firma dos

efeitos do decreto lei nú
mero 4.166', de 1942t que Vf..l'l10'

,'.

pôs sob corrtrôle Gv Esb(:.; I Ao (lI1'" �e afll'ma o mon

os bens dos súditos do (,: - tnnte (l,l ação ser:'! ·lE� cin-
xo. I e) mi1'.1:es de cruzeiros.

"Chegou A·. Hora. de
Responsaveis Pelos

Alerta
Destinos

bnlxadnr João Neves da. Fon
toura, que naquela época. chefia
va nossa. Missão Diploruâtjca
em Portugal. veia. JL eda cap 'tad
obedecendo a um chamado' "do

pres;'dente dn, Repubüca, Aqui
permaneceu por ordem dit'cl:a o

presidente Getulio "fargas, (lUe

o encarregou de discutir então
co� o Ministro da Justiça o Editorial do '''Pravda''
problema elo Estatuto 'do, Por-

�, I' Ip a ra
.

,!;�:::;��";���:�!v:.��: ri a . orça .. material
.

e não o persaoa ismo quo

P r O P r ," o e-o s p o s o �;g�:�j:::i���:�: d e t e r fi i D, 3 8 3 V â D r. o �a s o c i E d a d e
Agamemnon Magalhães, au!f'!' Y

,

de um trabalho divergente do MOSCOU, 11 (UP) - O gios da atitude
.

anti.'l1:lár-1
são de servir de guia. 3S

!f': I M h N t I
projéto tem questão. O embalf· órgão �ficial do Partid,o x.1sta, tanto ternl?o conde - e�colas po�íticas do p:_ut.i-

riJilaam ute esclartCida a morte de Edson ara0 àO, em a a dor João Neves!da Fontoura Comunista. - o "Prayda", uada, sobre .o Jogo das do, que agora se dedicam
\.-, conGcrVOU-'3e n'esta capital, mi'; !,:,u.iblicou 'um duro ataq'·ue massas dos lJartl'(,los e ele- I, �lO 'Estudo do palJél e fun-

NATAL, 11 (Meridional) ! fugiu calmamente, tendo saÍ- clores disto, ofereceram a re- ,as declarações de ".tligode", condições referidas, até 2!) de..::" •

I
�

-, Está praticamente escla- do nela Dorta da residencia compensa de 20 mil cruzeiros Isendo ouvido ainda José Pa-
Dutubro de 1945. Na manhã. s�- ao ,:'cu�t� ,

às pers:m�lida. mentos, de persol1alidádcs, li �6es ?O p._artido Comu.�i�t,a
reciclo o 2ss<1"sínio do sr. Ed- enqúanto

-

po·pulares nada fa� a qUE.m fornecesse as pistas, trI'cio. Revelou este que fôra des dIrlgld CO t a q h
- - l'a d'rec:lo do DOVO "'-'Vle

guinte apresentou ao presidcllte , O 11 r a ue,- Se regIstaram ,a tempo.3 I d. • .�
.

_

.

",J :
son lVIcranhão Ferreira, ex- züm para det-Io, apesar dos neces.s.árias para a elucid.aç.ão Iprocurado _Dor "Lc.lô.", pelo d'd d d

.

1 I
.

, t O P t d o t
d I

'

1 C d P
_ L_inhares o _seu p.e 1 o' e. cml'S' es q,ue exageram o p_.ape. recentl'ssl'mos no mal·e'L..·.al:, .,·ICO. ar 1 o c.n l.nu.ara

c egano c e ostumes e er- gritos da mulher qUe a esta do CIIme· En: consequer:cla, o
I cabo Manoel Cnstmo dos -

11'1mbuCé1, ocrrid0 nesta C,l- altura já rE'cobrara a calma. advogado RaImundo NOJ1�to )Santas e por uma senhora 6r:�' que
di nato f,OI ,COtncetd� 61'= dos,lIdCl:es na formaçao da de propaganda e chebiarmn i combatendo c: �aqonal�smo

pital, <' 27 de (.utubro de A vítima anresentava cito fe- Fernandes recebeu a Vlsüa _. nacO me an e InslS enC a � en naclOnalldade e o progres" .

.

.

';_ :-'. I e o cosmopolItIsmo, <l.firma
1951. 'j udJ indica que a au- l'Íment03 dê arma branca e do ex-soldado da Polícia Mi-' que usava. oculos escuros. tão titular da nossa Embulxada d t'd O t

a penetrar nas pag�l1':lS de.
r f'd

.

1
-

tora Ín:eledual do assassinio g::Jlpes de pau. 'Utar José Francisco da Sil- .Mesmo aSSIm, eb recusou, em Portugual. De acordo com

!
SO ? par! o.

. a. aque certos livros revista-=; e ;or-
I G

l-e e�l o. Jo�na, e na?
se.i�l a lJro_pria es!'osa da vi- Cartaz misterioso va, �ulgo "Big:de", que. se i embor� !. mulher ,insistisse, a le�islacão.·· então vi"'ent� o em contIdo em um edltorIa) de ."

T'
'

.

. - ,I to erara VlOlaçoes' da ;Joh-
Uma, (' Antoni? Aurora, A iPolícia iniciou diligen- e'ncontrava preso por Crime I Pr:ua.QI preventiva. bajx�dor -João NevEs "'da Fontou- paginfi inteira segue, eIP li- nrus: aIS pratIcas d!�:e_rn tiCOl. de amizade· e igualda·
mais c,1nhecida por Antoni- cias, levantando a hipotese de de morte. O detento �'eyelou I Em virtude das provas c0I?-- ra. pe:cebeu em d?la:es a

remU-lnhaS gerais, a um recen::c' termlnar, se_%undo o diárIO, de entr::: todos
nha. l· trama foi preparada se tratar de crime passional, que o aubr do assaSSllllO do. seguidas, foi decretada a pl'l- neraçaQ a qU? faZIa JUs-, artigo do "Kommurist",' o qual expoe claramente I que <1Jlaboram
pela f<lLllhcr e teve c_mo exe_ nada. ccns,e.,.guJ.·ndo, _

no entaJl-1 e:l\�-del!ega.do fôr.3. o. sã. rgen�o

II
sã.o preventiva d.e todos os O Itamarab acrescentou que -'

d
' , que o edito 'al t �

.

TT'
-

S
., - .

't d' tu. E 1 1 __ t d P l' MI t J orgao o comÜe centra1 ·dA
. ri em. i, l'.!lS- I ·ur:uao oVlehca·

CUlat1 �s. lHe l:1n e pa",amen- �o,
.

m a)L 1_. no co. ren e ano" a o 1C.13 - 1 1 aI ��q1.11?,l assassinos, inc1us_ve da auto- "durante o tempo em que esteve I 'd'
:J. -� - ._- ---_-�

to e111 dinheiro o ex-c3b::J da p�rem. surgiU um cartaz pre-, Alves Filho, vulgo Lolo,
1'a intelectual do crime. i:1 J

- ; d partI o e transcreva as CI-

NPolícia Militar Manoel Cris- gado na �1<lrcde de um

dcsl,mediante
o !Hgamento de 5

C t··· s dTg"'nc;as ��ni���iOe d!�e��la�õ::rvi:ta�:taçõesde:KarIMar�,Leni- a-o merenetl O· sr B'�da'ulttino n03 Santos. o casal José :d. ifícios do mentro, anun- mil cruzeiros, adiantando qu.-e .0l! �"tJall1 � 1 1 �

e·cL. _

\
I,;

i

I
pollclals sob grande exp

- riores recebeu o 'Sr. Joao Neves. ue e Stall'11, no sentl'do de , .
.

.

Fr:!liC'ÍscO da SIlva ·e uma do- cJat�do que dentro de pouco,- essa lneSln3. D.roposta fora fel_ ' _. - • .

- lIda. Fontoura Eua r€muneraçar:l a - ,J' • -
I. .

m,;�tica, que sen'iu na C3sa dias seriam ununciados os nc- la Dela es!}osa da vítima ao tativa da populaçao oca,
razão Ide US$ 2.576,92 po mês. A que_ sao as forças,matenal� •

.

da ',-itim'l. mes do, assJssinos de Edson, scldado José Patrício. que aCJmpanha com grand.e reinuneraçáo recebida pela for- e nua as pers::nahdades re- , f n "O CIW.HE em núnl.€ro de ·quatn. --. ,Em diligencias, .as autorj,- lnteressc o desenrolar das dt- a con 13 ça aA' . ma mencionada. Unhá assenta levantes que d.eterminamo·
.

.

O crime teve lugar no in- Os irmãlls da vítima, sahe- àal��s plllici,ais confirmaral�"II ilgellclas.
lui01' dJ �id�v� � vw- --------------------------� -====----------------.----�-- �W� da �m�rle. I P

-

i11,l. O sr. EdsOll vdtava com At d '1·
.

.

.'
. Seg:rndo o "�ravd)l", a I PA�ÜS, 11 (UP) -- Por e tl'eZ'2' votos; um a menos.

sua eq.!_J(>i';t de uma visita, al- O e se va9erIa hlstona do partido deve se i um so voto de diferenc'a a' da maioría absoll,ta d·(.l "

tas hul'üs da noitt�J quando ao

� f'
�

lt d
.. I '

1
<, Á_

gliêlrdar o CUI'C() na gal'age,

A I cl "d' b moçg..... o,"
�rJ,ar nao em vo �

a

e l.n', Assembléia
..

N;lc1onal (ki- que necessitava para. for�
.•.

iúi ;,LtC<trlo [lO!' um vulto,
, ssa. tã a e rã'ptô ã a po re íI"'II chv::du.os e suas blO",rafms I xou d conÍlrmar ao sr. ill<tl' o novo governo. Fo�

('[lHI el'� em1w.llwndo-se em . senao a base do desenvol G
.

-

-:'111'
.

.

" .,' -! .

eon.!'es. Bida ti It o carQ.,·o I r�,!.n. cmnpu.tadus duzentos
lula t:(Jrp'.lral. D. Aní:ninha. .. t d

- i' I

qUe se encontr"lva a alguns

b cl -:- �n o os. prmClp<l�S i de preSIdente do Conselho I e vmte e Olto votes contra

i:ldros de dishncia nois sal- agrecl,"cla ca
-

e los corta os l�eals do �na:xISmtO � lmu-I dos ,�ifin;stros ·e.;:;; nac:à01 el"�, enquanto' oit::nta é'
Li,';o do veíeuLJ e te;üava a- e teV&iIJ se.us lllsmo_, e acr-scen ou.

. I francesa entrou na 'SWl t seiS restantes dos del-{uta-
ln'ir LI porta da residcncia,se-..... "N"o obst"nte o· s "e�"l !

I b
..

u a , , .h
-

I quarta
semana d .... C". I' se, . (OS se a stiverám de v'"

gUlldu disse. foi tomada dr: R' a a parte superior _'�:I,
<C J. I 'J

.' F; ',lU- 1··11:"'(·1_ito" Ctll'l'OSO l'e- '1'.;11';] l·aIua·l's tl've'ra 11111 Maria Gado"j e n.;;< • r- cas, n ' �"'tl", t í t
iJunko, liada _D(Jr!cnc!o f.lzer - � l '- - , 'd 1

' .". ,
-

, sem esperança (lue es a ve-, ar.
, d t. 't I' a u 11 1'e sendo perse·gul a l)e os crI- i

I('1l1 Ú!vo!' do eSIl��',. gistlou ontem a cronica gesto que 2sper asse res- rea, es as LI.um seI
-

I nha a sel' solucionada den-.
- -------"--.�-'--;.;.;-,.

E t· t- .. d' R' I
�

I mm'oses. Não .podendo re- I
nqu:.lIl {) IS o, o C!'lIl111HlSO policial eb cidade, dada a sen1;ünentos ou. v;ingan.;a si enCla em 10 t 'I ;:,u, -

" til:) em" brev2'. A A.ssern· 1
••

---
-

....
-

d t
' a \::istir a violencia dos seus

I
' f M A

CARNE DE CACHO'RRO I
orig.inalida.de d,e que se r.e- de seus semelhantes r n- (: stan O an,lOf:.m I�hl :"11 60' A J bléia. deu ao sr. Bidault. i

h· t
.

t d .).1gózes, Marilia entregou,-
_ � vestIU, CUjaS c .rcunstanclas tretanto, no dia. Bd·) cor· compan la o mo orlS a o Voltaram os afa1l13(los fundador e preside.nte d�

(
.

f 1 t' se sendo conduzida para o

URJ. hEUUATlfMO r:'.vel,H.m () requinte de per- rente, pela meia n'1;te, III carro que os '2vara a e o ,

'd comprimidos EUFIN, de honra do movimento repu-
A Bi: I"Bl J. 1 1 d'..) 1 1 Ped o de automovel, cUJ'a chapa e e -

••
verSHiHt e (OS seus auto- 'Surpreen l:.<a cor.l uma oca, por nome r. BOEHRINGER, Al�mallha blicano popular. tl'l"zC'ntos

�AN'l'[Ar;o <lo Chilf', 11 .UP) l'e
.'

:"y,l.situ" indeseJ'aiT("! rle Souza, o qual, se presume, Rio do Sul, aonde teve

Funl'Íonar;os da Saúde PulJlí- S,.
_ •

"l
seus olhos vendados e le-

I N,ra!·r.l'� GLIJ'111:11'a-es, bl'a- ··I·C·S as.':;,altal_'<.e-', ..... '_, l!ll!O Jiá é irmão de Maria Gadotti. -

Cn. ·e {fi. Policia. \leram uma haL- 1 •.a - • �- - ,.

1
.-

I
.

d t... vada para Uln ugar ermo
da. no>: al'l"'!mld,;" da. 1;"]'",,, sileil'ti, soltci!'u, c\omicili::t- dOl'lUia el11 �f2US 1:;?0:p.ntc:S nÍlma O u aCOn1Pan"ar

d .1 ' Dl' e desc-:ol1.hcêido. Ali che-
cIJílC!l[J, lks(;ubI'Índu Uill matn- :18 nést:l cidade, á rua Ma- Ac:}rdada cOtn as j)ctnCurl:l!) o sol au;'); ate.a e egaclU
douro clandestino Ali:e mata- rechJI DE:udol'u, n,o 47, na norta da sua (; I',:, a de Po�rcia, Marilia

.

recu,- gando, os dois individuOS e

V;llll cal'hotTos. l'uja L'aroe éra
-'

f 1 f
'

.""CO duas rnulheres agredi-
! 1 viv·e c.m com])anhia de moc,'a abrm, del)aranr1G, sou-se a aze- 0, no qUe ·01 """

'lTen,lh a CÚllllJ :;\'ndo de 1'01',;.-" ram-na e cortararn-lhe os
para, fabricação de lJâ:3+(!t'�. A \ Ola cmpr�gada, ded;can- hente a fren!� com UlT. in- agarrada pelos três assaI-

proprietál'ia do matadoul".). ",' do-se aos seus dazere3 ::k- dividuo que trazia ;_:;, farda tantes. Ainda .f.:ssim, a lHO- :i .belos, num verdad'eiro
Oe" 1)1' 1" !

. 'd 'lh a'to de varldall'smo e selva-
,; l. -. 1'1.1, n 'gou em sua, e.,. ia mestit:os. Mora de bon<; él;a Policia lVfilHar, Q'lf se ça c:msegulu eSvel1C', ar-

·-que d (nrllê ele enchorl'o ',r.l '.':-l f'
.

d h d I
-

dos mesmos, g;eria. Com os gritos de
Pára (J reumatismo... ';entimcntos e muito b :i1-/

aZia all1r a élcomp.ll1. ar e'l se (as maOs
h

f
.

d
'

t' d Mar1'lia os seus vizin os
qnista llas redondeza';, �. �:,- duas mulhe:'e;" d(� nomes 'ugm o para o lO erIOr a

.
,

presenc;aram o r$pto, tendo
algumas pessoas tentado
obh,1' ligação t-elefon'icb
com a D, R. p, para pedir
socarro, porém, o telefone,
como sempre, em casos de

grande urgencia e gravida'
de) não funcionou'
Após o fato, os assaltan-

I d f ro'" tl·O • tes fugiram, deixando Ma·

P j a n :J e r e o rmas og rilia 'Em situação critica e

setemtrio- projeto d ajudü militar e eco- talvez ainda hoje inic.ie seu deploravel, distante M. sua

n�mica dos Estados Unidos fo. tratrtnwnto no Hospital dv residencia, após o que teve

Europa. O g�verno havia so_ Exercito Walter Reed· Gom')
d 'lt h

se sabe, Taft abandonou tem· que an ar a!le a as oras
licitado cinco I::ilhóes e qua- d -" dPorélriamente :::. lider>ança fe:-' a ma·... ruQ:a a.
trocentos e selrnta e qua-

�

. �, DublJcana no Senado, devido Al<l.n de cometerem '0 atro n:llhoes ?e dolares pana o
a uma lesão do osso na coxa;

refendo proJeto: .

��� será tratado c,om rai..,s X e.
ato selv.a.gsm, Os assaltantes

�er�a de CInCO
,

l�ortiz;ona.
Diz Taft que ele ainda roubaram vários ob-

bllhoes ao exterIor _ J'étos pertencentes á Mari- RIO_, � 1 (Meridion�l) -!
que vem correnGJ na ·WASHINGTON, 1 (UP) m�'sJno nao conhece a ndtur�-. -

.. Por VIa aerea chegou mespe-

\Ql\.irta Vara dos Orfãos, A C::.missão de Rela<:ões 23 exata dI? seu mal. A.utOrI- 11a, A ,pohcla que tomo� 1
radamente hoj-e pela manhã

" iodades medIcas, Dor sua vez, conheCImento do fato, esta ao Rio de Janeiro o sr· Lu-
está prosseguindo em seu Exteriores dr: Senado. apro- jlnformam que pelo tratamen
curso sem anormalidade, vou um proJ�to co_ns�gnando i 1.0 al_)licado tanto pode sm: empenhada em ativas dili- cus Nogueira Garcês,

_

gover

<1. v:rba_d�_oCIncCl_c_bllhoes. de
I uma artrite, quanto um tll- gencias para a captura dos llJdúr do Estado de Saú Pa�

.dependendo, entretanto, de dólares de ajuda ao exterior, m.o!' osseo ou mesmo cancero assaltantes os quais devem lo'. Il!formou o :;;r.. Lucar N·l
(U. alguns detalhes para o seu .ou seja, �ento e sessenta el\ Pleven recusou merecer '0' devido castigo G:'l�tces ,que � obJe�lvo de :;ua

;-!l1Cerramento. seis milhoes de dólnres me- o convite
. V151 a e com:erenC1ar com ú

r,) - A Comissão oe R,!-
ASr:Jra mesmo vem de nos do que c.:.m esse pr.opo- i PARIS, 11 (UP) _ ° Mi· Maria Gadotti é casada presidente G::tulio Vargas

lucõcs }':xicriorcs da ('.a- � sib solicitara o _presidente nistro demissionário da Defe €ln Rio do Sul não sendo s;bre assurí�o& de interes".;(!
.,

I R selO solicitada a avaliaca-o E' 1 O 't d 'na 'onal de'� do hOJ'e In"-
nutra (OS �eIJrcsentantes lsen ....owel'. aspec o os 5a, sr. Renê Pleven não aC2i- esta a primeir.a vez que

C1 ,"Vdl "",-

reduziu hoje nara tf'ezc'�!. do cavaJ.::> de corrida, o militares"_ !leIa medida. serão tau o corívif'� que lhe for- pratica desordens nésta ci- In? regressar a São Paulo.

"Veludo", C_ltle o conhecido "Consrdrados, agora, pela cq' mubu o presidente Aurtól
d d

Não o::bstanie haver afirmado
tos milh�.cs de do}are!'; v 'missão das forças armadas para formar o novn gabinete a e. que não abordará com o che-

ln'ojeto tl� .mxíUo milit.U' cantor p"s�;lda, Outros d-s- n". CJmara Alta, depois do da quarta Rcnública. Desde
_

fe do governo questões de
talhes tarnbem relativos que será debatida�.na sessão qu eterm:noU:l sçgundo guer' Nao foram �

..

;�:. nutureza !:l'.Jlitica, o govern,a-�' e('onnmica à Eurollu c a· pl�na'rl'a d Se d ct· 1 Pl f
.

--

aos bens de Francisco AI-' o na o, ;ra mUl1 l:l. o sr. even 01

I
dor bandeirante na . CapItal

.iuda mi iün ao O,·j('t,te- E' provavcl que várj'os se' m'emiér da· França duas ve-

t ded I W. d'l Ren.u'bll·ca, dI·!'·se que esta' I
" ves dcvcri:n completar o d d

-

a eu I "s pe o
- <,T -

II\1údio. {) guverno hav·l,-1. ·na. ores procurem re uzir zcs. A!{ol'a o presidente Au'
., 1.1 J. '('m foco ;a demissão do Mi-

l· 't l
.

I
referido processo, ainda mais a aludida verba. l'iól cô-nvictou o ex-prenuer

Gh f'" d N
.... nl·stro. da VI·a�.a-o, sr. SO"lza ,

�.c} ln �H r, nnco lilhõcs e
" � "

I
. WASnING'fON. 11 {UPl Está. enfel'm� o' sr. .!\ntoine Pinay para organizar e e a geao Lin.la. 0.utro Íato djgno do

I

<'unü'occntn-s ", l"o!i.C!l' ',' C 'C'
-

d R 1
� 1 •

1 ...' , - h omlssao e e açoe.> 'laft ü gc-vêrno,
. , ..

malOr mteresse e a chegada
,(uatro lnilhões de dólarc3. ExtcriOl.'es dJ Camara dos Rc' WASHINGTON, 11 {UP; �IO, 11 (Mer.dlOna1l - OIl· <,o Rio do senador Ruy Cnr-

presentantcs reduziu em tre-I_ Os lamigos do senador Ro. ASSINEM ESn cía'tJ da, ,nautica. nw.quinbtas. .
=cCC=--==".·

- �
,

Gl'and(�s tClllll('st!ide'l t '11
-

1 d 'I OR""TAL .,.
nora que esteve. em J oao

zen Os mi l(lt·s c e . o llres D bcrt Taft jnformalTI qu�' est!' J ..... fogUIStas. taifelroS ., marính('j-
assolam li EU1'olJ:l rus estveram no "atí;te

.

,

-IP_esso:.!
mantendo .conversa;:-

NIILAO. II IUPI __ l;:m
' -

� ,Incot'
(�Of'S com o governador Jose

P A R A f E R I OA S
' PQra�log, ma" .n"o foram reCf'l.;· Alnél'ico, O qual C0m.o se sa-

iodo n leste (i'1 Fr"ll<�a e

",
dos pelo preSIdente Vargas quo' f,:ie é anontado como virtual

norte. da It.alia, pesa10s a· E C .z E MAS I ��g�Usrn�o�tGa�U�:I�t '�lon-an8cilrnÚ� '.sl·a��Desa:ot� d·ad(}VI·sarÇ'a�oSOEl.lzllatl.eLtiamna I
guaC:ll'OS e tClnpestucles es.

'. .

1 � ,-., <" " ' -

tãú .' causando lmmdacõcs I N f L A MA ç O Ec:S, J '.

de sr, Getulio. Va,rgas at-�ndeu. :tO, até. ri .lllomenb não são

!. tendo os mamfestantes apclad'J .c:mhecldos os resultados da

Devirl:n às chuvas que ')r1n· t
.

t t lo
t C O C E I R A.. para a interve:nção .10 sr, Getu- en reVIS a eu re -o senac l� e

cipinram à nuite pass[;da
• -, I'� lia Vargas no caso elas .;uas P gov.cl'l1Iador, esperando, se

()
. Rio do Pó subiu de ni- F R I E I R A S � ,que o sr. Ruy CarneIro so;-

. ,,�{$ ['dvin'dicações que, não atf'mU- ment.e venha a fazer declara-
'Viel, um ponto pel'igoso, e I 1Is:iII"�IIIb""i!1!1'!fl"Hr�� i ... _.� (J; das até o diru 16, à.s., zéro hora. çóes de_!J:is ele ·conferenciar

Iameaça inundar vários dis�
. .• F. 5 P I N H AS, C I !

..._ JI pararão mdas as atividad03 com co mo presidente da Repúbli�• ..._ ,

--�: fifo greve e'lll'al. ca em Palacio. 1

Senado Federal Tet'iam sido exonerados.mais'

N 'I d C '�·I
A

C
I - RIO, 11 (MerId.) - ° ração". Mas a questão ain- sr. Souza Lima foi natural! remodelação.'

.

ministerial.

nflg 1"9 e re IDa OIDISSSlO. 'v'c.",.olrlOrcJ:eiO, sdoabM:nltll�t'U'·loesc"rAe-� da, não' é esta, pois antes do e a primeira demissão pó- Embora seja ainda cedo

ti9U 'u u c v
sr, Souza. Lima já foram lítica de um secretário de para se definir o rumo dos

•

�I� � � d C III
LERTA", abrindo () seu ·(;.lmnel'.ldos dois ministros. Ji:stado, Porque'! Para que? acontecimentos, vrslum-

10'cum I s a Imu gUP!1 a go, a t di 1 t d
. Tanto o sr, Danton Coelho Tudo indica que asora '> bram-se coisas mais graves.

U lU U
/ VU UI' ��al��n�etr;���a�ente�. J?,� como o sr. Estilac Leal se q.ue se pre�ara alg; de sé:

i h��! �/�r�::�C�:g?'�ler:
RIO, 1] (lVIel'id.) _ O Se- be lc.ccr condição de prazo pa- ministro Souza L'im. foi demitiram por motivos que 1'10. Que na� s� _trata ape-/ ta" todas as .forças respon

nad .. ) votou ontem ° parecer ra c exercício de missão di- conduzido pelo sr. Getúlio lhes diziam respeito dire- nas da substítutção de um sáveis Dela defesa das ins-
Vtvncqun da Comissão de plo!1!:í.�ica tr-insítórta, em re- Vargas a pedir sua exone- tamente· A exoneracão do ministério, nem de sllmples tituíções".Constituição c Ju.Jstiça sobre Iação a convocação do

SUPlen-/
_

.

� (:�!���::.��5�:\lt�:��i:�::t�v� !� ��;-{��lü;'���l����a�r: f:� Paga'mentu' 1m do'lares dos emba-'xad'ores c·oo·yocad·o·s\�[!So :'t., iit:('n'-'a de senador. O ?-o iV:>gnrE:HtO antigo. Levou

SI', AllJ�' io (1<' Carvalho, no I
a a'Joçaa .ir-.«sa norma o pan

encnnnr-humr.uto da votação, s<lme�t� de que, }10 �as{) �e
denoís de sa l ientn r que "a 0- é.xerclclo de �mlssao dl�l��a-!P d It .

t'r.iillt:1r,,)O 11tH" encontrou a üca"de car.lÍer. transítórto, raxe O amara 1 com
. __ , \,"" ',' '�"d' eonttgura-ss a llcellç:�, como ;

atual !.li, :0.1 ( 111.1 �Hltl (J da
no cuso de doenea ou outro /" RIO, 11 (Mel' d.) - O Itarna- 'Se tem. !desincúmbido a ecntsnto

lião
. ,e,�tlv.�.t';I(:au : ,. �1�;'esceIl: qualquer imjJed!me�lto. Sendo, rati informou li Gamara. dOB da nossa chancelaria.

to�: ,q.ck ,.t ll!.(Jdl���<lÇ,I.O de
assim, e de apl iear-se, a nor- f Deputados que desde 4 'de nu- Mài5 adiante, o orcto do na

cruerro SI) �c Jllstll.eaniL RI' rna constttuctonal, no precei-! vembro do ano pas'ii!!;do a Elll:.- maratt, asaínado pelo emhatxa

? atua! R�gtl1lPnl() h�_nlv('sse t.e; comum, Só quando a li-' uaíxnda do Brasil em Lisboa. dor Pimentel Brandão, seccetú-
Inovudo sóbr« lJ <lnt�·l'lOr. A cenca ultrapassar o prazo re- ...

sneu vc i
,
Iliio :. tez". disse. E gimcntul _ corr-o nos casos

vem sendo dlr�g�d!l por um. se- rio geral, acrescenta que, já orn

mais a'iiaut:: "Até que nor- gt-rais _ dar-se-á a eonVOC'L gundo secr-etârto, nu qual dada fevereiro de 1945, o atual minls

nw r('gjnwr�ti} I ve-nha a pstu.. rão do suplente". de encarregado de negócios, run- tro lias Relações Exteriores, em-

dois ministros

fundamento na.

Contratou tres
,.

crumnosos
"

na legislação vigente. Como e

zemplo. quase durante.o mesmo

pertodr,:} 'aqui se encontrava o

embaixador de carreíra LafaYette
Carvalho e Silva, i-emovído. de
La Paz para Bruxelas, que. tarn
bem percebeu em 'doIares

.

sua

remuneração integral.

tar

ESCânda lo
sôbre

no Banco elo
de

AFirmou o presidente
lencias

Peron -

nao

RIO, 11 tMer'idionaD -

A Delegacia de Ecol1omÍ:.i

Popular instaurou e já 10-
mau nravidenCias l11lCla:lil

com referencia aos inqué
ritos que lhe foram distri·'
buídos sobre os casos verl' L!u, ainda, �cel'ca (hs pcs-

ficados no Banco do Brasil. soas envolvidas no e,qcan�

Um deles versa sobre () dalo conf.úrnle o exped i':': !!

caso de licenças para lm- te oriundo do gabinete do
portac:ão d8' trigo do Uru- I Chefe de Políeict e da Cor-

-_._--�_ ... - .......-----_. -----------

guai. ° deleg.::do Fernandd
Schwab, nesse senUdo j[l
oficiou ao Rmco dn Bra:,il,
soliCitando copia da 1 icpn
ça para importação, ofician-

praticará
Expôs

•

VIO
minis!I'O

prestará

BUENOS AIRES, 11 CU.
P.) -- ° presidente Peron
expôs hoie aos trabalhado
·res a.gro-ped!ár'ios da Ar
p'entina 52"3 pl::raos de r:::

forma agrária no país. Pe
ro nafirmou qUe seu gover
no não praticará vÍolencias
11em iniusticas, porém qu�
está firmemente d�cidido
a fazer COiU que as terras
iJcrtençau'1 acs que neIa
tr"balham.

RNtuzido ()

empréstimo
.. WASHINGTON, 11

tritos da regmo
na1 deste país.

Inventario do
cantor Chico Alves

RIO, 11 (Meridional>
O processo do inventario
do cantor Fr&l1cisco Alves,

Não te,n obj
'visita do sr.

tivo

brasileiros
seu valor

Um produto do
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