
Austregesilo de Athayllt'!
Não se trata apenas de dar

preferencia aos estudos elás
sicos ou aos científicos, de
ordenar o. ensino para .a es

peculação ou pura a vida pn'i'
ttca.

Trata-se, fundamentalnien

te, de moralizá-lo.
Em que consistirá a mora

Iízaçâó exigida? Na decêncta
da 'escola reconhecida na ea

pacídade intelectual e moral
dos proressores, pela compro
vaeãô leal do mereeímente
dos alunos.
Professores que não dão au

las, alunos que não as fre

quentam; exames de í'avor
diretores de colégios que ,não
admitem reprovações; fis"
cais de ensino qui, eoncor

dam com esses desmantelas.
Enquanto nã� acabarmos,

ou pejo menos reduzirmos ao.

mínimo, tais mazelas, o ensi
no não se moralizará.
Creio que a grande obra lk

realizar é precisamente essa.

As teorias dos técnícos relati
vas às novas bases da escola,
sob modelo norrc-arnertcano,

Desde que foi anuneíadn a são bem concebidas, embora

Chegada ao Rio clep arte (1:1 contestávels os seus resulta

E'orça N.tw::tl Nl()rte\,'America- dos.

na, que os comunistas brasi Apoíd-me em depoimentos
leiros, obedecenôrs às msü-u óe mestres universitários dos

cões de Moscou, deseneadea- Estados Unidos.

rum uma torpe IJroll:lgamh Quando vejo cel'tos propo

com dois: objetivms! o prhnel- sitos dr educar no Bra�n >l

1'0 o de atribuir a; visH:J a homem para o desenvolvírnen

fh� ignobeis e que mesma os' to' econômico. lembro-me das

espíritos menos eselãrecidos, I palavras de Eins,�ein, em ou

ile ante-mão, repudía:ram; o rubro passado, afm::,ando que

segundo, o' de nlobilizar a 0- a grandeza das nacoes repou

pintão púhlrea contra os ma; sa essencíalmente sobre a sua

rujos, insuflando-a de' vârfos cultura desinteressada.

modos.
Não, lograram, p'urém, os

eomunístas seu intento. Pelo

contrário, as insidias tíveram
até {}' condão de fazer com que
a popuãação désse 'pub li�a
mente aos marínheíros norte

americanos, demonstraçi}es de

sua simpatia. Nada menus de

oito mil integrantes da Força
Naval dos Estados Unidos
têm encontrado, em todas as

1
partes, brasileiros com os

1 quais" corno se fossem velh,?s
e::! O P Q,nO amigos, travam ennversacao
;::J e com eles passam a percor-

.:....l
'

' ! rer os pontos turísticos da

uê' ,tregua i,mediata: na Cor éiQi!�!:::i�?f:�::h�:::::*
ilNão ' demonstram os' aliaâos um deseja, sincero de assinar o armistiefo 1> �::ãO:ã:��;�F:�:�:{�:;�f!�

-

' reeída resposta àqueles que

colocam os ínteresses dai l�l1S

sía, aeima dos �nteresses da

pátrta,

Moralidade mais do que di·
retrízes e métodos, eis o que
importa ao ensino no Braslf,
As diversas reformas em

preendidas não deram resul
tado, mdíto menos pela orí

entnção dos reformadores do
que pela fabidude na eXl'CU·

ção,

�

uçaop
eco

6\

la
Fracasso dos
comunistas

(H o R A R ,'M
AO SEREM

PERDOADOS
MANILHA,30 (DP) - In

formam da prisão de Nueva

Bilibid que 107 ex-cornba

tentes japoneses, condenadas

il morte, choraram em silen

cio, ao serem informados da

comutação da pena. Com efei-

to, antes de embarcar para

cs Estados Unidos o presiden
te Elpidio Quirino comutou a

pena de 56 deles para prisão

perpetua e perdoou aos de"

mais, que poderão voltar bre

vemente para o Japão_

da

I
Carvalho. No clichê, dois aspcctns

os srs.· Tancredo de "-1-
!las cerímontas, vendo-se os senhu.,

.

res Antonio Ba�bil1o e Tancredo

e Antonto Balbino de Neves em atitudes oratorras.

ças a jato "Sahre". das Na

(:õcs Uuidas, derrubaram ho

je à tarde mais seis "Migs",
de fabricação russa, em com

bates sobre a Coréia do Nor

te. Como pela manhã já ti

vessem destruido outros no

ve, o total para o dia de ho

je subiu a 15, superando, as

sim, o record anterior para

1.1111 Só 'díu, que éra de 13. E o

total de "Migs" abatidos du

rante todo o mês de junho,
elevou-se [1 74, o que também

marcou novo record para a

guerra na Coréia.

.. lIIi

ACISado O governo e CIO

Ide violar suas obrigaçDes
Movas perdas para a

R'J- aviação vermelha
SEOUL, 30 (UP) -_ Os ca-

eHI Pan Mun

ti garanti ...4 que

os sur.coreanos or.sevvàrão as con

àJCÜt�S do arrnístícln. 'l'odnvia, pro

metou que 9S Nações Untdas em ...

préf.:�r�lo a força fumada, OleiO ca

:30 necessár-io" e ílAtú o Iirn it ...� pns

::;iVe1" I para evHar que HhE'e via ...

Ie a !régU:L
Além di3'1:[) .. assegurou nos ver

melhos que os anadoc "farão to

dos (I� é�;fürç'Os neeessáríus para

ohtej� a ('oóperat;:to4' do �C'v.t.:"l'nt}

f'uI-COreflllo.

Nacôes Unidas, 30 (UP)
_ O

J

"Comité de Advoga
('OS sobre bloqueios", en�

tregou ao atual presidente
do Conselho c_e Segurança
um relatório, em que acu

sa o governo egípcio de

violar FlJ:as obrigações in

ternacionais, ao bloquear 'o

canal de Suez' Afirma o

documento que o bloqueio,
iniciado em 1947, durante a

guerra da Palestina, consti

tue uma infr'açâo da. con

vencãc do canal de Suez,
do ác()rdo de armistício e

g;pC1o-israelita, da carta

das Nacões Unidas (' de vá

rias de�isões dos diferentes

órgãos da ONU. E final

mente, solicita que o COl1�

selho de Segurança adote

'<.:$ "medidas necessárias".A resposta. vermelha talve-z de

more alguns dias em cheg:u' oH

clalll1ente, porém. {, provavct que

Il-jnruque. muito ante", fi rncto de

--------

Por outro l:Jdo, .l' CmMll\:i:mÜ'

,upreIno admitiu que é ··impm·si
\'e1" deteí' f)S 27.';00 pr!Slh!"e-ir.ls
de fPprra norte_co::-eanos, anti-co

mtlnbt,,�, püStC5 em liberdade per
ordem de Rhee. promessa que
Mark Clark teria leito se o pre,

sidente sul· coreano hOllvess2 mo

dificado sua atitud" c aceito o fi

tual armistlcjo.

A carta de lark I<li " r{;sposta
à solicitação para que as N�çõcs

VENDA DESTE DlA.RIO
NA -ENGRAXATARIA

P01't.'Tú cmc

(A(OS DE VIDRO
COMPRA-SE qualquer quan
tidade de cacos de vidro (fras
cos) branco; lavados. Paga-se
Cl'$ O,gO por quilo, nesta. pra
cal, ou Cr$ 1,00 pêsto JoiíÍVile.
,.

Melhores Íllfurmaçõe\S; na

"Farmácia' O�liarinense"_,

Rhee se

exigente,

--------------�--�---------

Brins Xadrês

Algodão
CASA "A CAPITAL"

enovam

João
05

Unidas voltassem rt conseguir

Jornais De Peran
Ataques Ao in.
Nada certo sobre a viagem de Getulio

eves

Vargas
B. AIRES, 30 (UP) -- (PaI 1

teria! do Brasil foi. o motivo tina mantem· com o governo

cooperação de Rhee e just'ficas- Carlos A Colombo) __ Até a- do, adi"ment? da VIagem qu.e e o povo brasileiro, mas tais

sem [l Iib�rta�'ão dos prisioneiros, gora não foi possiveI saber- _ o dr. GetulIo. Vargas, preSI- interferências, -'-:_ afirmou

antes de fírmr.r o dccumento. E
se .ao certo quando, é que o dente dOI Br�sll, pre�ende fa- Rumorino, não atingiram e

"gora. só' 0- Alto Comand" comu- dr. Getúlio Vargas virá à Ar- zer à Argentma: cc:nJ:ccturan-
estou certo, jamais atingirão!

ni,·ta sabe se !1 r�;posta de Clark gentina, porém é evidente do-se que os. pr�nclpals asse�' seus propósitos.
'

,

foi satisfatorí", que, não será a visita feita sares do Pnmclro
.

Mandata- A imprensa argentina fus�

A maÍJ ·ia _do, ��"erv,,�(re:: opi- antes do dia 9 de julho, :pois rio brasileiro sugerIram a 0- tigoú, duramente, o sr. João

não se nota nenhum prepara" portunidade de outra data em Neves da Fontoura, mas em

tiv,o nesse sentido. ocasião mais propícia, "espe- geral o seu afastamento da

Em geral, tem-se a impres- cialmente, pelos caust.icar:tes Itamaratí supõe o términa

são qUe a recente crise minis- ataques recentemente feItos dessa_perturbação". entre as

pela imprensa argentina c�n- rela�oes da Argentma ,cam �'
tra o ministrol das Relaçoes Bras!l, devendo vpltar :a COl1

Exteriores do Brasil, JoãcJ

Ic�rdla
e o er:tendlmenta quo

Neves da Fontoura. tem carac�erlzado sua mutu::\

T b· t ·b
. , compreensao.

an� em se a rI UI. a pDS' Alguns jornais insinuaram

tergaç�o ao ataque feito pele que fi renuncia do sr. ,João
sr. JoaoN eves da. Fontour_a Neves foi acelerada pelas suo

contra a gendarme�'la é!!genh- postas acusações que indica.
�a po� supos�as. vlOh'90es da

ram a Argentina como favo·
fronteIra brasIle�ra, embora? recida por um 'fabuloso n�

chUl;celer Jerommo Rumon- gócio no café, embora o pro�
no ll:terpelado no Senado a prio João Neves, tenha decla
respeito, tenha declarado que rado que em nenhum 1110111cn«
o incidente não tenha altera- to pensou em formular acu-

de Cr$ 100,000,00 11<11',1 o Hospital Santo Antonio e Cr$ .... " d_?, de ne:ll:um modo as rela- saçoes semelh:antes a uma

50.000,00 para o Ho.�\)i�al Santa Isabel; ofício do Prefeito l\.1u- ç?es COrdIaIs. entre a Argen- nação amiga.

lllcipal {'omunicando R t.i.nção da lei 111'· 449; juntando o pro- t111a e o Brasil· Entretanto, a realidade é

jeto de lei nr. 42'53, <"ir,'<=! auto:'isa a Siegfried Halgebaum, a O apêlo do sr. João Neves. que a imprensa comentou pre

construir a Estaç;ao R "{(',:>viária; jUÍltando o projeto de lei nr da Fontoura ao Exél'(;.ito e à sumiveis convivencias entre o

43:53 que COl1CCçle di<;l)(�nsa de taxas e emolWllentos para a Marinha a fim de querefor ex-chanceler e empresas iro:

consti'ução de uma sécÍe para G Sindicato dos Trábalhadl)l'cs ce m a fronteira com a Ar· plicadas no negócio e o pró'
r�s Indústrias cl" Fnl�ão 'e Tecelagem; transcrevendo um te- gentina suscitou alarma na prio gowrno argentino teve

legwmu -do dep,11�ldo Jo::-gn Lacerda; parecer da Comissão de Argentiua, onde o dr. Rumo- de ex!,edir um comunicado

Finanças" aprüvando os' balancetes do mês -de Maio; parecer rino, teria acusado impliçita· esclarecendo os fatos.

da Comissão de ]"jnançils, aprovando os balancetes do Depar- mente ao' ex-cha!1celer de pre- Ficou agora estabelecido

tal:nento Agro-P"é'uúriG; parc{!er da C\{missão de, Finanças, tender transformar incidentes que uma Organização in teU

:tprovanôo as 1'1'e:-:ta-::6I:'s de -co.1:1.tas'-rl:'Õ··Rõü.ry Clube; indicJ- vulgares em "causa belli". nacional. incluindo turcos e

ção nr. 19:53, pt!dind? 'lc :;rl'",:Prefeito Municipal para decre� RUlUorino, em sua exposi- egípcios; foi a responsável pe
tal' o dia 4 de .Tu1hl;, _F€1J(..\1fg, Municipal, em hOl1'},enagem_à 4ção fez questão de fri5ar que, la manobra, na qual 'foi a

Nossa Scn110ra C!!: �tl. 'JIJle visitará esta cidade; il1(Ííea- J de�de há algum tempo, existe prindpal prejudicada a eco�

ção do, vere�d�j''''>''''''l:idro, Zillll:ne):mann, anexando uma carta dI:' 'o desígnio de perturbar as re- nomia brasileira em vista' da

(_'
••

,
' .. (0,""'.'" n" "�o .,,1..

I"'�
A> .1açõ" oo,dia" que.

ATg,\,
(-,,,'''·10' fi' ,., P" ••",. B)

a

r.a tiU..! a carta foi t,�nto U1l13: ad ...

vertencia a Rhée como uma ('xpli
ca.cão aos con1unistas. Parec'" c!a_
rO que Clal:k teve em mir:1 um!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ainda ..para deleite dos í'ans, apa
rece, em importante papel, Burl, o

"Trovadór das Américas", que
'CÓJ101 sua guitarra e famosas can
ções, põe em meio à máxima ru

deza cio' ambiente, sua melodícsa
voz, tornando.. tudc um paraiso. :======::==::t=t=4====::=:::===:':;:==:Z�terrestre. Aventuras e ação se su-

•

cedem neste fÍlme que. conforme
hoje,

ITAJAI':
Fone 213,

W�ESBi\PER & FILHO
80
e

BLmnENAU

A
.

ORGANf 1 A ( Ã:O'
.

BlUMENAUENSE LIda.
tem para venda:

! --f 1--1
;' Díversos.Jótes na, Rua 7 de Se- I
" ternbro, O'timo local para 1110- ,ii
radia e comércio. ,!i

x x x li
1 terreno no Bairro da Garcia, .:
ii Rua Engenheiro Od.ebrecht, 11
medindo 32 metros de frente li

:! por 60 metros de Fundo. II
x x x II

'� _

1 tel'rep� de, 15 metros �or li
" "0 ,no Bairro de Bom Retí ro, ii
I com uma casa de máteriaI. evasão- de divisas,

x x x Antes de chegar à investi,
:1 I ,bela casa residencial no Be- garáo feHa pelo Brasil a es- I

:: co Timbó. situada num terreno sa conclusãc, pretendera-se j
I' de 116 metros' de frente por que a Argentina vinha obten-
23 metros de fundo. Preço de do .urr; Iucro fabuloso nos car-

:: ocasião, Facilita_se pagamento. ,1 regamentos de ca'fe, que, em

"

'x' x x ,i! lugar de irem ter ao porto de
, 1. casa na Rua Baia, pouco a- li Buenos Aires, 'kram trans
i Iêm 4,0 ponto final da cníbus i: bordados em Montevidéu pa'
; da Itoupava, construída há pau-li .ra navios norte-amertcanos,
i l'q tempo. ótimo local para II afim de serem descarregados

" bar e restaurante ou outro ra- ii na zona do dólar. e natural
, 1111). de negôcío, Faeí llta-se no li 'mente. cobrados em dólar,
ti pagàm,ento, ii A investigação eximiu, a

ii ,x x x li Argentina da responsabtlída-
'I, 1 Bungalow no Bairro da ve- li de e o esclarecimento u ma
"

lha, em estado de novo. TelTe- ii nobra, assim como as exp1i
!: no de, 2+0 "metros quadrados 'l

I
cacões de Rumoríno, sem dú-

:i O'tima situação. :! ,viC:8, concorreram para dissi-
'i" ,

x x x I! par perígosos malentendidos e

: 1 negocio de secos e molha- 'I reforçar a tradicional amiza
I dos na rua 15, bem instalado

:'1
de que une as duas notencías

!' e com bõn freguesia. ii desta" região dO ,Continente.
H xxx p

.

-

i: Diversos terrenos e casas em ,I, S'
I lodos os bairros da cidade. !'
ir. x x x I' ,ccnselh;am que a primeira rE'f"i·

Diversos lotes e casas na praia 'ii ção cle,v€ 'ser substancial.
i, de Carnbortú., i: P-YSEO dizer, por exper lencia
,l x x x I: I jrrópr ía, que nossa sande lucra

:! 2 engenhos .de serra no mu- .J l-,eolll<irle\·avp.lmente subst.itujndo-s
" níeípío de Ibirama. a 11.5 qui-!� o habitual de<jejuno de car,.
li lometros da estação de Mata- ': com leite e pio por uma refei·
i, dor. ii ção ligeira é111 qUe entr-am OVI);;

x x x li com- bacon 'e sandvv icnv-s.

,I 1 .casa resídencíal com um Naturalmente os aparelho" do-! P I' tel'l'e�o de 750 m2, no centro '; rnésttcos usados par-a preparar a

'

" da cidade. .

III
. f

. �
ti I d P d

-

,
" 1 e erça-r n13 ma. po em ser U!!"l- e 1'0 nno deu sinal de aprovação

;.1
'. .

x x �t
. I,: dos na mesa cm outras ocasiõr-s Com a redução forçada do horã: I.'1 dI feculapa," 1 fabnca .de oleo ii Os "sundwiche�" quentes. �;'JTi- 1';0 de servíco, os trabalhadores fi-

, e sassarraz. 1 serrana qua-" d t
. - " . - .

I,i I d ..," o�, com bas .ante caf'é. sao dell- cam numa sltu3çao verdadelramen-
:1 t 1'0 e centro. 1 fabrIca de :' ,

I' ,- t I 't
:i pasta mecanica com 2 5a1'ra-

CIOSOS pura �ua �uer ocasJa�:. ,I E: ca aml o�a. porClu�llto .a�em de

'! rias "Ticot" e reserva d.e .. �feu favonto e o. "andwlcn'" ;,.do, os gcneros ahmentIclos só-

"

3" 000 i :nh .' d lt. 1 'I
feIto na gl'elha ektnca, pas�an(!(' I

nem assustadoramente. Enquanto
, u.

'lPI
eIras ii liOS". , t d B'

I li'nd d "'O ;: se manteIga na part" extprna ,10 i por o o ° raslI ob�oervamos ri-
II a' azen a com ;) .000.000

'I
- 1 "0 j' 1'· •.

"
t

.e,
• "')ao c col')Calldo-Re denh'o' e r(:- I" ro:,o Isca lZa(;aO proibmdo a su-

L me 1'05 quadrados. tudo situa ii 1

II
'e! I 1- .

•

"

do no
. ..

-'" T'6 ;, cheio preferido fechalldo"�e d,'· )1 a (OS ha o,,�, :?s autlOrIdades do
,I muruclplo ue ai. I,.

'

P '. '

t�

II x x x li pOIS a tall1P� do aparelho. A cas-
aIS a5slS �n?: al�a �:�mpr� c.res�

"Lote- C Tb '{ d "I ca do. pão fIca. ,

cente dos attI",os lnch:;penSavel$ a

': � em Ul'! 1 a SI ua os ,
O t ". I" I"

. f no�'Sa sobrevivência
1, em dIversos pontos da cidade. II U 1'0 ,mm ,HC le mUlto pc',�., .

i Terrenos de "TP.nde e T'ípida \ pular é feito dt' pre!",unto e OV:)f'
I ambem � lavoura começa so-

" '" <
, freI' os efeItos d t·

'i valorizacãc.. Otimo empre ....o de ii e que tunto r.Jdc �er assado co-
'

"

a es l;1gem que
", b',' perdura ha vanos l'!<1.eses nesta
I; capital. I' mo tostado. Eis os ing-redient':;'3

'c zo-

II _ x, x x II' para quatro "sandw;<,h�s 1 xica-
na, uma. vez que dificilmente te-

,I. " "
"

•

'Iremos
boa colheita de verdtlras I

li, Consulte-nos quando ,deT p ra de presunto pIcado' 3 ovo!" ]1-.
' .

li I: O'eir3mente batidos' '1/2 colner
InfelIzmente ainda existem os

1, s�jar" .efeiu_ar qualquer '''' - , ' aue pensam em ffrev
.

í: negJlCÍÜ' imobili"rio: li das;je chá de 1'al 1/8 colher �las
.

.

- b es, as quaIS

"r
� I' ,. •

� � ,__
terollnadas. com resultados favora-

I' (}RGANI�AÇAO BLU- II de eha de pImenta, 1 colhe! da� veis aos g .... . ..

I MENAU dI" tI' d f t'
' reVls,as - CUjas relVln-

I. EN,SE, LTDA., II e C la (.e ce JO a pICa a: 8 11 IllS 1 dicacões 5'0 "ti i R Ir. 1 d
-

t . d
'. . ,a a:;- maJs JUS as - tra-

:1 ,na. ", de Novembro, I,e
pao ona o ,C'Jlll nlalltelga, Z('m sensí"e'� ..

1 8'" () l' i' .
.

' • �., preJtUsos para ,o

:, ,4., ..� andar, sala 5, 1) Ivrlsturmn-se o presunto ovos 'f! próprio povoi, sobre quem recai
:: ;flme 15/2. I, tempere e �oloea-se a n;assa, todas lIS majorações.

Ç0111 u�)a co�her das re cha na Que São
_ ;Fedro seJa camarada,.

'ussadelra eletr;ca, "mexendo,'se principalmerrte para a enorme 1e
para .assar de um lado, e de outro gUiO de devotos que possue nesta
Coloca-se depois a nlassa nf.) meio zona, são oS votos que formulamos
do pão: para o be!lli -estar geral.

Uma casa de madeira com

terreno 13 x 70 na Rua .João
Pessoa - Velha.
'" Onibus na porta,

Informações na Casa NO ..

B,IS - Rua 15 de Novembro .
.

11,0 i.360.
.

Um caminhão Chevrolet
34 .000 quilometros
Estado novo. informacões
na rcck\çâo A. p" ,.

"

Vende-se um em bom esta
do. a tratar: Confecção Ger
lhardt - Rua' ] 5 de Nov.· TI.o
HI3.

R COGNle DE
ILCITRAo�
XaVIER

o FRIO este ano chegou tarde ...

fl'lEoS chegou bra ....o! Prevrna se

contra ele. pois. tomando o Cognac
de Alcatrão Xavier. À base de

6lcatrão, balsamo de tolú, alcaçuz
e outros medicamentos de gran

de valor. o Cognac de Alcatrão

Xavier é o mais seguro preven

tivo contra as rnolestias pulmo
n3.rCS. Seja previdente � tenha em

casa um frasco <lo Cognac de

� Alcatrào Xavier.

O' ,

sr, que os .cícnt i,,
russos -teriám' con�eguld{}

ccnstruír a bomba sem as infrrr

'mações quo lhes .IO��IILl rornecí
dos por agentes nó O.!id,mte?

-i, Difícil resp'Jn:l'�r' Essa Jl,el"
'gunta, Não sabemos nem SI'! pIes
tirll 2m. confiança no'!; c!3do:; (lU0

obt!\'t'l':m e se" os, apr;)v:-it:lnl.. 'IMas nao se POM ni�g?-r que os

conheementos. dos Ul;ineípi')s ge-!
"

rais elos cientista'" .)ciu'.:mi:ai" fa- '1cililm'iam ·)s. seus ti aba lhos.
I

A ENERGIA ATOMICA
----'---

NA ARGENTINA

de

F!'J ".Al\1·Af e Ul\rl·ITTO" ..

l\:fáquinas para 1teza.r
Furadeira,s rad1a:i
Fl�radei:ras simples "G�ItARDS"
Furadeiras lImltíl'las "STEINEL"

J\1á.quinas de tos,quear "STEIN.EL"
Plainas '!JUWEL" e ":nECORD"

>�em O minimo sinal de �Qnstl'í'm
glJ;."\ento., D�ixamo-lo e sua ci!posa
que acompánhaJ'a a no;,;';a CO"!),

vel"ila nas mãos de U�1 cientista
do Conselh·) Nacional ie P".s1ui
ras., para que, híiciaS5"\l1l o flfU

It�abalho de intercamb!(J 3�cmico
Bl."asil-Estados "Unidos,

�--���--+-�����������
Automóveis
Caminh3es

Camionétês

Usados
Usados

'Usadós

. ,,,:',� ,

A , I

n�adol'l's'do lugar 8arn�ento. na qual l�clamai1'l,uma in1.im,,

,��o' do ,Intende,nte fie _'hI2 ItouDava. so1)1;e a conservação das,
"',trada>:: fonogr;:nlla clG 'icréador Wladislau Constansky. pe
di",do dispensa da p�Bt'nte sessão. O Vfereador João Durval
M;:lI�r. Jwdiu a pal,n'ra pa'ra, em nome' do ,presidente da Co
l111ssao de Cnn:;irqção cir. Escola, à rua'Araranguá. convidar
os ,s1's: ycreadorc_:> ])[lrn a 'inauguração (l!aqu'da escola, no ::lia
12 do corrente. ;'I.� 11 I1Gr<\s. O vereadc·tr Arv Taborda escla
receu o assunto refe-]'ElltE: à construção, do' Hospital para t'l

b;l':,ulosos: p:'andü .
a"3e�tado solicitar à. Asociação Médica. 'do

vaL,do Il.l.IUl _:::ua \11)'I1,a(l acerca do lo<:.tl m,lÍs aC'2rtado nara
(.{lwln con!;Lruçao. '

,

.

Passando-se à Ordem do Dia, fo �am discutido,.';\ os se-
(

��;�ntu; assuntos: lH'ojeto, de lei nr., 40,Y53, que concede o au

X!�)o, e,e �rS 1 OO.OuO.üO
,

a Esco�a Parti Jcular :São José. o queÜh l1,pfovado; p;:n'(:'Ct:l' cta CJffi!ssão d e, Finanças aprovando
�s .balcaí1cet:� .�l;J m�s d� Maio dR Prei e itura Municipal; pare
.el do COh)lS!:>HO fie Flnanças. aDrov �.ndo os balancetes do
pep<J;t·tan�ento de l·\.mel.1to Agro-Pect::ário, da mês de maio
,�, (!;1� fOI <l��:O\:�do; parecer da Com:rssão de Finançàs apro:
:'\<1�.L �s b3.<tl1ccH<; .do Rotary Ç'lu�e" na campanha do Asilo
dQ� Y:l<1��. o que_ f;-:'.< aprovado; mdlCa,,!�ão nr, 19:53; qlic 'apre-,scpta ,l' lc.l llr. 'wO,5a. aue ,declara r>ia Festivo Municipal,. ,4d:, .. Jul!1P, em

� 1l0l�1enugem a, Nossa .St2l1hol'a de Fátim�l q_u
V1.,t,tara tlsia,.,.l.!ldaw.: l�!qllele dia, cujr�i. indic:J\;ão foi <1l)l'üVada,

Máquinas de serrar

Serras hidraulica�
"'PETZU, ""Vi\.STÓ"
Soldador de pontos oU

e limar

"TUPLE',TROCA
VENDA
COMPRA

"\VEIGEL"

gÚilhotinaConcessionários:
CAIvUNHõES F. W. D.

Wheel Drive).
TRATORE�: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
FORD� CHEVROLET

...._ .Linlia _'"

MOPAJ't

tiA c',J. 'S,A'; - F�n� 1324 -

�

.

BLUMENAU
nua 15 de Novembro, 983

Telegramás: VANDBMEENE

GER"

Motores Diesel "DROTT"
Mil - SOO v. p�' m. ..

1,
I
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l.u··7 12'53 �

d Ir

sidade .rodovíarta manteve-se nc

Pel'ú através· de seus

republicanos, mas o rude labor norte de Liu1a, donde vo ltavá. r;,

manuaí do trubalhndor abori!!;ene capita.l. para se triternar na viu.

foi substituído pelas maquinar:af. príncípal da. Serra, orrde sorâo as

modernas de Worthington CorJlor tuclandas pontes, v.a.s c;ecuocla

tíon, que, nos elevada� cumes rias, marcos índcadores. povoa

do Andes e nas pranteies litü)':;. ções que existiram e � fo!'m!J. em

ne!s completam e melhoram o que estavam organlzados os

Obra' vital dos Incas, numa "g:.:o· "Cnasquis" (correio do: Lnca) e

grafia de contrastes, de dist,� o'

\
os "Tucuyricus) (Olho do �nca)\

"

1 ld t es" uue mantlveram a. hegp.nloma do
CHLS e (e aCI en u-, • 'J

_ ,�

A -expeâlcâo de Von .HOgt"1 "f' .Inca os _rinco:s m�is longmquo",

deterá em Trujilo, a 5tH Kms, "ü de 'Seu vasto lmpeno,

LIMA (Eduardo Urrutia, cor

r-espondente espécial da Globe
Press) - Partiu há dias 'par-a o

norte-americano Victro. 'Von Ha·

gen, pará. percorer: a. recede es

_

.

ti-adas que os antigos' peruanos
construrram 'para ligar e,articulal'
seu extenso império,

.

A expedição tem como'
-

finali-

f:::!�:l::�;:��:��::�ç::?���� .0'ua·o··d.o··...
·

O J'apa-o 'S' e' r e' O"'d e U' osflorescerem â sua margem e OEl

pOS{'JS doe muda puro os eoretos

����;��It:,��;f���i EE� UU. linha só. uma bo ba atômica Bilhete
Viru e Sena, rarnal' muito benl A 011crgi,a: atômica não sub stitui as outras fontes de e n�rgia - A bomba russa e

conservado da linha .tronco d':J
11 de Peron ----:- Até agora. a energia atômica só serve p ara ti guerra - declarações

CamInho do Inca, cuja
.

parte 'd'
.

principal foi a que, partindo de do cientista Robert Hoppenheimer, construtor das 1)0 mbas que arrasaram Hiros,

Cuzco, centro do Império, chega- hima e Nagas aki, ao '''Diário da Noite"
'va a. cidade de .Quito" no Equa-�,. são - citamos' um provér-bio ria

I
no e difrente c, 'no caso, um mais

Sei que se está divertind\o! muito com e shows na.

dor. HA pouoos assuntos que dr-s- sabedorln; pcpular, oneroso, Nós, nos Etados Unido',,'
Comissão Parlamentar de- Inquérito, em tlue se aeham entre

o Irica Gn.rcilosco, da Ia Vega partam;f3� cU�iosidade do hon:enl ,O .dr. Oppenuelrner e"tclvll dé 1'01' cxen�J�l�, �ilo fl�f,�l'mos_a Fa l-
devorando Samuel WaIner f" Carlos Ll\.cerda,. os .lmpol_u��.

em seus "ComentllrlOS Reales" eentecpcraneo -:-. e ao mesmo pleno acordo ta de "IU·j g II mdusti Ial e € COTn-
os onípotentes da, dignidade e tln étit,a, os gmas da OplD1UO

referes,/ ás estradas reais que; tempo, tão envolvldos em segreC RESUMO HISTDRTCO � preensivel que 110 sintamos n UE
pttbliea !

c(lrriam paralelas '6. cQ!'dilh"ira dos e místerto; corno o da cner- Pnra cornecar-, I1Nlimos 110 "n-] ceBidad�
de l'el�OVfil' um _

equipn Quem abriu. o score foi Oarbos Laeerda para afirmar

....
d'J3 Andes o fJiu� fo�am. C0ll>:'._.ui- gí,:_._,at'�mica:. QUtl.Il!tlo. _ sou���:��';; b evlsta.dn um cur-to l'CRllnlO dn lTI,:I!tO ll1H]m·trtal que 11:10 '["sta

que Waine.'r não pat;&i de um eSCâmútea(l�r- ,_ UI� la�r:i(}::

1
das durante o reinado do :mpe-. qu,';-se encontra 'em noss,o mero I sua ativio3;d'c como

.

ürg'�mz:1d"r de:'jba5t�, •

"

) lTm patife, que levan�ou 25G.OI}{},OOO de CTnZe'l'í"os doo co,

rador Ruayna Cupac, nos .se·j o dr, J, Robert ?PP,,"nlHl,m"I�.) dcs trabalhos das primeil'",� homo A
_ ENERGI� ATOMICA fres do Banc(} do BrasIl. J f.' 'd � ,d n'"

"uintes termos:, '�Um do� .-;ami- i construtor das pl'lmelraS nom!laS bas
,

. NAO SUBSTl.TUI AS FON Chamado, a de�endet"'l;e, Wa.in�r, �gln o Sê fin�!
�hOS segue pela;; planiciel da Ii-' atomicas, e da bomba dt' hid;;,-. - Ocupei o 'cargo dedire�,)!' do ���;:�ASSICAS DE E- �inh() a�eitou h(J, desaftí' ��asu��ll'�\e�N;=: ��� :ã,aa;aga. o:
torn.1 e o outro pcila Serta 10'ra I gênio 'e o procuramos para, uma L'lb)l'atol'lO de Los A'!amo" c:-n - e que e utn

,

omeln
t �,l( I

1 L di que denois que entrou
a dentro "f' ftej','v()pniu ql;� a "(l- lmtre�ista. Úvenlos c!'Í1 m�llte e:, .. 17-12, quando o govel'no anH'J.'ir.a·

- Em geral, n? cotnve:TI espe- qu.em eleve, e sustenAl1d"'h(}eln!laCI'O na�N:u ai client.n. da Caixinha.
.

• < , -., ".
-

,.'. d ,- I' .' l' " rara que 3, energIa a omlea suzs em conversa com (lI , -
.,.,.._,. •. ...

_ ._

pea foi tão gl'êlJHle que t;Xc'ed9 a ses dOIs lados da mesma me a- }1[, aprm,ou os p ,luOS üe la )11(';'1.-
't '1 t.

'

• 01.{ ',� I b- . ira o .chef do pOI>uJismo enfIm, que nao
.

_
• cão da homl'a, a1om'ca Foi) pr" ti ua Slmp esmen.e as c aSSlCa" ca {lU (} ICO' con e 't' 1 d

descrição qUê> ·dela se possa fa- lha, Apressamorios 'em pedie o .:.
t R

J

lt""
.' fontes de eneria maS sim que as pa.'u:t de um relés chantag'ista o ,. I�, tambem es a (,!:pen. n-

, dI' l'lllst�e v'slOtante qUe na-o levas'i! Slút'l1 e ooseve quem m,} ·t'l1 �"
•

,

'

d
.

B d B "�s-lzer", Os engenhp1'"Os o n:.nc1' o ,�, ,
. - �

care ou �le se t b Ih _ f i comçlete, Nao se deixara de usar' 1'a o 110 ancl} ()é r .. 1 •
- n li I

do,;!' Incas não oomente construi· a mal se fizessemos p(:!l'gunt"s ,g s .1'a a o
o '121(' :� car'\7ão ou agua quando carvío I E um 'Iclown" que s-e chama G!,st�lhos ,�1\ � •

_

I)
- '

, '

-

d'" ,d"'l' (':<;:ecutado '30b a supervlsao Il1'lI- ' ,

-1' C '5s·50 de InquérIto contra 1':1 l'ao
roam pontes PéIF€lS so)Jrt� os 1'10S que l1ao po ena re_:;po� -,

'

,.. _. >

•

,.,�' "
e agUa estão em dispnsiçoe em mesmo que JJreSH lU a ,omi. .

•. 0;"-
como trunbem v[!uceram müntall Perguntas l1u?ca sao

llldJscretaSj
tal .do gc,n:o:�l G�ov{,So }'kre",dt,,� condições favoraveis, Convem ta bejito, ínquerito ql!e so t....rm:mou "ciuan,do,.El, Cabe�l�OI 1.:1

I f l'da'",,� 3!� respostas e que as ve�es I) mos de dOl�, .mo" e mflO paJI1 n b' - .

'['
I
1'08tO no olho d'l ri'! rewlveu ent.lo tramaern' o plC.ldeho

I 111as orro .<01". •.
. '- : t'" - .

. JCnl nao c>xageral' n 1;I"nl ,('[1... ' ,
• • , ',.

'I" d ' , 1-'I'
. ' ,

presell lU' as prllnen'u;; quau-o c' ' '. �t.. ipr
""

'('dU- para () salão nobre llo· Palacl>O n'(t, entes, ,. !)LrCIUe o Sil, ao

I .
bombaf1 prontas, Uma foi a1eQt.;1.- iIdO de energia '\

"ln a,�ods, I' da Comissão (le EconlHnift H; arClulbanca(Ln era.m pequenas
, .

-� I da 110 deserto de Nevada. dua':;
() que cure a lumamua (' I. I'

para assistencL� numerosa: e a justiça, n potll'i:.lão, vai cres·
todos os seU'.3 males, A cnergIa

• lançadas sobre '.) Janão, Quan10 celulo, . .

'

. .

a gUE'rra terminou, dispunnamts
atomica é mais uma fonte de '[,'

Ora, é :pr(}fundam.ente lamentavel, (l.. espetácul2 de

de mais uma bomba, que nã(\ eeh nergia. entre a.s muitas 'lue o ho·
corrupção (IUe est:ur.n'S ass�stindo, PÜf 5:�U turno_ fia0 se

<rou a ser aplicada.
mem soube usar e sabad. usar

cuida de problemas da lnas alt.l rel'e:va�(na, de aJudar ao
'"

OS PROCESSOS DE 19'1"
11ú futul'J_

governo que não .:abe ma;s' (} que fazer pra se' aguentar,
PARA CA'

.

�

- Quer d:zer, que aÍ\lfl1!11':nt'-,' .

Há. norém. um e:nisódio pitoreseo flue deve ser, c?n-
_._'"� - os resultado'.'; práticos dI!? ,)esqui signadc, Quan<lo lhe comunicaram 0'5· detalhes da. lama>cclra.

-'. Registrarl1m-Qc, (]('cdo 011€' saB, atomicas só .se aplica.il ,j móstr .i'u-se interessado em' conbecer qu�nl estava ganhano
forain pro.duzidas :JS prim�ira'3 ;teHra? !ln ,11.'5 d.esaforos· E momp a illf'ürmaça,o, qu� _lhe . de:�m
bombas, mudanças fund?mentai" - Sim,., foi a de qüe esião eml}atado�, a' sua rcs!l(uta, f�)l mag'mflCa,
no áproveitari1ento dn. '?nc,r�;a n- A BOMBA RUSSA que quem está descançando_ e o Banco do BrasI!..
'omica? O sr, lJoderia explicar·nos r, a· Ontem, h>�'je, aUlanha e sen1!lre, ao seu la(to·,. ·amigO!

- As base� cientifica" qUE' ela- pf:rentc contrn:lição das afll'H'�' \!erto (las horas incertas,

boramos em 1942 n"io chE'f7,llrall' çóes do :;:1'. H[lrr�' 'Tl'uan que,

:]. ser muito aprofunda,d'as. Sã,) 'enquanto. era pre'5i�ente dos Es'

em princinio 8S mesmas aue ori- tados Un'do�, aCJ'edltav:l quc 0: P. S,

'mtam r>� '11'''h''lbo" �tll"'<;� () ('"'' ,TUSSOS possuzam ::- bomba ai..:Jml'

••

>

• ca €, on�rldo ret..:·_.ado das fU�1
progrediU nnuto. entretanto. fn' ,-' f'" , •.

" '. ..0_'.' .

t
' , 1

coes o IClalS, t.U, I"a (I,] 1'.,1.,ten
o aspe� ° te('nJen o procc-so 'e 6u._ ,de tais bombas rus�as?
produçao. da b1mha,

_ E' dificil expl;c� r l�lflS é.
No Que pp r�fprf' Hl) n1\lih) f�· oo==-s:�Tel que o ,cidaeFio Ti un1an

lado aproveitamf'nto indu�ITial
tenha esquecido o '�u':' o p"c/"

da energia atomica, en('r)f,iT.g�"
Tr\:r.lan sabia. Temos ccd.?'!

nos a"nda emp lena jnf�nci8. N;;')
há tl'ntath'as sérias ne'.'ise i'entidn
nela ."imp:es' rflz,ão aue o ap"ovei

com a Bolivia c Chi·' hegemonia e unificação, de acor-
,

do dOln os objetivos militares e

a.dministl'atvosí. mantendo vias

que fazem lembrar as romanas.

pela. isua. e:cten,�iio {J, solidr:", ..

A tradição ou melhor a nece"

a GAS
SADAÇÕES TRABALHISTAS

,

Meu quertdo Ohde e meu grande anuga Dr. Getulio

PARANA'

q tlc os russos fizer:ull ex]i;4�(l i e
pe}.) 111eno·s· tres bo.n.1.b·J.s� Sar.c-

1'r)OS eq.le dispõenl l.1e fáhric'�s a

r-'" ton,L"'ns e, apesar d.:s t1rtO �e iQ
indu':iria particular n?r1 9�r'a 1)!"O

l'er3. tornado pubfc:: tlS nfi)'!nEi
"r-itOSQ, E' c<"ro demais, Não !'c

çõ�s tem-se �rta idéia {lo (!';lO
eleve espcl'al' por mlld811ça� nró-

que de bomba';; 'que !'st:io [teml1\!
XímH'3 e rad'icais nesse r!81nPO. lanuo. Dispõem -cIe elc'l!.Í3r,is ,,,,m
Fora do problema ecoonmico. a

11e1 'Orrtes e conhecemus em Jl'" t ,.
do custo dq produço da en"Í'gia os seus trabalhos ch'Tli irl,'ú:, ...
é preciso considerar' '.) prohl0r<1H ,Apesar ,de '3er isso, 11>Jje, n:al,. d
do equípame'(1to induÜl'iaJ. FO'll- fiei} ((d' que dez anos' at �á" .. - lI

tes de energia novos exigem um . (Conclui na 2,41 página letra II).
€í}uiparn[mto no\'(, P. difl'l'f,ntl' c, -'- _

BARRETO PINTO

o ministro Osv,lldo Aranha,' ao que sou informa
do uediu ou. li mrm3nencia do Anátlio, ou o

dil:ei1o de' escolheI: um :!_wesidente do B B, que
seja '_!;cssoa de sua confiança, O titular da Fa

zenda, tem tecla a razão. Não �lodemos repetir a

proeza inicial de s�u governo, em que chamou
o Jafet para guerrear o Lafer, e vice-versa."

11 - Continua subindo a arrecadação· muni
cipaL Carlos Cardoso, que tem sido um grande
secretário geral de Finanças acaba de levantar o

"record", No mês nassado a arrecadação atin.u

giu a 552,000,000 de cruzeiros, fato jamais l'e�

gistrado, no Tesouro Municiplll.
III - Gosto do Solvino Neto, Admiro, muito

o Pimpine1a. E' uma injustiça, porém, o verea

dor acusar Alfredo Pessoa. diretor do Turismo,
. porque foi desclassificada -a, musica do Pimpinc
laoA unica coi que poderia Si1vino Nela invocar,
é que o nom", da musica classificada é que não

p�;deria prevalecer: "Cheirando bem"," quando
bem sabemos que, se não estamos na ultima 100
j 113, estamos entretanto, -Vivendo um clima de
"Cheirando Mal. , ,"

DESPACHANTE ADUANEIRO
MA T R I Z:

.

Rua Babitonga, 23 Edifício próprio, Telefone, 213, Caixa Postal,
_ END. TEL,

.

"BRANCO" - SÃO FRANCISCO DO SUL.

SANTA CATARINA -f
1

F I L I A L:

Praça General' Osório. 115 - Edificio "SANTA JULIA" - Apart.
próprio, 32 ......., Te�efone, 4773. ' "

CURITIBA'
'

'-'-{)-- -o-,--

IMPORTAÇÃO - EXPORTj\_ÇÃO E CABOTAGEM
-

. QUESTõES ADl\IIm:STRATIVAS -

bem como todos os serviços junto à Alfândega de São .Francisco do Sul,
são executados com 'pontualidade � presteza. dispondo para i}"te fim de

'uma org:ll�iza�ão perfeita com escritórios e técnicos.
'

Dispõé de páte05 par;a (',epósito pc madeira JU11to ao quadro da esta

ÇãO e nos trapiches de' embarques da Ponta da Çruz, bem como arma

zem para depósito de .IDereudorias em geral, 'junto aos trapiches de "m

barqucs na cidade,

� ExpansãoLatino americana
I LIMA, (UP) Minha soles peruanos, funcionará são visíveis aqui Por toda

I viagem até aqui feita por tanto na antiga frequencia a parte,

via aérea, foi :muito boa, muito alta das faixas de rá
��

�"�������������'§.���f;.��,<!;;\�W�"'1
Naturalmente, nota-se uma dio (VHF) como na fre- O Perú ainda está em

,," .
. grande diferença na "at. quericia ultra elevada (UH pleno periodo de prosperi·

� C, O lTl U n. i C a �'. ã o müsfera" não sómente no F), podendo, assim, irradiar da<le, que vem se fazenda

.� T sentido figurado como tam varios programas ao mesmo sentir, quase inimterrupta-
. Para'1naior clareza e conhecimento de, fodos ii (IA.

.

bem no sentido literal, tempo, mente, desde 1�49' Se bem

BOAVISTA DE SEGUROS, comunica aos seus distintos' diênfes, ��:dZil:a:�J�:ea:a�;c�� G;�f':�fa;:ect�t�l��:�)�ny� ���!�on:�l1�r::�a���"t:;
.

f'·
-

f"" f·' d r fazer duas unidade transmisso' Incas, anuncia-se que esta.
corre ores - e aml.gos que; por razoes etRltas,. OI cfla a ii .lU'" ::i. Hã, contudo, pelo menos ras e espera-se 'que os ap.;- ;rá"�m funcionamento, den-.

cursai P.aran.á ...Sanla Catarina, com séde na cidade de (uritiba, uma coisa' em que não se l'elhos l"ef.:eptores seja."') tro de alguns meses, uma

� nota nenhuma díferenca vendidos em Lima {lot' pre .estação de TV,

��,
continuando a operar ilormalmente no Estado de Sanla Catarina I entr2- as capitais- da Ven�- �:os variando e:.ire 5,000 e que se nota um certo de-

b
.

t
-

d II....· li ••

."
• DI zuela e do' Perú: é no entu' 6,000 soles, elinia no ritmo dos negá-

SO onen açao e tres mspe�ores reglolUlIs e escn OrlO em Dll1'" siasmo pela televisão. Em x x x cios, nib parece que a

� menau, dir�tlido por um nrocuradofk $, Caracas, reina grande en- Assim é Lima: o ultra-

J
prosperidade esteja amea-

"

� � � � tusiasmo ante a espectati- mode�'�o �o�t:ast�nd::> cem çada de ser substitúida por

� DII' L. d 191:'3
51 va da TV ser inaugurada a antIga CIVIlIzaçao ue que uma d.epressão, O maisD �.mena.ur lunuo e J. � Essa estação, que custará 'Os peruanos s� mostram prO'il:avel é que se trata a-

�..,._�,��� ���.........-.r.�"__����....� .cerca de seis milhões de orgulhosos e cUJos sinais p2nas de uma tendencia
�------_._- -�--'---'---'- ------

para equilibrar-se a econo-

mia, E' possivel que 15ejam
reduzidas este ano as im
portações de artigos de con

sumo, 111.85 continuan1. elU

acenso as importaçÕes de
maquinaria, e bens de pro4
dução,

( TERNOS FEITOSENCARREGA-SE DE EMBARQUES DE MADEIRAS E DE OUTRAS

MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASiL E LOCALIDADES

:PRASILEIRAS, Sapatos ·!Jara :Uomens,
Senhoras e Crianças
CASA "A CAPITAL"TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS. DE SERVIÇOS CONSTANTES A.'S

.MAIORES FIRMAS DO ESTADO E DOS ESTADOS VISINHOS.

x x·x

Um dos ponto�' altos da

, ."

'UM'k/QU/j)/tlC'ADOI2 En SUA. C'AS'A f (/fr/A_

W.5C.l$g'IDAlJEI economia peruaiia -..t\la1-
mente é o petróleo, Gl�a
ÇélS á recente lei estUl1ulan
do a a.9licação de capitais
estrangeiros para pesquisas
e exploraçtJ.::J do 'ouro ne

gro, espera-se que, dentro,
de cinco anos, o Perú. se

coloque na vangu.c::rda dos
países produtores de petro'
1eo do Novo Mundo,
Ao mesmo tempo, rizoD

nhas pErspectivas se abrem
para a gricultura peruana,
graças .&0 programa 'de irri-
gação em que está empe-
'nhado o governo, As rc

g1ões semi.-deséticas do
país serf.;é) dotadas de ú'
gua, graças a abertura de
peças, el{uip:.1dos com bOl1l�
bas W01·thington.
As obras de· irrigação

constit._wm apenas U1n.a

parte do graÍlcIío,so progra
ma de obras. públicas, orça�
do em 300 milhões de do�
lares, que o governo Pode
€mpreender. graças ào equi
librio orçamentario conse-'
guido nos ultimas tres a··

:nos. 11
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. DE COltO'AÇãO - Em maio
em Londres, para assistir às cerimonias da coroação da rai-
nha Elizabeth, cerca de 100 mil visitantes. Em cemparação
com o mesmo mes do ano passado, houve um aumento de
37 !:lor cento. Os procêdentes da América Latina L rum em
numero de 1780; os da Comuutdade, 30 m il ; (. os dos E!;;tados
Unldcs, um; 26 mil: DeVP'!;'e vor, !,10rl'Ill, tlllP !;l'andf' i1BS;;a
de tui-lstas se- desÍocótl para a Tngl�I L.'r[ ti nos ult imos dl ..s
de ab:ril e. nos dois pr irneírós dias dr- j].mh". Em maio de
�7. para a coroaçãc de George Vi, houve apenas 4;) mil tu
ristas em Londres. Este ano a Inglatcrru será visitada pormais 800 m il estrangeiros, que deixará] no 9aís cerca de
128 milhões de esterlinas.

CANCER - Um estatístico inglês Percy Stocks, ma
nejando numeres, demonstrou que ns cifrus ele martalída-

A CONQUISTA DO EVEREST - Até meado} doséculo XIX as exjredíções ao cume das altas montanhas se
,fa7ii:am 'Por gr'itpos de ',reúlogu;, botanãcos e zoólogos in
teressasíos no estudo do movimento <las gel'dras, ih flo'l'lt eda. faltlll.l das grando; altitudes. Em 1854 um íngfes, JustíneWU1s, fez a fam(ls,a subida ao Vetterhon, em Berrness Ober
Iand, numa. demonstração de puro ,€í:>pirito, dando inicia á"idáde de ,(ll.Ú·O" do :: Ipínísmo", A escalada do Everest, agora,' pela expe;(lit:�, britttnic.a, marca um ponto cu"ninante
de um sport que tem um século, de existencla, precísamente, e quê tem trazido á cleneta contr-ibuiçôes de valor inesthnaveã, Os exp:lfU'lUtOl'O, ingl'et,es tronxeram de teto do
:mundo um film que fixa. a, sua aventura.

é fobi
, CMédico especlalista, <Q!i1 CUl' - - recordava 3<'. aO:'Q � el ar·t 1 r,
tiba - Professor Catedi'at ico da I x COs e devinrn IJa"..rC�·_'! ... inll rE;:;:
Universidade do Paraná) ! nade. cu; nJiion Lavnv.r-us I1I:1:
I,. FohíR __ nome �lado a uma' Gt;t�ll inm roesmo 1 t�ll.).j }

..
i ....:1.·

jdé;a. que cmpnlga ) ln{�lvjduo, I \UYU !"o. nl J.LOYu um t dua s, Ll cs

supüc:o IÜO tinha I

(t�natúf()b·:L'. flC.-- 11'1 anti rs n tt:.j·�
roz das ao hnagillL:.l'eÚl (lGr.: "po
derão c:er c.ntcrrnrlas vivas' _(ta
ief'Jbia). O receio d" enrllbecl'r

-am O ·s'P.p1QrU! 'sup:TUn ::J:,-'P.U.10f
(1, ilR n)uln1:-'�'{�S {�lnacn(obia} e

o temor às "lf'll"lnf'us venéV,.,rJC" In 'e:4 e dúsgra(�3-::.
V:1-...,. .... ar) ('�lil!·1i!) ii 'nH)Ol{�n(;'� Preoc-upa '-'(\, f:úhr"�'d (J 11). ('O'H

psiquíca. A f"bi,l de 'lIJfsidúd" seuest ado d,' saúdr'. I.,Ju"b:u-,,"
rnocínno.. fi l(C, 1..H"� 3.1Ílnp�dare'� ·je C[ln-a�(J l'úcll :lO�4 lJ(l!illprl)�
entastróf'iccs du 'lU" pode r(·sul- ex ......rclc'os. S0-hrn "f rri qur zu

"

1al',,",(L tnb("rl'ulofo: Tr.lllCndo (1 .... _ músculov, "vnzo rrn e:-lhe.çn. "p;}
li:J.ÇOS abcrt- '3. ncanam !l:1.ü 'po sou no l'sfülnago. 'Dni-lhn' o cr,

di ndo at.ravensar 111ll:1 e "ra(';1" rtH;liJ. '111(' 01"1 "tlid t' llepl't>é"U
(ágnraror,:a), f '1, dpJ\\1l.h", 0['1 pulsa "lll'l\tO df''' 1-
sentrido .. t"' u.lal f: 11 recintns 1t'� qal'. dalh}O n lllpl'P'_f1�I; dI' q1LC
,,113,J()s (eIa 'lstrofob.',). vai parnr".•Tltr�a·:", i',l plJlJeIIU,
ra iD1PO�.s....'lbi!tdaJ[l dn TI' a igfP" oerde n akgr 1:1 dp V�V[·!". Inr n.n 1 �

;ía�. .clnersus. te! í.ros e I'eutu;",s. tle rijar [] illr'l1c:ão no [l'ah'llhJ
Nilo cOllseguew muitos (')mpn",> ínteketua. Ü'lll I'0l oulr'(j lado,
cer .a. "lJ1eelinp,s" ou na".J �d'a� df'H PCln(JS'3, llUpl"! '.,. 5{, de haveI" .fp.[,
pOl'bViLS, Jlor fulm do povo, 1'0' !lido a ll1i'HlÓI'Í.l. QUúi::n-Hc de
dendo nio!as ltavpl'. aindfl, a 'clt"R nsônia, al?ravadll pelo "ztlcdo dI'

com;Lante e nturmcntadol':l, tio:' n5.o dormir" qu1' u traz .. rn ("!'I'S

,auando f'!!1 uH·iu,; a ouit.m, est '- cente cJmltH(Jw, it llH·dida !IUf' a

rem 03 ul'mai" a achat' ""Igo d- nOIte se aproxima, Sente um:!

crIado nu de%j<:it·,cr'l!ln C'I!" dor de ealwça, que lhe o crânIo PEROIR_E. CalJlital HORIZON'I'AIS: 1persoa. COlOimdo !l sé!'ir' nod�,n "comO' se fof'S� um capacde", 80 1 - Embarc�c.:ao; esvaziar. 2 - Passaro (lJl.)· lenda 3 Iter medfl ,xc tudo (panfobia), eh,.. me mo tempo que lhe doem a fi Nllm�rcso; �rlO. 4 - Sufixo; bosqu<!. 5 --PÔr vertical1"pudo não l·m..,Og n_ "!t'!'em Iue- nuca e a coluna vertebraL
.

_

- mlta�o., -Peixe; nClne de lima letra. 3 _ N b'
. I

do de ter medo" ((obofolHa). Responsavú;; lJOr êsse estado l�lg�es: cammhar. n - Ap:dxonar-se; cadeia (giria·) 19 .:.::A 1 '�ta das fobías p exten�a llc coisas s('r5.o ° trabalho ex- COI reIa dU:_Jla qL,e sustenta o estribo; cultlv3r.
-

iC"da uma d,·lns com piíorp,co - cessivo a falta de repOU"'J ahu- VE!(,TICAI!:5:
... cün'plicndo - Wlml\. C hrcmoS >lOS sexuai's, emoçó'}s perslstent'6s 1

.

- So';ro; marido e mulher. 2 - Com forma do

'I
.

. e reprl '1 lavo; mUli:l bom. 3 - Ser e'OI ( • ·f·· 4 .nTf!umas da� m'1i. untaIs: de pO- . m]( as.
\'" ,�. .1 1

, ven lCdr. - FIOS embebi-.

I
(1-5 em sLlb,t.,nClil explOSiva qu" serv"'m ....eiras; melais ollletos ('-"'!(Inff"."

Fra<íueza Em G-eral fuga a uma bomb.· letra.
'

,.:" 5� ,,�·ar.a {!?municarou ag-uça�o-; de Im,:Hi:'" ('lc�ad?� I Vn..THO CREOSO']1ADO go no plural; tran;fornur ,f�.e,;t_ � Sol ;g�?ClO. fi .- Arti·
ou de llbl>lIlW"; d., flUtomovPls. AJ."i .1. tear. 8 _ IVIove; f:mc �J _ I ,feI:a. de escrever, presen-ôn1btl" ou bÜI1.1,·.:; ,la 'ÍgUD nu Silveira I l'ante o uno.

. . gua <Ir, comprar garrotl>S du-
r'l'o faiXe.: dO'.1 dio'l, do IllU!', d:1. I �

terra. de teItllwstaJcs, trovóefl e

relâmllafo1s: da no 't,· e do (', cu

ro; da claridad"; de homen" (,111

tropofob'ul, na!:' mulhl'res; de

cri,mcas pedofobia I; d(l �angue
df1 "suar demai'.;" de pães, di'

["Mos etc, ele.
p(ls�oas há qur· recu',am,

c

in·

dignadas, convite pal'a tom:ll'
oualquer ('o1;>a eln r):1[' ou eon

feitarÍa. "porque aqu Ir, df'vC ('�"

tal' cheio dn IIt cl'ub"j,;" (mt('l'o
l>i"rohin \ S:<bemos de [lIguem
f'nJ Ulni'l ['laIn. v(li logo fecn�,!1dO
11tH' tod>!!3 as vezes que entra

janela e 'Porta, "por causa. dr,"
corrcntBs de ar" ...
ConIlecemos. outral'a. s�n11Ora

Que tinha fobia <1e doenças, lmun
dicies e venen')s. Se deixava cai"
algum objeto na rua, não o a

'P,,-nhava por, 3�m dúv:d'l., "ha
ver entrado em contacto com

'u)purezas do I;::Q1(111; se alguenl
o recolhIa (] vinl:u, amável. ,10-

v01vê-do, i'ra com rel\m�n:"\.l1::ia
�lU{' .:) recebia, ui::rando-o f'll'.1... TIa

p}�jnlpira e� quina. VoHa"Vft as, t-"

;�l1lr.. ('orreoU,) para i"� ... 1· qt I i�

lllant luva!' c toda 11('·�a 1" \';r;'

tuário em qu,> ":lqn lo" 'hOuvesse

tocado; b:otnhava-,e mand[lv'1 m

'roupa5 pala a. tílLUl'al·;,t. �fa�, a

banheira sem clúvid'l, ficadn
4"<l:'»':Jluídau; enira;raIU, F!ntâo
cena desinfeb.nlus; i:sL:;oõ, pOlé!..-.

...-- Cabeça e

I

-1 1 3 -5 6 i- I
i

I2
I

eh talh.' 3 Ia P"-Pl!.-
,IC'tl"n- !

pi A S ele

BANCO INDU'STRIA E COME'R(fO DE SANTA
Fundado em

- Matrb:: I T A J A l'
23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "lNCOP

.. , .. Cr$ 50.000.000,00
••. , .... 35.000.000,00

Capital
Fundo de Reserva

total da não exigível .. ,;. ... .... ..... .... •• {O.. .. __ Cr$

Total dos Qepósitos em 28.2.53 mais de Cr$ 700.000 _ 000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAC \8 DO ES
TADO DE SA.NTA CATAltlNAt NO RIO DE JANEIRO E cu:errmA.

Ta:sms de Depó.;lto8
Depósitos a vOO:a. '(sem limite) 2% D!UPO'srroS A PRAZO FI1lO
DEPO'SlTOS Ll:M1TADOS Prazo mínirr�Q de 6 mêses 5,1/2%Limite de Cr$ 2'1l0.000,OO 4,1/2% Prazo m.:inimo_de 12 Y4êàe� 6%Límite de Cr$ 5JO.OOO,OO 4% DEPO'SlTOS DE AV1SO PREl'VIODEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 ataS' 4%L1mite de Cri '100.000,00 Aviso de 90 dias· 4. 112·%

e RETIRADAS LIVRES AVISO de 120 dias 5%
CAP ITALIZACAO SEMESTRAL

ABRA UMA CONTA NO ';INCO" E PAGUE
""." "'�'!l��'c
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QUL.VTA PA'GINA

r t em suasr 5

s citaI
Alem do

Serviço de A �DOlVnCn,m
Oíi'KIH�Cfo:NHO eONf'OR1'ti E EEG�URANÇA.

A g ,ê n e i a s: ,

BLUM,EN'AU:� lt-ua 15 dê Novembro, :ln w"te� Hüif'tz} -
. ::;URJ'l'lSA: - Rua 15 de Movemoiro. j�2 ,� FOlie 53 i.,

A ElVIPREZA
-

ACEITA VIAGI�NS ESPECIAIS PARA SAniAS A

Vastn Ve-rde e E. C. Progres
SO, tudo de con Iormídade com

�t súmula.
1,1) _.- O Esporte Clube

Progresso incluiu C-111 sua e'

quijie o atlelca Candldo Ale'

X[,IHÜ'P, o qual nã') estava de
vidamente inscrito. conforme
manda o Art. 46.0 e 47,0, do'
Regulamento Geral dessa Li

ga, bem como manda o art.
fi2.o do citado Regulamento,
2,0 - Ainda cem relação

:,:) mesmo atleta acima, não
�'xi"tiu qualquer. l't'solw,'ii.,o
que pudesse, em caso excep
c ional, dar condições de jogo

atleta, nã o po- ?,�-��"",�""",_""",,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_..M�

Num a�rir e fecuar de:lolnos tr-ansformouUoTuiyl
,

em vitória uma �erroli jà consi�erada como certa
Nâ.. estavam os enganados r por BérLli, dando a impres- Somados os avanços reall-

quando dizíamos não existir são de que não apenas alcan- zados 'por ambas as ofensivas
entre os adeptos palmeir'en- carI.r a desejada reab il itacãn, e as Jntervencões praticadas
ses muita tranquilidade, como lambem apltcurfa. ao peles dcís guarda-valas, po
quanto nu desfecho da se- ;J.chkrsúrio- uma g'.lleada irn- de-se dizer que us vísítantes

I g�mda partlda d.o onze d iri- piedosa, Tudo ,ilusão. Desco: fizeram [uz a.o empate. Se. <!lgido pOI' Argemíro Carvalho I nhocern (JS tuptenses o que e guern nos [ulga r parciats,
!lC';;te campeonato de J 953, a I desânim u, Com. que por en- nesta rtril'rtlutiva, que procu-

i'
qual se deu fr�ntc ao Tupi· canto, m.esmo sem us:;�dial' re �(',l1i:rar dllS es.tiradas sen

De fatu, uquil, que 05 ter- .111'alS perrgosamcnto as lmhas sucuuurs de Daniel; das pe
cederes do Campeão do Cen- contrárias, o onze local, num gadas que fez; quando se
tcnário temiam, veio a acon- abrtr e fechar de olhos mu- considerava como feitos os

�i
tecer, isto é, perderam os es- dou o placard para 3x2 a seu tentos, O rapaz, realmente,

: I meruldinos mais dois pontos, favor, com três tentos assina- esteve em dia de rara felíci
� totalizando 'agora qu�u-o, se- lados p: r Ninha, [ogador, que duele, garantindo para as suas

1. i g'lll'Hnd [untumcntc C':Jli1 seu esteve à vontade nos 45 mi' côres um resultado significa� Vl'IH.:eW,!' ctt' ante-ontem it nutos iniciais: tivo e que afinal de contas
$, Lu de, a il1cÍ- �ej:l�iii lanterni- Na l'�·im('il'.l C!?O�:l�l!ljdu(!e (�.eve S2�' cDnsiderado m�gní
V. llll:!. Um verctatlell'U df!Sastre '1prUvcltou com !ri ,:;.í'lgf,ncl:t llc(J

•. POIS .temos a regIstrar

� para l:tna eqlli[H: qLlf_: antes lima grave indecisão de Lú- que o l'sqlludl'ã], ';índio" a'

'!} d,) inicio do' certame PU a- za1'o. na seg_unda eontou com tWeSi;;ntou·s2 com Juarez no

g jJlJlltacb por muita gentc co· a .colab:...r:11�af} ele De Lucas c('ot!') do ataque, colocancto
"'� mu capaz de se candidatar para unp;.�Lar e nu, terceira" um de seus plaier,; aspirantes,
�' Si'l iarú.cllie ao título máxj- emelld. u de cJllhota um' cen' Erí. na extrema direita,
$ mo, mas QU� teve imediata- tro vindo �a esquerd:J. ,dê. S{<U" Na fase complementar
� mente destruidtH suas ESp�' a�a.qtle, d':.�xal1d.o JtI�a, nuo- beais S?Ubel:am, com

Gabinete de Fbioieriioia g ranç)s de ,:tlcançar pelo me.' blllzado, E Imllto IOglCO, es· costumeIra fibra e força
. • " nos lima colocação h:nrosa, te,,, lanc�'{ influir�m como vontc:ldt! sustentar a van�a-lnSTUIU ELI�'.fIUCO (para operações sem � d [gnu de seu prestígió, lima ducha de agua gelada gem d,' 1'0 tempo e ampIlar

sangue) 8 O que se p:.tssu com ti 're' no ànirno dQs rapazes esme- o scóre !>ara 4x2, qu::mdo Ni-
ONHAS·CIJRTA.S (UHraterm Siemens· � p·esenl<.!r;;;o pçr!quita, nin- raldinos, lll'J.s, nlll�ca PCrl?lÍti- ;nha, mesmo sem S'.:tlt�r, cabe-modelo 52). �� guem P')(.l� expllcar, Quer rum eles se· fn'masse e, VIesse ceou no canto um corner co-

INFRA·VERMELHO nos parecer, não sabe jogar (; TU9i a dominar as ações. I brado na ,direita, Nos 45 mi-
AEltOSOL (Aparelho in· Iól'a de Blumenau, Sc a 0- Os gusparenses foram' mais nulos finais' novas D'oortuni'

,h�z para nebulisação ·no tratulnento das sim.· 1J I fensi v ,l [ssin�la .doí,s. ou três práUcos. valend;}'se do OPOl'-. ':ia.Ç.es. para golear. tiveram os
SI51tes Sf'Jn operação). I�h�dl'ú(:uagnhH;ã(). g lentos, i�to nao slgmÍlca estar lunismo de scu homem·goal e :>almeirellses, mas Daniel, as

DiafultoSCQl1Í;1 etc.

� I 'I triunfo <l8s;:gul'udo,,,P?is na d.os erros clamoro�os eviden- ::�aves, e. os . zagu�il:os CJ1}trú-_G,,""_� j·('tugllarda vem �laudlcalldo clUdos em detel'mll1ados mo- !:IOS e ·brnhem Gept, o !1ume-

G�bi.J'!le'-e d.e. !nefll'�J>;;;n. I :llgUilS de seus ,mtegrantes, nwnl,ls pelos eompon�:ntes da c'o um do gramado, in:pedi'Q Ui I· ,.. IX"" &��UU

I
C�)J'�1 l.dhas nos lIlsLantes de· reL:gu::trda ,do Paln�eJ,r�s, Pl�' �Hm ehr·gusse a pelota as rê'

PAlf,A EXAME DOS OLHOS CI�lVOS para I) arco dt' Juca, l'a ehegar u uma vltOl'la briO :leso
(l�QUn>Q.-BAUS(;H.I.orvIln Embora apresentasse uma lhante e indiscutível. é ver- A pélrUda. ('111 alguns de

PAnA REClo�ITAS IH� OCULOS IC atu,H;ão bem slll:rerior à de dude, mas cuj�s méritos per- ;cus períodos agradou bas·,
Rm,l)I!:C'fIVO CON'!'ROU� seu ma1.ch com o P[iisandú, -tcnceram ao seu sext('tlr de- ',ante ê noutros decepCionou,

DAS,LEN'l'ES RECI�I- II:iO lJ:Jt:Cle o pelotão esmeraI- fen.sivo, onde a rigor apenas mórmentt� quando IH j;gado'
TADAS""e'/VEUTO-

�I�
eli1l0 triunfar, Firmand,J-se no Pachequinho, falhou, limitan- res das duas defensivas ati

ltlETRIA. lerreno, tànto· na defesa co- do-se a despachar a pelota de ravam a esmo.

Micl'osc(�pio binoculâr - Lâmpada de Fen- mo no aLlque, o conjunto qualquer maneira entrando, Amplamente
da - Perimetro). blumenauense em duas rápi- além disso, mald(lsamente so- foi a atuação de- Wilson Silva ..

__
" .... ,,-_ , das manobras envolveu os de- bre seus adversários. e tam' O joVel!1 apih�dor, sempre

Gab',nefe de Tra,uma�olog'l::l Ocular 'I fensores g�sparenses, se.ndo bem pertenceram a Ninha, �nlmo c certo nas suas ,mar.-
ii I I..! � @ ambas mUlto bem conclUIdas 'aut3r dos quatro g.;aL5, �a�'ões, controlou' mui�o bem

EXCLUSIVAMENTE PARA TRATA.R ACl � \ ) cotejo, daí ljrTerecer' n:tf}
DI�NTADOS DE OLHOS - EXEceTA PERi· II

')astante uHa pelo seu traha;:"',
elAS - CONFECCIONA LJ\llDOS g D1>;SMAS. lho.

CAnA SIMUI.IlHOlmR. Fraquissimo, o r(;suHado fi·

__
n••

"__!
néllH'eiro p:ropc,('eionado pelo

�, ' 'speláw}o: Cr$ 1.490.00, Nu-
.;.'J H O r a r i o: R ma .meliminal' movimentada,

ii Instituto funciona de manhã e fi fardell ;��:����j��r!:ê����I����:�:���'
� JNS'.rI'l'U'fO: 1232 �" :oais formado destá, maneira:

� R'tla AI: Fui ri P. 1&1nv 113 r: .. 1-. �un.,'
j I1r !..' \ .�f.�gdt,J��Wql�7���:�G;0!:��

� UJ ,tU v., - iJ
• _lHo $ '\JUl1a, e Coti.. P\llmelras:

�� TELEFONES: ��. JlICá. De Lucas c Lazaro; Na-
:>� ItESnmNC!A:�.. t!eJ; Wuerges e Da);cí; Bérto'
�� Dr. '1','\VARI':S � 14(11 -,.' i, Augusto, Sadinli!l, Zico e

�� 01'. IUmSI _.-1074;''' Mal'zinho,
� IX v � --�--------��----�

:;; lO :tAUO I.)A CA , A &',CHNOMH�A ' '1'.

BLUMENAU �
:���"�����������'SI,..""5<;:�,,,-<>;����t,

Itajai
,8J Tiradentes

Vera
o placard: 4-

. Esteve dom�l:gO illt,imo em'l com a .1'cpr{:sentaqifo do .Ti:';:;' malta,

Itajaí, onde fOI medir forças (Lentes, 'J t.mc de P·OJ'IS.,W
JI:Jis dr, Vera Cruz de Testo
Crntrul. :3er:l contar com to

dos (JS seus pbil'!'S t itu.larcs,
os quais 'Werner, Baia

no e Schippm:mn,. o "benj�,·
mim" da Liga Blumonauens.:
de Futebol não atuou dentro
de suas rca ls t}G.�,sibilid,�,de:',

tropec;antl\na Barra do Ri"

por; 4x:.
-. �

,

(;lltl'a
l

'

�

J(t)(hi:rli��
ter sido

a :::JCle (_ \ l''.J'· rrna tinos, POt-

quanto, co arqueiro ím-

provisado e" tacante (Vu l-.
dir foi extrema direita)
ainda tendo ele onfrentar não

própr-iamente o Tiraci3ntes,
mas um vcrdadeirn seleciona-

(asa Buer er
. ,

,

ESTA' OFERECENDO ARTIGQS :DE INVERNO POR

PREÇOS .JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE MESMO FA-

ZER DAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR

--'_ PAGAR M.ENOS -_._.,;"

nua 15 de Novembro, 505 - RJ�UMENAU

Fernan o
III

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

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Huul David de San
fiOI1. Ex-assistente da Clínica de Olhos Dr.
•

---- Moura Brasil -_._-

j

conservou-lhe o confôrtol

Stmdo a primeira o fazer tra_

fegar no B(o$il'aviões do tipo

.

l'Pôpular"(mjstos), com descon

PAnA mAGNOS'l'WO J� TRATAMENTO nAS

Moíeslias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTAI

i
to oficial de 15'/. sôbre as tor!tste Instituto Especlallsado está l'vlagniflca

mente Montado e Instalado com li. mal!
.M:m!erna Aparelhagem para todo 0

Qualquer 'I'ratamento da sua
especíal idade

1'odo o seu Instrumental foi Recentemente
AtÜluirido e Importado da Suíça

Alemanha e AnH,l'Í<'U {lo
Norte.

costa debacle sensacicnal, aos

.. poucos se refizeram os VISi

i tantz
s e depois de muito lu

! tarem, o que, ali�!;, deveria
i Ler sucedido desde o início
I

i da contcdna, conseguiram im-

! pedir a eonsignacâo de outros

I goals, sendo seus intento.:!

I' 1'0:>d05 de pleno êxito,
Jamais desanimaram

I Y2rccrU?Cl'c:es. muito ao con

trário, insistindo sempre 110

ataque, numa. belíssima rea

ção. g'Cllearam por três vezss

seguidas, suavisando Ul11a der

l':Jta que, parecia, atingiria
pro;:Jorções gigantescas. lVfi

"heI, Schramm de pe�1alti e

Valdir el:! cabeça, marcaram

."'"'---'--------'--"",.;....'- par.l o ésqu;;:u:1rãJ ela cruz de

,'únmmlllunruummmllímllímmllmlllllmIIIIUlllmmUlilIbmm::

i lernmaáe EI$�etll Koe�ler
�

fei!, aVARIG é também Q piq
"

1

ll!iÍto dê suo economia, E note:

GABINETE DE RAIO X
APA1tELHO I\'WDlm.NO SIEfI,H�t,m PARA
OIAGNOS'l'ICOS I<:XCM.TSIVOS DE .DOEN

ÇAS DA CAnEçiL
_O$t'.__

SARDIM BLUMENAU

P..A.JiTOS - �ARTO "SEM DOR - Gl.tAVUn!:Z K
-- COMPLICAÇõES,--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Recepção honrosa será feita à i agem Inaug�ra·se hoi.e nesta cidad-= ii
"

�
III

d P I H S d F"
Ilgencf3 da '-Salt" ..Sac. anonima

a pauroe I ra e or uua I . . e -atima ;;;:��\��.��:��::'�3: 1��;J�f: 1�7::����d;;�j�e;J�re�;����;rd��
"! E:;[JfttH'ldtl emotivo de 1(" Hcrr-Hlo Deeke :ari a suud a- tação de feriada municipal

- Sociedade Anônímav.r corn A referida agencia, a ínau

Iiglostdndo será dado assist ir l:áu oficial do governo muni' no dia 4 do corrente, sabado, súde em Curitiba, será lnau- gurar-se no prédio em frente

pe la populnçfro r.atól ic.i de' cipal, com a cntr(lg'é\ das chu- dia em que Blumenau recebe- gurada hoje, às 17 horas, nés- 20 Hotel São José, de 111'.

Blumenau no próximo sába- ves da cidade, Em seguida, a rá condignamente a "Santa ta cidade, a Agencia d.6ssa 1035, ficará a cargo do Si',

do, com li hon rosa vrsrta da imagem será C0I1CIU2Ict,1, ern Caminheira e Mcnsage!ra da grande organização tel'l'ito- N. O, Petry, Agente autortsa

jnwgem d(' Nossa l::ienhora de imponente proclssâo, pela rua Paz", dando assim op irtuní- r ial, que vem desenvolvend? do para o Va�e do, ltajaí.. �IO DO SUL: �o - O dr, 1'3 a cornnra de' uma caminho·

Fátima, a m ilagrosa nadrcci- 15 de Novembro ar� a Igrejn dade para que toda 3 popula- Interessante programa de ati- Para a cerunorua de mau- Fernando Ferreira de Mello, nete, F(ll:ct F·I, para a Dele-

1'3. de Portugal, que vem 1'C<1- Matriz. d.inde se <!:riglrú ime- ção local possa tributar as vídades no- que concerne à guração daquela, Agencia, �e·l
quando aind� S.ecretário da gacía Regtórjal de Polícia de

Iisando uma viagem dr- pare- díatamente pelas r- a!" Padre suas homenagens à gloriosa venda de toras do famoso cebernos atencioso convite, Segurança Publlca elo Estado RIO do Sul.

grinaçib l)Oi' todo o mundo .Jàcobs c 7 de Se -nnbro, pu- imagem, Jardim "Sta. Barbara", cujo; pelo que muito agradecemos. ele Santa Catarina. autortza- O apelo que haviam os .for-

em missão sucr .. "anta de paz ra a grande praça fronteíra
. ---- n.ulado por diversas vezes,

e concordia entre os pOVl.S, ao Ginásio Sagrad 1 Familia.

A S
�

D P
foi muito bem compreendido

Pela cssencia dos SéUS sen- A's 12 horas, a imagem perco Pe 1- a us ensap,. a ena
pelas autoridades competen-

tímentos religiOSOS, os cu to li- grina será colocada e,l1 troo
tes e já agora observamos

eos bluruenuuens S

s,.m;JJ'-'ll1O
para receber as homens

maiores facilidadl2s para a

deram as ma is iuequ LV::C.lS gcns do povo, sendo na oca'
nossa polícia no combate aos

dernonsu-ncôcs do seu espírít« Sião ce lebradu missa campal, De Morte Na G-... o"'" Breturiha
inimigos da ordem.

devotado à causa do ver-da- COlI) cântíccs e l)i'egar;ão, Pe
� .. O� vigaristas que 1·f·ccn1e-

deiro cristianismo e li:; mais rante o Santíssimo far-se-á �
mente nassaram o "conto do

belas tradieões herdadas dos reza do terço, da ladainha de
pacote'" nesta cidade, roram

seus maiores, razão porque a ção solene da paróquia de Ter.Bo sido cometi-do tefr,·VB
I J·ud.-c,aa-raio

detidos nas nroxírnídades de

visita da uuagem da 'Santa Nossa Senhora e da consagra: � I erro • Rlachuelo, gra\;3S a pronta

Caminhe ira" é matívo de jus
I Dlurnenau ao Imaculado Co III

'mtervenção da polícia, agora

tíficado jub lo para 0'3 cora I racão de Maria,
m=Ihar aparelhada.

çôes dos c,tl(,licus dést I CICIa Scgu ir-se-á a hcncão geral LONDRES, 30 (U'P) __ IUe quenela da'J revelações ";;cn- ( uma cAmpanha 'le l'0abiil' te por um períOdO de 5 anos, Tendo assumido o cargo de

de, ao p_vo c' bençãJ cspe,�ial 1M François Chau",'l) _ _ rena sacLnais" feH.13 por .1ohn He- lação de Evans está se esL>o- l! título de e-xpel'iencia. Um Secretário da Segurança Pú-

O povo de Blumet ,la !Jl'(' ra (;� doentes e .!S cnanc.i" o;;ido cometido lU" tCII.\ � I (r' ginal::l Chrtsl,�, ;) ''Lanflfu çando no pais, debate público pró ou contr::t olica, novamente, o dr. Luiz

para ccnsagradJl' 1 m.'uJl'(,ó'Ll' nhas A despedida d t imagem ro judicidrio ,J"l." ,).:dc·__ Londrino", ,.:l'UaL,-,' ,) SEU lt..l- E' certo q\l" in lh,l> dcrn('n· a :pena de morte está aberto de Souza, cremoS que outros

ção de louvor fI NOSS2 Senho' de Nos'a Senhor .• de Fatin13 lIaçfio à mor�� d,' 1I11lt.1' "ta sarnento. tos pertur:..);:tj'Jre� foram dcs' e ros ;Jornais abreln as suas benefícios será) concedidos

ra de Fátima, tetHlo <13 aut']' dar-se-á:':s 13 hor.ls, qualldo de c-:tTtl'nh50. Eh l�, fie ::4 Sr Maxv'ell Fyf�, 'h0nllT � cobert<?s ,à luz das confisstcs colunas às diversas opiniões, pá.ra esta zona, pois a repar

tidades ecl::n[lst;c�i" cl';�a ci- discursar:"! o pr�te"sor .roão d'OS de idad '. f'"r '<:1' ,,�:· ..n- r secrctary". o!'c1enOlt a r.'â!;er- ck Chnshe. E CIl1 pr,melril l�- As autoridades judiciárias, tição local d.rigida 1)('10 Del.:'

.Lde elabUt'ddJ un, gi',lI1di(\�G Moslmann. guIadu SU,l l�,l1in' rj (;121': Irll-1 tura do pro..:'!!;< i Evans e :l �::;.r que, na ;[� jn:! I' I' 11); me em S�la maioria. são co�tn, gado RegiJnal de Polída dr,

program,l de l'f:"€l),'âlJ t, ex Numa comGvlnl,� malllfes- r.e, de 14 L'�. � E' :�r-se- � 'Scotland Y,1cl." foi 'I,('"rre-

t\OlCOS
e POhU3F hJV1,'111 •

[,. t'specwlmente Lord Godüard, José da Luz Fontes semo!'e

c('lsa "men"agEird cf:' pa::" t�("5f) de h:menagen: :l Nos- ['llvwdo U 1 .r,:cenL pa!'a a gada de faz:;r um inq.H�l'll(J f:rmado" qu,� a sra. EV.lI' e "Lo!'d Chid of Justice". Em, mereceu ti .. llos:,a pade' o

Para tal filtl, fOl c:n<:, itui'lzl 5a Senhora de Fatim". a Cá- . (rU? <Iprofundado, Depois dc ,\1 a· [eu bebe n5.o podiam ter s.do c()n]unto, os _parlamentares"maior apoio possivel. Em ccr

uma COmIS'j:10 de fp'itf io', �la lla�a úÍlll1iclpal. In slla se;;- Tal:: <l pergunta (!ue faz l'hã, terça-fClr.'l um deí)'lfa- mortos senão pela mesma pes- cons�rvadcres sao pela manu- iõs ocasiões tem�s "'criticado a

qual laJllber.1 pal'ti..:ip;lrn ,�s,'. s§.o de ontem, reqtlêrell ao �r. r:0m inqUl.:taç,lj ,) �Jp n,:\o cio sJcialist3. 1,_Vê.r..! c' '(oI"'J soa. Em segu.ida, se Evans ten�ao da pe�a de _morte c, Uéssima administração da A

Prefeito 1\IIuHlcipai o sr. Co- Prefeito Municipal a decre- pública br'ldnic:1 em CI n�c' Evans" perdl1i\! <) parlalNnt.l III cialmente confessou de mUlt?� soclalistas_ sao c�ntr:::, gencia Postal Telzgrááfica de

nLnd::mt? do 23.0 Rpgimento
-...;....----------.----.---------�---- ter "asfixiado" sua mulher, Allas, a questao, yltr:.:IP�s- i Rio d:1 Sul, porem o I1::'SSO

d" Infantaria e o nrrf!,de>nte VIOL�' lTO CICLON E DEVAS""" '"
ele se retratou ao saber que

sou o quadro do remo umdo' cbjetivo é cooperar para o

li:! A'lSOC;<!cáo Co 11',lT!:t! l' .L...e .:"'� t.&""1 cla havia sido "estrangula- c .0 "Reynold News", trab::<-I ciesa;:larecl!uento, por comple-

ltldustrwl d," Bllln�I'!"llí. A dá" e então a::USara Christie lhl�ta e cooperad_r, depol� to. de tão indesejáveis irre-

cheg�d:) da ;magem (1(' N S AS COSTAS DO SUL DO IA PA-O de ser o autor do crime. Mas de ter r�cOl'dado ql�e.os rus' guhridades. .

dlt(():.3l'O'útJilrOnl:\,,�hlll'1-0St'-av�Jr�'d�;l'I';I"(Jdo, lU1'�
ele sempre negJU até a mor- ',,�s "fuzIlaram Wllh .Goei· Procurando bem servir

. "_, _ a
te, ter morto su� filhinha, I Bmg e os nGrte-amer�canos público, temos 2m Rio do Sul

rua Ita)aÍ, onde n,nii ra 'rlVU Toquío, 30 (UP) - Um I entre os chefes de governo nh:;1. Diz aquela emissora Grande influência eletr�eut':lram o c:�al Rosem- destacado sempre O� �sforços
na dê <il,tomovClS. s�nclo O ciclone de extrema violen- ::las três grandes potencias que tal progosta "não cons- ., Sabe-se agora que Christie

I
berg , d1z que chegou ? de quem merece, e hOJe mais.

cortejo [)reCedldo rir um gn'- Cla, com ventos de duzentos encontro esse adi&do deVIdo tltui nenhum indício de de- exercia uma gl'an(le influêu· tempo de condenar a :norte a lima vez realçamos aS ativ;da-

po de motoclclet25, devend(, '
da sobre Evans que um mé- r,en3 de m rte, A pra Bret�- des do setor policial, sob a

a Imagem ser c:llldllTChl até:.t qmlometros yo� ho�a. esta- à enfer:TIidade de Winston SE:jo sínrero de armistícío". clico descreveu com(J' possuin- �h� e a JZrança s;o os dOI;' chefia do dr· José da Luz Fon-

PrefeIiur'! l\luniclp"l ])01' L1l11�, I
va avanç:ln�o a noite pas- Churchtll. Ternünou a crise mi- do uma inteligencia de um

ultimos paIses da =uropa

.O�l-l
tes,

<_lia de honra nllla:,!', '\0 tra' sada sobre o sul do Japão. Atacou ai proposta do nisterial frrànc\e'Sa menino de 14 anos, e todas dental, � conservar essa SllllS- ELOGIAVEL ATUAÇiiO

J,et '. d Imagem d;tE'�r-sc-ê< PlYl 1 O ciclone tinhs_ a direcão gcmeral :Mark Clarl PARIS, 30 (UP) _ Ter- :iS 'lH'.srl l'�r' flue o conhece' tr_a praÍlca A pena ?e r;�orte DA COMISSÃO

fi ente ao HOSpit:U 510, .-\ nto d 11 • � r",'
• I.

< Ç,
ram aij;l'mam que t5e Evans

nao deterr;, os assassl!10s." EXAMINADORA

mo onde será d81la a bCl1.::io,
as Ll1!1c. :h.,]l.Si1U 011?e,. nas! .

TOqUlO, 30 (UP) - Ara· mÍn::u finalmente a crise brigava violentamente com
Mas o SllI.;da,'f lDlspatch �! RIO DO SUL, 3.0 ---:- R:;cem

aos. d�CI,1tes �
A> lO.4;) .hor.t�, t,�mpest�des dos u�tlmos I (lia de PyongIang na CoréIa ministerial na França, que sua esposa, "adorava sua fj· con;e:v�do.r, e VlO_�ntament: chegados de Flonanopobs;. os

él 1111 gem ,C.era .r?lepcH,nad? (daS, mU1S de duas mil

peS-j
do Norte atacou a propos- durou quarenta e um dias, lhinha"· E, nor outro lado, se

con.rano a sUl(.l'e.ssao_ da pe r.ovos membros que compoem

em f1'.'nt" a Pre[O]lc'l''1 l\hll' I' � _, d
foi mesmo Christie quem ma- �a de morte, o malS pode- :l. Comissão Examinadora pa

clpal, pelo VIgáI 'o da Par'-J- so",s moneram ou. es�pa- ta do genel:al Maark Clark O novo gabinete é de ten�
tou a sra. Evans, é facil ad- 1053", :pr,�ventJvo contra o as- 1'3 exame de motoristas, estão

Cjuia e o cléra cal,)IJeo e 'IU
rec::ram. Na refenda Ilha, aos comunIstas, para assi- dência direitista moderada, l11itir·se que ele tenha feito a

saSSllllO . se desincumbindo com agra-

toridades l?_cêlls " P 'V) "'11 mais de um milhão de

ja-I
narem logo o armistício, Desde o fim da última guer- Baratinha sofrer a mesma sor-

cio geral, de spa tarefa.

geral, ocaswo Clt\ (:U0 () sr poneses perderam seus la- l'nquanto ele recorre à for- ra ,05 gabinetes franceses te.
Diversos cidadães qUe pres-

res, O exercito norte'ame c_a, si necessário, para man- v' ham tendo te d cia Circula na Camara dos Co- PreparafüyoS fi""rã
tarmn exam:s, abordados pe-

1!1 n en

I muns uma petição sJlicitandu - �e;h la reportagem. m:wifestaram

ricano está aju:!ando a r2� ter os sul-coreanos em li- centrista. a supressão da pena de mor- (
contentamento pela

mover os esct}mbros a que
a onferência conduta inepreensível da

foram reduzid[:s numerosas

gover" dor Ir,-neu ornhau das Bermndas meFnOcI'igCanmadoas eCmonI�ei:gsl�satr'<!r o a-

ComLIIIII'Ü ,,, 1,,·'Soas quI" 'HI<:ni- cidades e vilas
U

•

�'::'�;lU }���"�:.:�h:�,t ; lL:i:, '��I'�:l�:o�l';� Hidc,ult recebeu di

'

LONDRES, 30 (DP) - O lí�:��t���:�!1l1�p�I;�:r���21:�Cl���
pulso "C,ll�"d,iiW !t, cürd", qUI' convite CSllecial

5en a c IRda e e S Franc I-SCo
ministro interino das Rela- fu"'necídl·o;Jldla�rl·does datrIajllJs3plehtCoSrl'addOoS

!i me,m'l ('Otrl'J':' !léhl f.oteria r.,- PARIS, 30 (GP) _ O ções Exú'-ri01'2S, m!:lrquês de L

(lI'ral til] 111.1 11 ti" julho ('orrent,>
_

TrDâIRls,itoo'ReLmANSDtaO' CB'aEt;lT'ílOlaI·.I
lllLlheil.llI, 10-L5.1, _

,::mbaixador llorte�ameri- ..

Sslisbury, illiciou hoje os
- .u. •

.\íl ,lp '\"'UIO Ito", cano Douglas Dillon entre- prcparativJs para a chamada RIO D OSUL, 30 - Trans-

l }' d
INAUGURADO AMPLO AR :M'AZEM NO NOVO CAIS DAQUELA CIDADE - PA- 1

gc l' lüJe, ao hanccler I,AVRAS 1)0 CIIEI"f; DO EXECUTIVO OATAIUNENSE "ppquena confe,'ência das correu dia 29 de )�n 10 '[rece1m
Geülges BidauIl, [) convite

Bermudéls". Fontcs IJem in· fir,do. o al1iversarli) co (r.

c fl(>Ld d) secretúrio de Es-
FPOLIS., 2fj (A. JVIercurio) lT<.,lhoralnento, l.ao(> ind.scutivel de Marteta Konder Bornhausen, en· OrIando Bertoli, incansavel

_ O GoveJ nador 1"Jnella Bora. uma et"pu de grande prosperidade contraválll-s" pres(!tltes o dep. Vot_
fornlada3 dizf'nl que a Ingla- rEpresentante do) povo rÍOSH-

tudo, Foster Dulles, para hr,usen aproveitou sua viagem a para São FrancIseo do Sul e para Il."y Cal!, .;0 de Oliveira, presiden- terra proporá aos EE, UU. o lense na Câmara lVlunicipal

, Curitiba para viSitar S,io FI'ancl�- '�d h c lé' L
'

uma reulllao dus tres gran-
Santa CatarIna. <C ,1 ,�',semo la eglslaüvll. e prosseguimento das negociat

cc. 00 Sul e ulí asslstIr :::l innugura_ exma Cf!l C�l'" C d IV!

d ss ministros do exterior dia do novo <.! alllI}lo ar.nllznl,}
A('entuoll, maiS, que quanto an-

-

C·'
, rb, �p. e ar e Guer· çócs com a Russia, embora

. _,
1'a arlos da SIlveira Carneiro Co·

{n1 Washingtoll. Essa COIl- mandado constrUir pelo Governo t,es d"l'a andamento aos serviços mandante do V Dle,trito Naval; De- lllnitando-as a')s problemas da

fcrl'ncia deverá estabelecer Federal. OI' agua, sernh, Ferrell'a Bastos, Dr. João AusLria � da unificação ale-

b
Recebido !leias autoridades lo- A seglllr o H GovE>rnadol' lrmeu

I
Bayer FIlho, Seel'Etário da F"-

�IS -ases para o encontro
Ú

cais e pelo povo, a ilustre cstacl!s- Bornhausen e SUa comitiva foram zenda, deputados Francisco Masca-
(" 101 saudado pelo dr. Alfred Dar. r,bseqlllad,,, com lauta Blt',a de l'enhaRc Paulo Marques, dr, Ani-

U S .! f
�

t"
''', Add"on, Prefeito Munl�,p.,I, frios, ,io Dutr<l, Juiz da Comarca, dr.

.,. • Ue alma ':U(' testell111l1hou ao pl'eclaro go- .Jantar em Ubatlll,,,, AIIrecl Darcy Adcllson, prefelÜl
Vêl nante o reconhecimento do po- De São Francjsco a Cal'nvana O- municipal. Cap do Porto Jorge

�oroapa-O �e nossa Ma-e Ma-e �e s,iulr1anCisquensc pela SO!iCI!U' [,clal segUIu para Ubatuba, uma
Soares, dr, Jorg': EVllago Silva,

I
(e e ze o na Holuç;w dos proble- médico, M::uor Guedes, Chefe da

I
' ,

1
Ias muÍb Illldu� prlll�s do no�so

.a � II

mas ocalS, 1ne USlVe pelo seu in- Ca;a MilItar do sr. Governador do

lO
A

1
teresse Junto ao Governo da lIma0 íi:stano, onde lIw foi oferecido um li;tado, JoJo Fl'ane,sco Monteiro.

�e nossos c�nr3co"'es - �alve Nlarl1a! ,��ir,�,}:�:) s�:ee��r�!:�:���<,�So Oh�;�S fnneu BO;���:IS��� �,,:�x:!,:�e�;:_d�r ������;:rd�g���h�::oSil:�ri!i��:
_

: :_lfJ"d D Addb�n outras asplln- f "1't!�,, D. Ncrt. ('011,111 do Uruguai e exmu,

I
(O", d.l poPUJ:,,;:lCf. pura as qUalS 1 •

,ra., Mm.c, Cunha. Adernar

,JJ ,',pera\'a o me,mo empenho reve- Braum, dr. Helio Silva. Leonardo
I"do mé agora.

V.
_ Borthausen, Arnaldo Rosa, Osval·

_

Concluindo, enalteceu a constru_ aCinacao contra a do Znttar, Felipe MUSS1, Fraciscno
,'r.o do novo e amplo armazemo' Machado. dr. Ubirajara Alves de
1)r!lneiro de um::t serie e com' o paralisia infantil Carvalho, dr Oldemar Menezes,

Na dIocese de Leln�l \..nna5 (uantns :�!":!l' .. tS 30 norte de Ll�boa, (lual pOde In ser atendIdas COll1 sr Osni Pereira. sr. Ajudante de

existe fl pequena pnroqld.l de Fat 1113, t?Jll �liJê.b lIneUl..:"í'ÕeS ...e en{_ül1- \ antagem. parte das exigencia.s do
;:

Urdens, sr .. Comandante do V Drs-

trd a aS�lm chamada Cova da Ina 11',€1l a Oep. essdo ,k lelIa, de menos e<coam2nto da produção N· IORQUE, 30 (UF) trito N�val. sr. Consul da ArgentL

de qUlIJmeuv de eXÍiénsão, ro<:'e-t:ia de colunas O \1a;ante que ah Respondendo, o <r, I1'llleu BOln- Infonnmn de Montgomery, na, jornnJistas Valdir Grisard, Jai·

cl,eg:;sse, espontaneamente exclal al.a Cm.1O o fez tem a Vlr,;em' hause!n disse que, fiel ao pl'ogra- ro Callado e João Frainer. bem co

Que bom gclpe de \lsta teVE> a Vi. '_1',1 C",110 se soube escolhor o lugar ma de governo traçado desde o dta no Est2do de Alabalna, que mo o sr, Nilson Cardoso, fotografo.
a Virgem! E Oue bom lugar para o COlnwlO das 1'1ll1f1r.f,es' da posse, não poderia deixar de teve inicio hoje pela manhã Findo o jantar, o sr, governador

Fm ah q1le � Vllgem Mana "j):lreceu várias vezes a três pasto- CUIdar com carinho dos problemas do Estado e sua comitiva rumaram

lmhos, os lrm,�os Fraucl,co e Jacmt" lVk1'to, e sua IJrima LUCia de de São Francisco do Sul. Assl'ln
a vacinação em massa com .

.I
,pára Jomvilc, onde pernoitaram,

c',us Jacml a tu},' ent,lo 'ete :H"h IIkO l1pIetos, FranCiSco no\ e, e I Ep<,tldas Vezes e com insistene,a galnn1a glonulin. Todas
Lc'cla dez Sucedeu Isto em 1 9 17 ' e empenhara Junto o preSidente

b d IhA Sant�::'-�lp.l[l Vl;:eoC01, qdeler.do prepalar e�tas criancas para as V3rgas pura consegUIr o andamen-
crianças abaixo de dez anos

es aralada a qua '-I a deé: rUllções 1 "l:. quaiS qllcrlfi canElar-lhe,:, Uln 1 n1ensa�enl

�

diVIna, en- io ctps obras do reaparelhall1ento
de idade deverão

�,ur:���e�le e;,'�r�,:��í, �11�O�.'��o� ��'�D ';.all���s.:,n�all}���st��I���,lOa �e��;oc:: ��rn;�:�� :ratu��"u���ra�:ra ��:ss� das, para ·evitar a paralisia '

t.lS OldC;ões o 41llJO .dpo.recell-lnes t'·�S vezes. conclUldo quanto antes Sattsfclta
infantil que alnnaça tOlnar

I I- t d Id-'LUÇlfl .'"cml! e Franc'sco cost\lm?\'a'l1 rezai o terra enquanto cs

I
��ta parte, Iria desenvolver esfpr- (PjreOOPC11raÇsõCeeSr edPoídsêoll�,IfcOarSm'eavdaenS1'-1 r Ican es a erva ma I atavum guar.I.l',do os ,[''.IS 1'eha:1:10< Desta vez, 13 d..., maIO de 1917- �os junto ao governo do Parana

1-)1,....10 Illelo-d,,,l reZü\:aItl-nO uJoelil.adn!; sobre a er\·a quando urn relaln� afim de obter dele provldencla�
l'"go �''''IJel''dO o, dS"',otou, t,l1ledr.Jntados, tOlOarall suas ovelhas pa_1para qlle parte da exportação de pseostloOsngm<lSe'dfiicloass. diante dos Campo de aça-o na praça Milua' e adJ-aclflcl-asra a 0' 2. da Ir ld, t._;j�e vale de unI chan1ctro de 500 Jnetros, rodeado ('afê se flzesse pelo Porto de São .

\.H� COhhfl.., qu ..... Ih" d -+ d 1-.

,lO � _OI lua e um anflteatro La, outro relulnpago ..
' ranC1SCO, � isto ser\·ir a lnedlCia. R

(" dmxüu c,a'dd) '"'' l 1
_ __

.

- - - - -- - - - -- - 10. 30 (Meridional) _. Ao;; Na cozinha de sua residencia sob a guarda de um parente,

<..olreu-lhe< p"lo "
":' o""�,,n O. no c MO um t "mor nllstcnoso I para descom::;e,üol1ar O porto d�

FranUC'3 Em G"r-lI 8.ntoridades da Seccãa de To foram encontrados numero tendo este fugido com a a-

.... 1 •

- -.... ç , ... po tnl1'..} Olt1an'l-se uns aos outros, e. sentindo o 1 ?al"an.agua. Por fun. congratulov_ 't, 'LI "" tu

",,5,110 lInpub" "'"lvem "�" oIn Ir,:" para �'na pe,,!uena c gr2>ClOS:l <. com o P f t VINHO CREOSO'r!\DO
l{iCl)S e lVl.i:dlfica<:ões da Del.:'- 50S pacotes da erva e n1ais prcocimação da polícia,

d<mhcu'u ., "u" dlre.tl o',-d-�
, sr. �e '" o e ;om o po- gaCla dt; C('stulnes e Di"cr- uma lata a.c quilo cheia, Horas depo:s, "Indio"

"_'" ')'Ult, I' ,

. � '-- enxerg ..)nl a Ulna sen:;·wra de �H;:P2CtO .10- \. O do �'Íun)Clpl0 pelo ln1portante Silvf·irs'"
"

" ,., ) Ot mos", raChunte <.'011111 o sol
30f"; ('on::;�glllram dpsharabr Interrogado pelas autoarfl" preso. Protestou 1l10cen.cia,

As,om')l.'ctns nor [atn t;,,, ","tra.HlO. ",tavam ],1 para tU;'lr. corren-
unia cptadrillw de tr<âicantc:;- dades da Secção de Toxicos, dizendo-se vitima de uma ci�

<l" p.lr.1 c;'' � qu,tndo <l .'I.pall<;,O cor'1 gestos g' ctC ,"oO� lheo til"" "Nu')
de macol1ha. qll� de há mui- revelou que fazia parte da lada por parte de seus anti'

t'Jll,lbl N,«) 'ou eàtl>iilr-\o:; rl'lllO 31!!.um" _ LÚU3 ,I,H'\'(!U-se '1 1'''1' Iehe
'

t d N a
to .v�nha agmdo na z:na por' quadrilha rie "Indio", citando gos companheiros, com quem

gUl'l,'r "De <telt' l,'''rn SOl" "1 h
.'

- - I

gnu �O por o e OV
luanil.

f
o nome de todos os seus com· r�mpcra recentemente

"lc,t,.S c,,, VI�' p Ta' Pc,�-\:(,:, l�U: �'�:"1'�,,:, ,1;:'1.\ nH'S�'� ;���:tq�� tU II
O !):lndo de maco lheiro::: poncntes. Em sua residencia, não :foi

'�1,' in"c dI' ('�Hb 11ft·, ]lO' 'IS In,'�"s l'[>I1,("l"", E,ll out'lhro \0

' era che:l2�do p0r Dur\'al Co- Dl1rval Gomes da Silva, um encontrado nenhUln envelope

{l,J'('1 quem SOIl, l' o qUe OUtlO de . 0"' . U d _ d C" , E
.'

I
" nlPS da :::;llv3 t' lVhnoel Teixei d 1 f d d 'Ih f' d I A l'

"'ll.I.O._Cl'tL'''. _·::'1l1l,ll"l'.S.'t�!)"111_,::-.tl'.lv�,t.'nltl',�r."o __ et.J';".'Ja(ellln·t,:�.',,1 orque O "lo·'d Pana'ma'
.. 11"

.• ," .•
-

o.sclecs aquan a, 01 emaCon1a. p01Cla,nOel1"

r
.

u_ . ,,�
•

'" ' ..
_

� ..
'

I a, Vl! �o IndlO, e. lInha co' tambc:m detid_ em sua resi' tanto, apurou q1.le seus ante'

- 'l..!mh·IIL E Fl,"H"I'�n' __ \'!'" os "lhtU dd Ap:'rJf;iio se volta_

'1 ,_

. mo m�mbros Domermdo Men· dencia. onde os agentes poli- ccdentes criminais são péssi-
tlHll lKU"� () (!!lt!Il'ohO, c. efJ\oh ....,t. 10-0 ln.J.t.t.Cll1d!llIt!nte cnnl a vt"'t I _

dps L!ra e Gustavo Padroeir:J cia:s cncontrar ..tm, ainda, um n�os. CUn1"OrlU 7 anos por cr.i4

,',so" . 'S11ll. tamllell< ele Il.' III" ,nte' distn terá que 'e7ar nllllt�� N
d, s ��ntosr vul�o "Sar�rá" latão de três quilos c meio me de homicidio no Rio Gran-

[e,�w' L dC:lllllO dll '''' ["lltu" • C '''I'e,,, OftH','Cel' sa,'riHews a D'-"1S "

1 . IORQUE, 30 (UP)

-I
tripulantes que ainda se z- As dlhgC'n�I<ls .tl\:eram mício cheios de maconha. Durval de do Norte, sendo que tam-

"'_'c'd,,r (I' "OU'''I<onl"s que Li, ," !>"mtlm" elH repar_le:!U pt.los ma.-
O cargueir() bl'asile:ro 'Loià ('havam a bor:io, desembal'� na, sexta·fel�u ':lI�mla, ,quando jnntou fugir à l'esponsabilida- bem aqui já foi condenado

tv pec.:dn'; qll(.' <>len<l.'I11 " Su" o "",) �Ir,lj(',(arle' QLH'l'eb sofrer ,d I Pan:�l:lÚ', quc> chegou rebu' cara:n às 11 horas, sendo :f?l pres? o mdlvlú�O ,FrancD- de, dizendo que b latão per- por crimes de tcntattva de ho'

(CIl\l'rs ••O de" p"':,lIlmes. Ih'Ll H" T.lI "" 1>1,,1;:'''''''' e toda, as 0[ ..",:" C d 10 h
hll:J J<?ao de Oltvell""d, que tencia a "Indio" e que estava nlicídio e agressão.

=UI'3 Q �u=ul�'J l�.��" de l'J"d' _ Cmn �=� �no�D, LG-
i O as oras da 11o�e kvcdos para � ho�l. S� conduua um pac�e con�ndo -�-�-�---------�------����-�-----------�

ela tc>,po:1dltl Jlel,,� ti',' "5'111 iH "QLlPleIl1OS" A SS \,irgl'm I'onn- ��o, �Ol'to ,de Nova Iorqu(;!, gundo declarou Um repr:;- a "erva maldib". I
';uou COlll.:1»l'a,<lo lll�l�rn,I Silll leT('I'. '111,' 50ft.",. "nulo, In,,� "�r,,c;l

}I)I 1111e::hatulnente levado sen!'ante do Li{)iG� Bras,l- Inierrcgado na polí'::Ía, dL�'

(lI': Deu� ,o5 "Judal.l " \ o� Ilr< ,(r, [01.. ('til 1Odo tempo"
'

l)'ll"a (s nMtalel'. f' d
.

Se que comprara a maconha

I\
a .J .e::; ,lOS a 1m e ,ew ....

, nã,) será permitido a
.I , ('t'j�n<:as jlrUllIP(f<I','m·.e gll, ..·r1"r �<:gll'do �ohl't! tudo que tr! d

uas luãos de Domerindo Men-

\hLO " om Ido M. _ " pequ"n,l Jn mta 'o cnUS{"p'Ulll gmncla-lo até qu>'
en ar no lque seco. Es- esses tripulantes falar à des Lira. Este foi preso 110-

d,egus!,e CI'I �"."I, e logo <".'[cm ;] ,II:W Mao Illngu<'m f(z caso: fantasias
t::ndo O navio fortemEnte lmprensa, antes Clue t3- ras depois, sendQ, porem,

fi" "!'J!lJ!I;a 1I10l"'nt" M�,� n 1J(l'''" ", iOl e�pnlhalldo na aldeia E tr,j �dernado, devido à colisão nham deposto 110 i;lquérito posto em liberd:Jde por uma

�resCel1d!) TC "'�lg,':}IOU �f.' E 1'011<'0 depo", como v<;rd:lde lllclda, se' com o petroleiro foi pre· oficial sobre a coUsa-u, 1'11"
ordem de "habeas-corpus", I

JOlpUS ao Mundo. h 1('fHlamo.:; N"" 101 " Ig,cjd que lInpr;s :F',Hlma é ...'
antes que tivesse revelado o

I-FatIma que se lt!1piie ;, 1"1'<'1,1 Pt l'que D<:'1I' " '011 f
•

I
CISO Inundar maIS alguns Cluérito eSse eUJ'a abertura n::me de S�L:S companhel"'os

. :-, ""L le ,._.\ raco p:lra ('0... _
1

.L

vergollhar o forte ,. poroes para restabelecer o e1:'tava marcada para às dez A segui i a de

Nos�a S�nntJla d,> F.duna, M"" .Jc nossos co,açõe;. sulve' eqtfilíji.Jrio, pern1i1iinCU:Jl sua horas de hoje, na guar
"Sarol'áT: ava,

(Frei J, C. Blnder) entrada no "que" Os 25 costeira. i� j

IS I UL

Acão En!re Amiaos
, ...

( ( A S A ( O S
I de

I Peles Nylon - Li

I CASA "A CAPITAL"
mã,

ftpreensão do cimento importado sem
as especificações regulad8s� por lei
Substitutivo à proposta do Conselho Nacional de Economia

RIO, 30 (Merid,) - A Co' com :clareza, tais especifica� Dispõe a proposição, em.

missão de Economia da Cã- ções, que passaríam a ser afe- seu artigo primeiro, "que to ..

l!tara dos Deputados deverá ridas pOi' novo do cimento Portland impor
examinar, em sua rClmião de os r.scos e as tado por quaIsquer 'PCSSOClS
amanhã, a proposta do Con-, ('Qmplicações físicas ou jurídicas deverá o'

selho NaCÍ>onal de Economía desnecessárias, segundo bedecer às especifi�ações ane"

dispondo sobre especifica' centúa aproprio parlamen- :xas ao decreto lei n. 278 de

ções püra o cimento importa' tal' sulista em seu parecer. ] (} de fevereiro de 1938 com·
do, O substitutivo provadas pelos métodos d{'

Na qualidade de relator, ') Acolhendo a sugestão do ensaio a que se refere o mes'

sr, Daniel Faraco, na última Conselho Naci6nal de Econo' mo decreto-lei
reunião do referido orgão p1ia, o sr, Daniel Faraco E Para cumprimento dessa e·

técnico, apresentou pI":1jeto consubstanciou no substituE' xigencia - é o que estabelc'
de lei, no qual procura fixar, '.:0 apresentado a seus pares ce o artigo seguinte - será

?brí�ator�a_

a apresentação,
as reparhçoes aduaneiras, da
cert,ficado pelo Instituto Na
�ional de Tecnologia cu nos

Estados e Territórios, por en

tidades de reconhecida ido
neidade cientifica a que 'J

Instituto delegar tal atnbui-

(ORAÇAO PlW�FNCIAD 1\ P\l1 rr�I:1 l. C'. BINDER NO

I'R?GRAMA DE EVOCAÇ1:'O \.' AvE l\L"..RIA, nA PRC 4)
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