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o "Diário C!trin(t!} L� puhli.,
t.·ül.l t. se�Ulnte�: uuta:

�'O tiro J 'Jrgl� Lucerdu.
que. com r-ulcudas uu Pl.:t�
no do C:lf'\.'{=-n lnflígÍl1 lU}

sr: GU:"t:-t"\.' I) CapáIlt-10a ;o;tla

prilnei ru d('!· rorn COlHO líder
dn Jll:,i[jrül� nã'.) j'i�fJU c;,lndo
com ÜS er.clarcchl1,en1os Q111

tres Itens do H, Capanerna ,

ontem aqui publicados.
Quanto à par te que lhe

toca, respnnd» o sr, .Torge
Lacerda:
I} foram evideme,' as difi- o MENSAGEI

ANO X BlumenaUt Ter�a feira, 2& de

u AVITORI
o caso do "Ultima Hora"

�igDilicará O babeas-corpus do sr. Samuel Waluer
a cerU�ao· de obito das comissões de inqoérUo
SÃO PAULO 27 (Mer;db!làl)' das malspoderos as luzes que p,rqiot€ntes, cumprimo 30 duro

_ O deputad'o' Ulisses (;ulma- In.e ilumina' o caminho i. mpo

ej
e afanos? 'of}c'o que o Ci.)I�gl'es-

1'1"e8, representante elo pSP na reta do dever e da honradez, a- 80 conriou as noasa consisten

corn.ssão de ínquortto pai']. ln- di�ntando: ,
,

.

eras", Disse que.o �?-bea�,c,)['pu,;
vest.ig.a.r sobre o nagocios rio jor- C�}!n; serenidade ab�oluta, rm- a:'J _sr. Wa�er slgmf1cara � c:r�
naf "Ultima Hora" com -J .BancO parcíatídade e sem t bíeza., Cq_:n- s : t,ld�o dt; ,?bltO para. as COmlSSI)C'S

do Brasil, declarou: prometedoras, sem arog:;.nclas Ide. mquerlto.
"Em face da decisão jud dai,

a. comísão partamentur üe in-

quérito fez o quo lhe "o'npetia
e sustou, tempcrazam ent.c. a

I
convocacão das test.emunbas já
ar roladas. entre elas o sr, iRcar
do Jaffet e o conde Franci'3"0
Mata.rrazzo, aguarrtando ') pro-
nunc'amento df'fin:Uvo do judr
etar-o 'e l'rizandb que não há, se

gr-edo de governo para o gover
no, e O go�rno tanto é o PX2Ctl
t vo ao qual se vincula e subor
dina o Banco do Brasil. ent ída
de de capital of'clal. como pre

I pendera o que rea.l'za a lei co

mo o Ieg lstat ivo, que a elabora,
concluindo:
"Se a sessão da comissão fra

cassar. �das elas passarfio para
a mitolog'a política do país, o

que sign'ficarã apaWd.r',lh(! uma

Homenageados pela AMWI
ilustres médicos patrícios

Mark ( lsrk adverte que o tratado
por si só não garante e paz

SEOUL, 27 (UP) - o.:; comunistas encerraram a

guerra na Coréia com um ataque de surpresa lançado
po'r 250 homens contra uma posição sul-coréana no' fr-ont

central. Mas foram repelidos deixando pelo menos 140

mortos. E exatamente quando se assínava o armisticio em

Pau Mun John, 105 vermelhos dispararam 20 salvas sobre

uma eompanhia de morteiros norte-americana, postada
por traz das linbas suí-coréanas, Não houve vítimas. Por
outro lado, três horas depois de assinada a trégua, mas

antes de entrar em vigôr a ordem de cessar fôgo, um avião,
a jato norte americano derrubou um avião transporte de

fabricação russa ao sul do rio Yalu. E surgiram conjecturas
de que esse aparelho estarfa, possivelmente, conduzindo
os Gigllatal'ii!ls ou até os proprlos documentos do armistício .•

Esteve; ôntern, em visita a dado observar em Blumenau,
Blumenau, u'a caravana de destacando, por outro lado, o

médicos que participaram do
1.0 Congrésso Médico de San- participaram,
ta Catarina,' realizado em dos, segundo
Florianópolis, composta dos serão os

seguintes: Drs, Carlos de Avi- pcssíveís.
la Píres.e Antonio Francisco
Amaral, de São Paulo; Dr. Er
nani Fonseca, de Campinas;
Dr. França Nogueira, de Curí
Uva; Drs. Wilson Mendonça,
Vídal Dutra, Walmor Garcia
e Ismenío Palumbo, de Floriu-
nópolls. .

Homemge�o"" os 'ilustres
visitantes, .. a Associação Mé
dica do Vale do Itajaí ofere
ceu-lhes &0 mcío dia de õn
tem uma lauta churrascada
na séde do G�- E. Olímpico, à
qual compareceram os srs,
Hercílio Deeke, prefeito Mu
nicipal, Ingo Hertng, presi
dente da Câmara, médicos blu
menauenses e grande número
de senhoras.
:Após a churri,,,cada, que

decorreu de modo cordial c

bastante animado, usou da
palavra, saudando os visitan
tes o sr, Dr. Ary Taborda, o

qual em br;ilhante improviso.
disse da satisfação do,,; médi
cos blumenauens2s, em vonvi
ver, embora por algumas ho-

ras, co� colegas �ão ilustres, RIO, 27 (Meridional)

-/
procurador h '

f'-verdadeIros lummares da O b d d
. .

ac a que os 1

ciencia médica em seus esta- i
su -procura OI' o plstrl- lhos não devem ser afasta-

dos. r to Federal, sr. Fernando de dos da sucessão. acentuan-
F'àlaram também, agrad�-; ,Carvalho, opinou. ecntraria- do tambem que não deveccndo a h:Jmenagem os me-! mente a qu d P'

' .'
.

dicos Walmor Garcia, de:
e ona elpe- S2l' atendldo o requerllnen";

Florianópolis e Ernani Fon-: t�a �lves, Angela Alves e to de dona Perpetua que
seca, de Campin,as, os quais' Aunelra Carolma Alves' pleiteia a exclusã l�fizeram referenCias bastante t d' 't I '

' O: c e seus

elogiosas :::ôbre o que lhes foi poss�m etr dIrel 0_ ao pros-
..
fIlhos menores em bel'lefi-

segUlmen ú a açao nega -

'I
cio proprio"... -

toda, de paternidade, in i- O sub-procurador declao
ciada pelo cantor Francis- I ta que somente �s menores
co Alves, para provar que Cristino e Tereza teem. di�

CASA "A CAPITAL" I os menores CrWno e Tere-
_"'- -

I za não éram seus fil�os, O

WASHINGTON, 27 (UP) -

Os EE. UU. receberam a no

ticia do' armísticio na Coréia
sem qualquer agitação espe
cial, não apresentado as ruas

senão o movimento habitual
dos d:mingos. Em Nova Ior
que ouviram-se alguns aplau
sos e gritos, quando os letrei
ros luminosos que anunciavam
os resultados do jogo de base
ball na Times Square, inter
calaram as noticias. Alguns
cidadãos indignados chegaram
até telefonar para a Policia,
reclamando que seu progra
ma favorito de televisão fora
interrompido para anunciar
o armísticio. E de Kansa City,
informam que a noite do ar

mistícío "foi de uma calma
fora do ccmum",

xxx

TOQUIO, 27 (UP) A
rudíc de Perpíng irradiou
uma declaração do coman
dante em Chefe comunista,
general Kim II Sung, afirman
'do qu'e'b -armistício constituiu,
uma "vitória gloriosa" para
as armas vermelhas, e prepa
rou o caminho para tuna ,so

lução pacifica do conflito co

réano. Mas o comandante em

Chefe do Oitavo Exercito nor

te-america.no, general Max
well Taylor, em proclamação
às suas tropas, disse que o ar

mistício "provou que os co

munistas f:ram obrigados a

desi3tir do seu intuito de
conquistar a Coréia pela for
ça", E o comandante em ch.�
fe das Nações Unidas, gal.
Ma.rk Clark, advertiu que o

armisticio por sí-só não ga-

ses para a luta e pura o trahalho (presuI" trahalhando nel�s apro�

qualidade herdada dos seu,> an-- ·:'mo.dament'- 2,5.000 op�rtl.l'IOS,
cestrais e mantida ab'avé� de sendo que o;) número ae consu

gerações. como gelardão de han_ midores de luz atinge a elevaJa
m, cifra de 18.000.
Na grande soma. d(' sacrif'c'o Os dados acima põem de n'[I-

P. de energia',;; dicpeni'tidas pelOS nifesto a 'ir;tportancia de,"s?- �bra
"�imTv:os COl??izadorcs p�l;a, que cu�ta�a a�s _cof!'es pu�l':O:�
v('ncer as h.JstIl,dacl(·s (lo lU(nO.

� � U} ,,0 UI lhoes Ih '" uzel

vamos encontrar, a. llQ,,,SO V:'l' II -,,�

explicacão' dw_',se espil'ko mni- f Nos Fervicos de aml1'i,,,'fio (�"
,n"'ltp'n�mtt) munic'p::!liala dos u''slna. da Bl'llcinho a ,Emprcsul"
,ioinv:Jens"s <'spirt'a que ';lê tra- que hoje pert�nce ao Esta,llJ, d�s
du� no dCEvelo inexcedível Tlor oendeu a I'levada soma de mms

tudo que d'i? respeito .10''; inte- C!" 34 m'lhõpg de cruzeit;0s.
re�ses da comuna sábiaDlcnl.: 0- Ps;\'a fazer flic!' a ta's' de,;pr.
�··cnta(l,} para obje1iYos óleO.:) e ��a': leve a. "Elllpresu!" de i8n.c�..

r

r:onstnlt',,'lP. mao de recursos exLral)r.hna.·
Por' :'':-;:50' foI con'l n. nulis 'vjva t"jn� l'!?[\fzpndn primp;!'o 11m cn1-

n.1egT'a quc vim a esta ddade préstimo de 5 milhõ�", tI·,. CI'11-
'pres'dir a inaugul'ac;lo lJarn. o zeiros no Bn.nco Industria e

-,� "�1 1'1' lhOI':l1'11'I1ÍO tfVl f igl1i- Comerc'o ci'e Santa. C�ltari'''l C',11"

- COORDENAM A PREFEITURA, O ESTADO E A COF AP PROVIDENCIAS ficatívo par,., o rl,'�e.,,,oh"l'lt'rti<) " fipn<:a t)('�',oa! do GOVl'.,·"·,,t:'\1',

f'S, PAULO, 2? (Meridional) terior de negociar com o

eS-1
Isto porque as autoridades �c�n�:1��c'�3��e�ód�e;��c�·,;";;.�:�: �o 1��i�l�õ�:rdCes��>1,9. �:;;;;�;;o �� O!llllIIO'�' m I11III1IhO"es para omenlar- As exploraçoes no merca- trangeiro, estariam prejudi- munic:pais e estaduais estão te elo Es!ado Bau!'o do B1'8�i1 OC[lQi(in "m r!l'�

y

do elo arroz. que datam de cando a ação governamental coordenando providencias que C"'111 U lic(ar·fI'l C�n·vn.'·i-.1<'lrn- '4(' Hf1lú!rp' n "mpl'é timo ucl'!-
.

cerca ,de L;m anJo quando se paulista. visam coibir o abuso. "'-1 cll) 8.111. t..,clns r,.,qe, 1TIl'n;c' I.,n'r'n no J""n".

S" C'
III

reg'stréll'am altas astronomi- Já se pronunciou a Fede- - --'-�------�--- nio" '�"l'vidn" ""T� ,·êd· ,i'l "1�-,
esse 'i gaGlos - cliC'a-se

t -go em anla alarlna-
.

cas dessc produto, recrudes- ração do Comércio contrárIa SEnA' O MOV'.UE�JT,O
nrc'snl" ficar;;.., l;"les ("';'; "",:", T,. '" "'�P'('." f"'�"'r' j .'",- O ri .

cem agora. ne Estado. à expcrtação do produto bro.- li H"I r'n nfimento� :1 qu� ('sirvam '."U<l� t", """1 '>YIJ1� """'."''1Í.i p;lra 'tS da',-

Chegou à conclusão, a Se- sileiro, assinalando essa enti- t�d(l" ,.� � ... � .,n� :. .. ,,..�,, ,'< .,.'
".... n"qdntol'as.

cretaria de Higiene da Pre- dade que se deve primeira- MAlf AGrO r\n MUNfiO. ��.gr:��lr� ('c�r." .. ��,�� -:)1" '1:�'��.�,,:",' T·:.:�: p"!'�) nue a Tl.,�nu� ''',1{'':'''''�1
NOVO PLANO DO MINIS TE'RIO DA AGRICULTU RA - DEIXOU DE SERJ L IIU .. _ilJ J

. jle�;� n�"'�1'jp''''''1 rPIT';io nãf'\ \�4':nba 'RG-O ORNAM ENTAL
<

feitura de S. Paulo. de que mente cuidar do mercado con ._ ;"i70� 111]" n c., on "DflpH"nl "r.... "F'1f1"pl' futnram"Tl' ". lln"<)� cri- 'APEN AS UM O 1\: r
.

um plano sinistro estaria sen- sumidor interno. i BUE.NOS AI.�ES, 27 (U?) --, .,-,-� .... .., """ i .. ,,'"",.;- ",r.nil') ltl I ('A d fA f J to" �es O" energ'a, l'�t'; ..,. n""1oO 'no

-0,,10, 27 (.Merl·dl·onal) -I como a acima, c,itada, e .0.-.do posto en1 prá�:ca, visando Toda a imprensa insere co- nuncla-se o leIa men e que I das emprn�a como tambem na 'l'+udancln " l1 ....,,"ibHirino'l·o ,la ' ... i n -

'b t t ,.
-

I
t" 1 t'··, 1110nUlnento a Eva. P';l'on. a ser

I
' . , M'

.

t" d mentor ao maXlffiO avalIoo aça.l11 arcamen .) e re el1�ao men al'l?S e amp o no ,Iclarw construicl!;> aqui, '';(,1'5. o lUa;� alto VIda ,d? m.'.lhe.re· de fam.has de dar as óbras do desvio do Rio Projeta o lUIS erlO a '<> •

do PI ::Jduto, forçando a aHa. a respeito do abastecimento
d d" ,'r �. {'e operar Os ctt;n h,"nl estar d�P(·T..T.,lln P. ,rlo 'R'I) 0.u1:l"Uí,o p"1'a a Agr'l'cultura, apl,_'car 8 TIll' _

sa la,vour,a.. ,.
.A' i I h

'

d l' , •

d 1 I) mun O. t_ nm um Cl ,une .. ·) t •

-mc a c legou
.

<:0 con cc 1- �SS2. cc1'c?-_. J<! conSl era( (}
mais de- cem metros na ;'d'"'' o

.·1 ij'ps:ôas indústrias. I=lacia do R'o Bracinh'1. As 0-
lhões de cruzeiros na cultu- E notorlO que o Mlfllste-

men�o .das, �L1�ondades, que a �;,r.3tenC13 d) "caso do ::1'::- monumento se elevará a 130 I .

Pa.r1l :'lU': ..

O '�"'vo po,"sa �.vn· 'lrRi', segundo orçamento já 01'- ,

dA- lt t'
�

um unleJ !ad;nc!uo e;;:tana no 1'oz , metro de altura. Se o Cri;,.;t:l ne' lw.t· a flg'm!''''H'fl') dc:ssr� e!l1nrr.- �"n;7Q":'n J11nlltar3o a Cel'(!;l d(' ra do trigo em Santa Cata- no a gncu ura c?n lnua
controle da situação, com ,o Na capital bandeirante 3 dentar do Corcovad';), no iRo de "Pllimcnto "m to,la a sua plen:- �o ,."lIhões, de cruze'ros, rina. a ser o menos aqUInhoado
auxilio d'.s chefes de estação Prefeitura veIn pretende'nela Janeiro, fO'3se colocado sob ..·,} a �llde . e. ,:S CQl1ocquen?'Hs nu' Nrs-e emp,1'eendimento, (-'lC'''n

l' t na discriminação orça,men-dJ estrada de ferro de Soro- evitar a fraude que e' flagraIl- famosa estatu'a da Lib",I"lad" ". dele ndvlrao, bast� �'Cglstrar .':,�e l-ral'ã'J' Oe jo;nv'len';;es O ��f"sta' A propósit5l sa len a�se
b d II,

t 1 N I )' 10c b �'f ('. 'd
.

l' tária, ca en., 0- lle, n.O en-cabana.
.

te, havcndo. porém, provi- xistente 110 �or o (e
_

- OVf; ar· I IJ ,,0 �eo,-eC?n��HCQ e
..

�_. _" r,'] O meu Jllteress,� nc P. ,,0'1'-
que. em vista de esse ce-

E num reforço a essa lnfor- dencías ' Se1'::-111 t da lll! q�c, ambas Juntas na,) ai. '1ll':a' do Pp.l�l 1cd,. da. ,El:,presul com "lio defln'jiva doo pI'0],1e"''1 d'l. tanto, -a. resPon,t�3.bilidade-
nBr'Üo as firma� atacadistas :

a ama s .q, _
num a altura do pl'oJf·tado mo· Tõ'·CP.,·. n '4 "''''PI''''' "s. num t,· "!1ürg-ia. elét.rica cuh (]Ofi"'Pllc'a real absorver grande parte d'a iníciativa de numero-

d
" .

S t R<
o

d"
.

fogem a sua alçada. E por IS numento aue surn"rIÍ <ln A'.i0ni· tal de 20 JocLlrda(les Ct't'I!l de vinJl[l �ufocand() (1'e-d·' l!lH, '1 de nossas divisas, 'Ü mais in- 1
.a rua an a osa c;.unclam so, o prefeito já recorreu ao da Del Lil}el't�doi':' gem'l'al San 1.000 (',·tabcl"c'm;nto� iabl'i� SO �.,_1,,,,,,,.. "",...,�.,.,"". ill'C�" n",ln_ sas providencias re aCIOfla-

manobras especula�lV8:s e:n Governador do Estado. Da�; Martin.
.

aI'mentan, dt< energ'a de "Em- (Cnn.r.lup. na 2,a 111<. letra E) clicado é adotar medidas das com a batalha da pro-torno d J arroz, A slndlCanCla manobras tendentes a provo-
efe!umada c cujos resulta�os cal' alta do preço do arroz, dução,
estao e�1. rlOder d� pr<;!eüo" acusa-se, indiretamente, ao,; ',·xara' a U O paull-sla a I-nha de' o incremento da produ-
den�nC! ;:n� vcrdf.ldetro c�ln- atacadistas. Pois, havcndo .'-

II1II
.

.... I ção de trigo apenas há POll-plot na "",orocab:ma, que 1m- centuada escassez de esto- _ cos anos tomou impulso epede os embarques do produ- ques, a tendencia natural se-

tO·salienta-se:._ �i,nda, que �,riaD�a�l���didas Que terão in- condula a'ote O·' governo do Estado ��;q�: .sa:eM:i����iObe:f�CO�P de L70W';: e, 51 �RG.t\. "\1cia 110 "8".....4-11 "'ão espc- Agmnultura foi por muitocontm,!lando na pratIca an- radas: arrozud"a�Ê;-p;nha e ()
........

tempo um departamentonovo tabelemento, a ser em

S d I b d
.

breve fixad::J·
_- erà examino d a co a or�ça-o ir.éta -

Conforme havia resolvido
o coronel Hélio Braga, presi
dente da COFAP. caso. fo�se

NOVA IORQUE. 2-1 (UP, de,sobedecido Q tabelaluento.
(j'alanda peranle altas autoriUa- entraria em entendimento
des civis e mil'tares em QU'lllti- com os m�rcados europeus,
1:'.:7, nu Virginia,. o s!;cretá.l'io (�:l subr�tudQ o espar:hol, para :t
Defesa., ,""r. Cllll.rlc:.; V'lih;on ú�- iJnportação do arroz. que se
durou que os EE. UU. dcvem CS l'ia vendido a preços inferio
tal' preparad?s ara a dUl'a, l'C51l': res aos vigorantes para o proi?-de da -?u�tra, '<}nquanto a :R.u,,; dub nacional. Há porémSIa. constltun' Uma aluen,.'a. O I "

país não .pode deixar q,úc "eU I ��peran.ca de que ? caso do
Eeu pote'nc'al mi1it;l.r desça a (>3! aIrOZ fIque resolVIdo, sem

níveis de autes da. gue.rra 1;00'éa-! que se chegue a tomar essa

na, medida.

rante 11 paz, nem a retirada
das forças aliadas da Coréia.
"Esperamos, acrescentou, que
a suspensao da luta nos leve
a paz- Mas a experiencia en
sina que devemos estar prcpa-
radcj, para todas as eventua
lidades'.

xxx

PAN MUN JOHN, 27 (UP)
- A cerimonia da assinatura
do arrnisticío desenrolou-se
com uma precisão de relogio,
num ambiente absolutamente
frio. O general Harrison assí-
lCU em nome das Nadúes
Unidas, e o general Nam

-

II,
em nome dos comunistas
sem que um DU outro pro'
nunciasse uma só palavra.

�

ÃS M A
VOLTARAl\t-' os AFA
MADOS COM'PRIMI-

DOS E U F I N DE
BOEHRINGER, ALEI"
MANHA.

GOVERNADOR lRINEU BORNHAUSEN

"Hão é possivel realisar a pdvimeatação das
estradas com OX dtuais recursos do Estado'"
Apêlo do GOVa Irineu_ Bornhausen às classes produtoras, no discurso de domingo em JoinvHe

J'OINVILE. 27 (Do Corr�pún
dente) - "SenhQres. A i'laugc,a
ração da lin11a de transmissão
Capivari_Jaraguá do Sul e das

novas instalações da usina do
Bracinho deu-me a oportunidade
de visitar ma.is uma vez este
importante centro industrial do
sul do Bras'l, que é o j',Iunieiplo
de Joinvile, cujo progresso;} ii Íl'u
to qua,;;e que exclul':ivo do .,;,;lor
ço da tenacid'ade e do labor con::;

trut:vo d03 seus filhos,
Quem conhece à histoi'Ía do

pJVO que se fixou à 111argenl '�s·

querda do rio Cachoe'ra a �:u::t
luta. contra a. natureza agre',ste
e hostil a vitõria. que .ifin'll lo
grou alcançar sobre os qem'cn
tos que se contrapl1nhanl o fixa ...

l'ação do homcm na t(,I'1',1. 1Jlltl1
verc1ade'ro m:lagl'e de sobcl'\'i
véncia. não causa f�spant'J a ad
m'rávcl capacidade dos JOIIl\'li'ên

Denunciadas manobras
ali do arroz em São'

ara
lo

TROPICAL e BRIM

(ASIMIRA
I

)

RIO, 27 {1\Ic!'icUcnall - O sr, AfonsQ Arinos voltou
da viagem que iez a São Paulo. E interpelado pelos jorna-
listaS' sobre a �,iÍlmção política bandeirant.e informou que
l:!uarta e quillta-fein':.'; proximas reunir se-á o diretorio l'e

gional da UDN para fixar a orientação do partidl3 em face
do go,verno do sr. Lucas N. Garcês, " ,. . .. ,. ,.,

O que o din�torio vai reexaminar agora é a OllOrtuui
dade da colallOl'a-?ão' diréta do Partid,o.

- E qual a tendência do diretoria '!
"Creio, Que a maioría do diretorio está disnostá a :re

cusar os ))edidos de rellu!lcia que os dirigentes fõrmula1"Jm.
Quanto ao mais, nad;!. seL Estou agual'dando a,. l'eunião".
Por fim à nova pergunta, esclareceu () lideI' da minoria que
fôra a São Paulo a convite da UDN bandeirante l)ura UE13is
til' sua convenuão.

Viajou depoi..'i llara o interior do Estado. Passou as
ultimas livras novamente lla Capital. .

- I� nessa viagem pelo interior o senhor encontrou
o governador? A reS!losta veio de pronto:

"Almocei em Guarujá com o sr. Lucas Nogueira
Garcê'3. Foi c'enversa' geral sobre a situação política."

mA' A S. PAULO O GOVERNADOR IUlNEIRO
RIO, 27 (Meridional) - A Fctleraçã9 das Industrias

de São Paulo convidou o governador de Minas, sr· .Juscelino
Kubitschek para pronunciar, na séde, uma palestra sobre ()

plano de eletrificação nas alterosas. Na mesma uportunida
de, a convite do governador Lucas N. Garcez, o Chefe do
Executivo mineiro fará outl'as conferencia!, subre o seu pro
grama administrativo,

Admite-se - dizeln os telegrama� vindas de Belo fio
l'izonte hoje - que terão CorD!}, .entãÜ', as conversacões po
lítieas que veem mantendo os dois, chefes de guvérno por
intermedio dos emissariol5 categ'orizados. Na semana passa
da esteve em Belo Horizonte () suplente- de deputado pau
lista. sr. Caio Luiz Perira de Souza, que conferenciou longa-
nlent:!' co mo governador lnineiro.

.

I}>oor sua vez o sr, J. Kubitschek, em viagens frequentes ao Araxá, onde se acha sua família, tem entrado em Icontacto com os enviados do 61'] Lucas Garcês. Observadores
iJ}dicapt q�� essas conferencias giram em torno da presente
Sltuaçao c Jll abordam o problema da sucessão pl'esidenCj;lI.

�f.VEM OS EE. UU�
[51AR PREPARADOS
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CI

PRE(ISA SE

Pelo presénte Edital, em cumprimento ao d1l3posto·no ar

tigo 11 das "Instruções" a!lrovadas lJela P<ortal'ia Ministerial
nr, 48, de 8 <lt· :ilJril lle 1952, cnnvoeo os aSS{lflilid(ls deste Stn-'
lUcato par:! a votação no pleito lJ:tI':1 a eleição da Dir�t{jl'Ía e
Conselho Fiscal.

A eleição será realízada nu din 36 di) corrente, das 14 à,�
2'.0 horas c será processada �ral1te a Mesa ColeU'\ra designa'
da e que lUllcionul'á na. séde soetar, sito â rua 15 de Novemln·o
nr. 1125, Lo andar, sata 6.

� Só tH>detão votar os :tssúciadOl� qUitER. eentsnãe mai"�
a mêses de ins�riçã'll no 'quadJ'õ social e mais de 2 anos
e"'f:jl'cici(l na. profissão.

Os assceíaôos deverão t:ompal'eeêl' nurante o htwá:i.'io fl.,
funchmaméntIJ da Mel;:! 'Cu)etiml., lj�J'ânte esta munid1}s 110
recibo de quttaeão da Í11ellS.1.lidad'e SiütUc!lJ, ou declaração
da Sindhmtj} para suprt la, bem assím, para a Ilrov:l. de sua
ídentídade, com a sua' cadeira. 'de idéÍlJidá;(le. '.. ". . ....

, O associado }lódel':i ôMer informes na. Secrt'Jal'ía 'tia em-
tidade sobre as suas cendíções de vr.ur, sêndo-lfil)o facultado
examinar ai; listas de (Us�ribuh:ão de votantes, ete., ... '"

Blumenau; 26 de julho de·195:�.
1'!.j:t,NE§iTO ST()!!{F�ÇK

(ine
EMAS

I (ine
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FIAÇãO E

GEM DE BLUMENAU

E D I T A L

TECI�LA-

tr

HOJE - Terça-feita, às S horas - Rcol'ise - HO,m

DUAS l.lNICAS SESSõES DO lVIAlOH 1,: 'VIELHOR IllH.:"..tli!
DE TODOS OS 'l'F.lHI'OS, CAMPEÃO I�H'NIHJ\L AR§UL{J'rn
DE BILHE'l'ERIA!mviA BOA COSINHEIRA E UM GAU,(.'ON.

Para Melhores Informações no

PRAIA HO'l'EL
fRAIA DE CAMHORW'

A O S

{Em 'I'ecnÍ('o}or - Impr. até 14 :11105)

com VtVlEN UilWll - CI,AIUi G}ll]l,l!: - OLH'ill D.E HA..
VILl,ANlJ - LI;;SLIE .HOWAlm -- 'l'BOMAS lVUTCHELl,
I� MII.IIKi.ti.�S Im EXTRAS. 'hodlt(;ãu de David O. Sclznih,
para a. Metro, Jjireçao de Vjctol' Plemíng, O fíhne que O.iS}H:_!1-
sa prup:tg'ltlHla! " . E () VENTO I,EVOU", uma realízaçãn
Inesquecísel. .. Um poema em Teenlcotór!
N. fi. - Garuntlmus estar este filme completo! Jntactu!
:Ac(Unl1. "COnt}Jl. N:tcional e Metro J01'lla.1. l!l:lti'a CIS &,00.

t't- -U-Ü-E B�lUMENAU.tHr-E DE riA'! I: I-iRO �s-tud:mtes ���__5,OO - �.tll'Íi'(I_ Cl'S 5.00._l D, A L rJ VA\, I,; ( Agiiardêm� MuNDOS oeosros � lVANOE', o
AíM'lii-:iUllLEIA GERAL ExTRAOilmNARiA

I
TI OREI - o DIA QUF: ii 'i'ERRi\ P/UWU!

Peiu vcêse-nte, fi(,mu cOilví.d!\doS os senhores soeíos :l
cmul->:treCêI'ênt :'t !t!;'Se!.�bléi!l geral extraôJ;tlin.itia, a reaÍÍz!u
se no llia :{ de agosto de 1953 (s.egill!.Ua l'eirid� ii" 19,:m heras
(dez€ilov{' lWi':lS e trinta mínütos], il:t Sf'i1t dl-';ta �1H'ieda1lte:'.
para ,lf'IWt;J';t,·eu. llOgbl't' Q segiiÜite: .

ORDEM DO mA I]) AJlI'ovação da áta !tllt.erior;

I2) '.ro.m.:l.l' eonll:ecÍInento. e' deTiberar soure a prollj)'!otll. pa
ra a :lcJuisição. de um terreno para o novo Stand ele Ti.
}·o; !f��lo'�_••_:� / .�pJ:ovar a c0n11H'a do terrene pl'OlHl1ito e ;ttihH'lzar �t I'Uiretol'ia. de -promover a transação, bem como a venda
(te l.là.rtes dos bens do Clube, lJat:.t obter os fundos ne

ceSS�al'los. })3.1':1 a
�comIH':!; do referido terreno, sua adal}

taçao e ll�dalaçoes: de t11'O;
<1) AHmntos divel'$os.

Não llavenllc númel'lJ legal llit liora matlcuda. a As·
sembléía, lias termos estatut.á.rios, funcionará com qüalfjln-l'llÚm(:l·O trans.col'ridos 30 (tlinta) llúnutos.

lllurntmau, 25 de Julho de 1953.
JH'ONSO DE OUV1i:mA,

o VEN10
z«. mmRWAO, JOSE'

%TT?E
• fi S I N H A'

Düas (2) empregadas domésticas, de origem
alemã ou italIana, sendo uma lI) ooslnheira � um� (I)

copeira, ambas compet�ntes na� suas respe�tlVa� fun

ções, para casa de família de Iíno
_

trato e :equmtad�
educação em Curitiba. Acomodaçoes condignas para
ambas (apartamento compléto). Paga-se otuno orde

nado, T.atar à Rua 15 de Novembro 5fi:1 _- Casas

Pernambucanas com o gerente.
nos MARES"

Fírm:t atueadlstn necevnta de llCSSÔ.:t. t1u� saiba falar ale-

",::ia t tlue teuhu conhetÍméuto -de p:uuflcaça? .

ll!d ... ir-se à Caixa Post�t1. 2�n - Ftortanopoüs, espe

clH'_".Uldo ;ua experiência 110 ramo, gráu de CULtUf(l" enl1)1�e

"o� antcl'iol'Cl:!. endereço, juntando tambem uma lotogra
fia.

(O NTIlUTORES

M D
SW Maranon publicou,
Madrid, um "trabalho lite
rario sobre Antonio Pen!z,
secretário de Felipe Segun
do", com o sub-titulo "elo
'J 'os e nostalgia de Toledo",
Informo uo cientista espa
nhoI que acaba de ser ins
talado em Madrid o Insti-

sos l:ivradorê!i pa..rn rnanter fi Ia

nul",. Propcrcío, ao contrário, é

uma índívíduo alerglco ao traba

lho, desordell!�, Jb!!ador e vicia-

í AVISO Dl� CONCOltRENCIA
HOTEL ltEX S. A., CQl1l fi presente aviso. convilla os Se

JduH'es Construtores interessados, - desta. c�tlade, a apresen
tãrem suas propcGtas de orçamento e condiçoes, para .1 COlHi

h'ucito de uma nova ala, a ser anexada ao edifício central, !a
:i.êh(tO frente com Tt"avessa 4 de Fevel'ciro, �le sua pl'Ollrle
dade para 10 que poderão pr{)CUl'ar as respectIvas plantas, -

i>:tl':l' calculo e de.mais detalhe�. no H.0TEL REX,. com o se

'11h01' Diretor PresIdente, a p-,ll'hr do dm 28 do cOrtêllte.
lUumenau, 25 de julho de 1953.

A DIRETORIA

E

fILME
V O U

lld&de humana e suas rela

ções com os de or clem ge
L'aL O dr. Mal'anon, que é
grande amigo do Brasil,
tendo j áaquí estado há 15

ancs, foi recebIdo a bordo

por diversos médICOS e pro
fessores, alem de muitos

A ORGlNll A ( Ã O
,

BlUMENAUENSE LIda.

II 1 casa reSldetlcipI
I tErrew> de 730 lI1Z,
II da cWade,

II
II 1 feeularia, 1 fnbrll'!l de tlleo

I[ Ue �a5·.at<�·, 1 c,f'fl'ana (jull
,q Ilra ui! l'emm. 1 l:lbric:l de

ti pasta lTit'<'"bl ..a ('om 2 �arra

II tia3 "�lÇ"t" e re';f'fva <le •• II
li ;3(UIOO pi.n!if'1l'fi9 ndtlll«Jo" 1 1\
H linoa fazenda com filll.OO-I).OIlO II
II metros quadroo'l". tudo situa II
li !lo() no Iinm,e!pil) ·de Taló. II
II x x x W
II Llste'l em CUl'ltih:l sltunrllls II
fI em diver:olO9 pontos (ta cidade. II
ti T"rreno9 de tl':mdtlt .e rápida I
II v:llorizaçúli. Otll110 ampreeo de If
II c!>pital. I�
" x x x li
II Consulte-nos fIlIa.ndo de- II
II sej:tr efetuar qualquer II
II JI..i."g'ocio, ímobm_u'io: II
II ORGANl:ZA(�.i\{) RLU- Ir
'I l\IENAl1ENSE I..T9A., 11
'I Rua ,�':! ,,�f1e .Novembro- IIfi 8"11f; 1.a allP1-�' ,sa!a 5, I
II f-ane 1572.

"

Ir

tem para venda:
--I [---t
Diversos lótes na Rua 7 de Se- J,

II tembro. O'timo local para mo- H
II .'adia e comércio. !l
II x x X I'
II 1 terreno no Bairro da Garcia, I

II li ltua Engenheiro Odebrecht, 11
11 medindo 32 metros de frente !I
II por 60 metros de Fundo. II
II x x x 11II 1 terreno de 15 metros por J
II 50 no Bairro de BOIIL Retiro, U
II com uma casa de material. fi
II x x x IIII 1 bela casa residencial no Be- !li co Tlmbó, situada num terreno I

I' de 116 metros de frente por I'
I 28 metros de fundo. Preço de 1\
n ocasião. Facllita.se pagamento. !l
II x x x II
II 1 casa na Rua Baía. pouco a- II
II l�m do ponto fmal do ombus II
II .na ltoupava, construída há pau-liII cu tempo, ótimo local para I
II bar e restaurante ou outro r3+ f, Senhor solteho, lH'ocura :1-
li mo de negócio. Facilita-se n1:l H pa.rtamellto com banheiro O-U
II pagamento. ti

casa pequena para alugar.
II x x x ,Ih PrefC1·encia. centro {b {'idade.
II 1 Bungalow no Bairro da Ve- fI 'Base Cr$ 800,00 mensais.
II lha, em estudo de 110VO. Terre- I Ofertas para B. R. S. D.,
II no de 2-iO metros quadrados. II !Caixa Postal, 117.

:1 O'tima situa�:.í� x 'I'f I

II 1 negocio de secos e molha- I
fi (los na fl.la 15, bem instalado II
II ;c com boa freguesia. li

II Diversos te:r·;:o� e casas em 111II todos os bairros da cidade. I
11 x x x li
II DIversos lotes e casas na praia II
fi (1il Cambol'iú. li
II x x x III\I :1 eneenhos de s�rrll no mu�

li r.iciplO de Ihiramu li lI,!. qm- II

fI lometro� da eslaç,1O de Mata- II
II dor. II
fi x x X II

com um I)
fUJ centro II

Il

am1gos,
Amanhã inici..lrá

fessor Maranon seu

Um quarto llara escritorio.
Tratar Alameda Rio

VENDE-SE
Uma Bicicleta quasi nova,

modelo para senhi()ras.

Trata.r Rua Flol'ia:no

xoto, 303.

] arncfri}s
m •.t!'cÍr""irl)';;

:.'1"11,., ll",: 'Al'tefatos de
ue ••., ��ax( uit. Ltda.

f�m!i\i'\1A

p. rnath' J.l

1>1u rUI;i;n;lio HIlO 'I
'>ü�' t,ft/{C.' d{' ""U,.';' 11.

1 'at:n' !!o Hal' '1.1::1 ,'io
Ru� Jta,i31 -. Ít' O - cNnl o
!ir. 'J(Hlon.

x x x

well p"ra uuica l'i;sklcllcia
em Chcquers. Feli amígo I

protetores .. Uma sobra ape'(.'[1 i;,milja mamlestocl que nas de rouge; pó na co!' da
Chirchill estava nervoso e pele e apenas um t'c":toqueqU(� havia conseguido CfJl1- de baton nos labioso eilios
vem:er a sua famílIa e os e sobrancelhas levemente
seus colaboradores de que untados com vasc!m;)' Po
dev�a mudar-se parD Che- derá aperfeiçonr a linna
quers das sobrancelhas com uma

depIlação discreta Os ca�
belos devem ser cuírlados
de modo a conservar-se ma

e flexíveis. Os peniea
devem ser simples

não é difícil hoje com
moda dos cabelo:; curtos.

T}" um l·ai.. �2 {'otn Ul'gcn(,h�
11t!1"" 9� J V;<,.'O:.t t1 """ csc-ri. r.rio ..

E' lH'eciso t.er t·umpetencia.
Apresentar-se à Uua 15 Ile

:"'I}V"n.!:II· - 1'H,O.
N"", (l;l�a �Vob!s.

i , RADfO�TELEGRAFIA
(EMTtO DE
A UI O M O' V E I S

Autotnõ'\(eis
Camililiroes
CamitJllletes

Usados
lJs:ulo5,
Usados

Aprendendo est<t profiss:r.o
você se tornará um técnico
enl comullica�ées. ATLh,s ;prati!
cas, em conjtllltfr ou' particu
lar· Pl'ecos :rnodicos. Os inte.r
ressad'{)s' queiram eniel1der·,_;e
por carta ou pessoalmente com

Vivaldir Silveira, neste jar,
liaI.TROCA

VENDA
COMPRA

:�:�
Coneesslonári66:

CAMINHõES F. W. D. (Four
Wheel Drive)

j

'l�ATORES: L. H. B. Diesel

PRECISA-SE

l'eçat e Acessotios;
FORD - CHEVROLET

- Linha-

De um auxiliar de escritó
rio. com conheciu1Cutos de
português e prátá:icfr eln ex

tração de faturas. Dá se lire
ferência a quem �llheca dual;
línguas. Tratar llIa Casa NO
BIS, à Rua 15 de Novembro.

MOPAR

BLUMENAU
Rua 15 4.e Novembro, 983�I ,

"A C I S,A" -: Fone 1324. -

Telegt:ama�:" VANDEMEENE
�,�-'----------------�----�

(

, ". (Ollll-_JUU 11lltJ1J)
t�: -o moderno fratamento dUI ",

funçõ. feminina. _ r}

IfnI,,'.4.
Fernando lA«galha."

como reais hm:deÍl'os do
Rei da Voz, fUlndamentado
o seu ponto de vista no fa
to de·o registro dos meno

reS' téf '151efia \tâlida'de,
lO

-.,.i> �� '-::v �:� -:-'':''

'. t '
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I..����������.

a'ObPe/oJ.'a de

Casacos á começar
Casacos 214 á começar
Casimiras corte á começar
Chapéus finos
Lãs (metro)
Lãs xadrez (metro)
Camisas xadrez

J'A'GINA

lucionado em

d
O

..

racron
c/o

mentos
e It s

.TOINVILE, 21 IDe Corrç.'rpc�l·

to r,IIIi:J.ad"es
dente) -- Constituiu um acento-
cimento de ,l'elcva.ntc signiflca-
-;:5·.) na 'vida do munícp'c a vi-
síhl. que o· governador lr:�I"U
Bo::-nhausen fez domingo ::, :ruiu
víle, 'afim de: ínauguru- a nova

l'i,dc abastecedoru de H;ug:a
clHr'ca. considerada, no genevo
uma <las maiores reaLzaçôc;S
que se tem feito nos ílltimos

v

-

A o
XAY.tER

Redatm':· RAUL FAGUNUES

AMinaturalu

ANUAL ... '" • .• ••. Cr$ 150,00
SEMESTRAL .., Cr; 80,00

N.o AVULSO Cr$ 1,00
Sucursais: RIO: - Rua Rodrigó Lisboa, 12 - Fone
42-5953 S A O P A TI I, O: - Rua. "I de
.Abril n, 239 - 4.10 lLldar - Fones: 4-8277 e 4-41141
B�LO HORIZúNTE: - Rna Goiás. 24. - PORTO A
LEGRE: - Rua Jdão Montand, 15. CURI'.['IBA: -
!lua Dr. Murici, 768 - 2.0 aIldu - Saía 231. JOlN·
Vll..E: - Rua S. Pedro. SI.

DEurSCHE SrALTE
K U R ZJ� n E R I C II T E

STACHELDRAHTZAUN ZWISCHEN OST
WESTSEKTOR BERLINS

BERLIN, - Die kommunístísche Polizei baute
in der Gegend von Frohnau zwischen den Ost"tmd
Westsektor Berllns eíncn Stacheldrahtzaun von ewa

zwei Kilomet,�r Laenge. Die Westbehoerde gibt be
kannt, dass die Roten in den letzten Tagen mehrere

. Punkte die bisher noch offen verbl ieben, pesperrt
haben. :, �.;
SCHWERES FLUGZEUGUNGLUECK IN FLORIDA

MILTON, (Florida) - Ein Transportflugzeug
der Marine stuerzte mit 46 Mann in der vergange
nen Nacht beim Landen ab. Nach den ersten Fest
stellungen wurde bekannt gegeben, dass nur fuent
Passagiere den Unfall ueberlebten. Das Flugzeug
stuerzte in einen Wald wobei es in Flammen auf
gingo Sonderbar dabei ist, dass der Pilot und Mitpilot
<;ich unter den Ueberlebenderi befinden.
DEUTSCHE INDUSTRIEAUSSTELLUNG IN

MEXIKO

REZEPTE
BOHNENSUPPE I\HT TOMATEN
150 - 180 gr. weise Bohnen, 1 1/2 L. Wasser

oder Brueha, 20 gr. Butter oder Fett, 6 Tomaten 1/2
Stange Porree. 1 Essloeffel Mehl, Salz, Thyn;ian,
Knoblauch

Man setzt díe eingeweichten Bohnen mit dem
Eínweíchwassér und dem Rest der Fluessigkeit auf
und kocht sie gar. ln dem ausgelassenen Fett sch�itzt
man die el�lthaeuteten, zerschnittenen Tomaten, die
PO�'reeschClben und das Mehl, fuellt mit der durchge
strrchenen Bohnensuppe auf und kocht sie gut durch,
'Vor demo Anrichtan schmeckt man nach Salz und nach
Belieben mit Thymían und Knoblauch ab

.

Veraenderung: Man .kann díe Suppe auch
ohne Tomaten wie Erbsensuppa kochen ..

Kochzeit: 2 Stunden.

n-u-;1� ;-. IPeter und Franz haben Aepfel geklaut. Auf
der Flueht zerre isst sich Peter am Stacheldrahtzaun
den Hosenboden.

"Wissen rnoeehte ích nur, wer diesen verdam
rnten Stacheltraht erfunden hat", brummte Peter .

Franz lacchclt weise: "\VahrscheinEch ein F;
hrikant von Jungeuhosen

"
.

aNILHOU
t& ifaa del/ueI

SAi Nl#:!;...I"',."......,�.
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I
AQUI Estamos .. Era tã·) Ine-

RtS'poStaPode começar aos 10 a' ii • i;:���:q!�:t�����:f:E���l:�;'i! L ", ". .

, obra-prrma epístolar q"e se :po'-
zamcs um, pouco .tambem dis"e"

Os habitantes de uma pe-, damante a avó decidia con- ;tdi:a. intjtul�r' "lam,:nto pela" in-
mos coisas que ri,ão deviam ser

, 'c
� �

,

'
,_,

.' eornpreeneao dos filhos'" ,lU(l., re-

que.na cídad.e .dos Est�dos v*,:rter-se_ em uma norva tí-
I cebemos �:,' você. nili) nos .cotncu I'lj,tas. E' acreditamos -0:' -que pelo

Unidos se v'rram COHIOVldos rnída. que confessou com t de surpre"a�' .'
menos sete em "lez jovens, no

,
. .

b
-

. I Tambem ramos, jovens. tam- p�riodo entre os B, e ,;;0 anvs.

recentemente, por um a- deliciosa tur açae. bem fizemo" "sc.frer' pela nossa tenham dita ou pensado a dás-

contecímento que lnel€c:eu - Toda minha vida es-' [noo-mprPensão, t.ambcm- d'ramati- s!ca frase: "Ma,:;, .saíruí, um dia,l1oz; mais

O comentár-io dos maiores 'J,Jerei a chegada, do amor.
..;....,;......---'-,;._�----------._-----,;._...;..----.__--.,;......-----'-'--

,jornais daquele país' Acon- .�m minha juventude e ,air:- :�, ,,','
" � �,

teceu que Anne Rose Tree· da em minha, madureza tI- """& e- ",.� '<f: 1>. � ,��,��'§i�§"���
.

'�'''�$. �,�§:-� .���'$f.�� ��� �"'1������
ley contraiu .nuccias com ,ve alguns noivos, mas nun- � ,:s:'� N' N���:S:.N::':.s§. :s- :§'�.. �., .,.,,, •

r- S:..'"§§�"'� �:§ ��� �'<SN !«,,, '

James Sínther. 1550 não te- ca senti o que sinto agora. • �.s:: :s.,..,"':'; .'1::> '" §,..� ,/"� .,';�;t,;:.:t'iIil"·�

ria nada de extracrdínârto James é o meu primeiro a-J,_; Em câpa�idcide de ftincionameiNo
se não fosse a noiva contar mor c,.; I
70 anos de idade e o noivo I
75. Daí .se deduz que a vida (

Durante .mais de meio tambem pode começar aos
I

século Anne Rose viveu na 70, ..

velha casa de seus antepas
sados, sem sair jamais dos
limites de sua pequena Ci7

1S b 1· b \1 , .. H.,e C. ÁZEVEno ,Il
dade. ua ea e erra ranca 'Il---ii 11 II
e seu rosto de velh:rlD.a bon, I Reg. ;no 11-1inlstérlo da UlI".... I:
dosa lhe deram o terno no- ção e Saúde; Francês, l'ortúguêl,!
me de "avó" com qUE' a Ingliês, Matemática, Es1;en�g:ra11J:.!

chamavam os l'ovcns d a lo' I Datilografia, Cl;lrrespondenll1a' II
I e Geografia. fi,

calídade- !!€5,:
'

Aiamêlla Rio ,BJ1meo. II
'

:ii; eis quando, Bêco depois da 1tua Maranhio. II

'perder uma. :tiola�. mas
- nunca per

:"i0p.:rá f'P.\\ 'pa-5 ter errado uma

V'7_ o seu 'probtemu de r(\ait�nl"
tíoa: Ou, poir. nunca maia :?c,re

,15tará na l"113,' capacída.e em ITl2

trom"t'cR. Dizemo'; ma temúttca
mas ]:J"'ler'amos dizer muitas 01'

f�o")<:! eoíaas.
.

Dois 2:enif;oreQ ,.··t1e nác! c·rrah!
""11",-f e �d�Sc·�t{tln ·fl�"'!"rúentan:1 �nt€'
il'aT1-t�� dr:',:; iílho.s ;rllPrt:t T)()der�r
oreten<te.-:' de't'i" ohed'ência. F

r-n. pTt,;'..:1n,::,'" �'CVnn 't<"t i"'o-enl13.n,o��

te, como lhe' ensinaram as hi"l_,

I tórias
.

de fada, qúe a finalida
�de . da v:da seja. Hvivcr _�cFz�s (

ccnt eniesH, "e_ que aquel€s _ doic

,enhores Que, encontroú em: fiP'

('�,sa. ,ao ;'aSCér" estéjau� � rt-..ca:r·

regados de dar-lhes r;nrm:1'5 "r"

f��::a p,a:'?-�,::i7�:o::.:�n:�:�:
J éPa aUe e "·d,d<� f!Un. cnnst.ru'rar

I P-f-ir. �.; ní�Tn r.on�ênte neril fel;:,.
- ,

., �! log:'caTnvnLü a pco;_'e criatur.;'

F IJ I§ li lIiiE n,
.

'�_ .�"... "" ' ') i ,·'cm('c.ar:\ E '2risp6�tar da ynli;Ja-
� U g; � � �'::

'"
I de do� seus r,nsinamentos, â, 1>::'

Pôr10 Alegm: Rua 7 de Set"mb:o: !09� ,
.

�

" ,

Il)J
; curar novos "pe:soais, 2, nao

'_
CQcbo.eha do Sul' Rca Sald.::nbo !>:1a.rino, l� . nOl;aIl�pclls: RU!l: 'l'ircd::.::.t(;s. 5

' ,'i'quErel'- n��-'3 ';'})erlecer. nem ,ltlES-
, j-rno .....juant.. !..) lfte nlandan� '!avar

FI G U E R A S, & (Il�� � TbA,� la5 ...reJhas.
... 'I R AI Cc U

� 'I C-ns.Ut'ar, ü,'m ,',f'lho por ",.lei,O�(hO as: UQ varo �avl!lG, <ZJ. wg-uak:nc:: nucr DOa.ú.D.QOB à� �ejda, l213 _

, .. , , , " de gnto� e mUito grave, prince-,'!
, ..

,,,..�...,,.
,

:Imlmente n" ici:'l.de em quo} CO,
sofeI ! meça R se julgar irnporfante por-'

uRI"UWA". IH. 22·H21 I I que traduz CatuIio, e maduro

� ). . porque já t<v� doi" ou tres. fler

.ii�;::;.� 1
I
"1111.JUmmummmIUlIUUlllllmmlllllmmmIJIIIUlllllmmlfUUUlIImmnummnnUlUiUliJI .,qli��lnum·.= teso E. � coisa 'ae 'torna :I'�g'CI'

.. � .>7:s.;� : �
:: S2'�':; 'Pal nunca. estudou laJ'rsl. ,p

Representante exclusivo para o Estado de Santa Ca- :: ' :: a mãe nunca falou dos se'..lS fler

tarinü: - AFFONSO LEPPER & CIA. LTDA." ," § JJOENÇ4S NE,aVOSAS E M��rIAIS ªIt_e,_. ----,._�"____

Rua CruzeÍro, 69 - Telefone, 521- J O I N V I L E I:: ;:
I'

C'
,

eb,·
. i5 CasíI de "S�:ú:de NOSS'4i senbo�a Q13 GIQri� i.

eça:1 ".SISTBNCU. """DI(1.&p� A C�G;-D" "snC1A� 1
:l� ,- ABER'l.'A, AOS ME'DICOS EXTERNOS '�
§ e
ª &LETÍUCIDADE ME'DICA ....,.. REPOUSO m�siNToXICAÇÕES -- ALeoo.. �
:: LISMO . -, TRATAMENTOS J!:SPEClALIZADOS· - �.

§ � 'A�N'fuA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 � Fone. 3001
'

'5 EN'.:JEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

�
C U R I T I B A P A R A N A'

�"'lIJlIlIlIumnmllllllmllllliulllnllllmll1l1nilm!I!JnnfljIJlinliIIJliUIIII!IUfllrUU!!II'llmiil ilmmmlfUUb
---�"----

AGENCIAS E ESCRITORIOS liAS, PRINCIPAIS riAç \.s DO �S·
1'ADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE iANF.:mO E cURiTiBA

, "

a conhecida bomba que economiza

forço paro ganhe r mais ás'-'a

3 TIPOS.:
3/4" • o.. 800 litros p/hora
I" . 1000 litros pfhora
i 7í4''' 1500 lilro� p/hora
SUCçÃO até 7,5 melros

ELEVAÇÃO até 20 metros

PEÇAS
SOBRESSALENTES

e

BOMBAS EIÍTRICAS
À CONSULTA

J

��',.._����-t--�-����
3,���..;..._���������

---......--..::...---. .. _- __-'--_......_ ............_..

HORIZONTAIS: 1. - HÓl:taliça, 2 - Venha cá Onterj.)
Jorn'Jda - Sadia. 3 - Desabara. 4 - A familia - Xarope
de frutas. 5 - Verbal - Grupo de estudantes, ti -- Gemidos
- RepUblicano alemãa, 7 - Temno de serviço. 8 - Invoca
ção mistica dos incHes - Para barlavento - lVlodo de ,ndar.
9 - Elucidar.
VERTICAIS; - 1 - E3tudante novato, 2 - Raia - Nome de
homem - Arrieira. 3 -- Contr::lç'ão. 4 - Catlim�a -- Seme
lhante. 5 - Aversã:l - Desfiladeiro. 6 � Morada -, S!tuar.
7 - Pequeno altar, 8 - Artigo (pl.) - OrganízClcão das' Na
ções Unidas. Bizarria, 9 - F2ixe cçngenere do atum. porém
menor.

'

BANCO E COME'i(C!O
f'undado em

,

- l\'Iat.rlz; I T A J A I'
23 de Fevereiro de 1935

Capitai ., .,

Flrodo de Reserva .. .. .... .. .. ..

total do não exigível •• ... •• •• .. � .. Ir ... • ..

Total dos aepósitos em 28.2.53 mais

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO I N C O: 'E
__

-'

'.:s,'i"1
•

PARA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES i DE

DA PRODUCÃO.
,

E PAGUE EM

R E C E B
FRtZANTE MICHELON

coco RALADO
GORDURA DE COCO CRISTAL

Conjuntos Eietrcgêneos Diesel

erATE P'''I'''' .

, lI.
':0 bcdxo cuslo por quilovale-hora,dos:'gmpos <!telrogtÕnecs
Diesel "Caterpillaru resulto, entre outros, dos fatoras seg�i.otes:
l. Sistemas de filtragem de combustível e 91eo iubrífícc:m!ê

(excluslyidcrde "CoterpiJIar") que protegem c: .vida e .o

funcíoncnnento do motor. Algumas destas un!dade, &.1&0
cinda "em dia" após 100.000 horas de trabalho: .: " ",

2. Capacidade de funcionar com perfeição uscndo' c�inbus.
Hv ..1 de qualquer pr€>ço.', ',.. ,

"

3. Simpiicic.ad .. - não é necessário qualquer ajustamento '�!CI
, consumir cornouativel de baixo preço.

Portcmto. venha' �xo:mincI um' .conjuntc D�e.s(;t "C.::rlezpillar·'
o

, •• e encontrorcr o que reolmente lhe convém 1

- a sra. Ema Stricker, es·

posa do sr. Alvíno Strícker, consorte da. Corina Veloso,
residente .em Vila Itounava; acha-se enriquecido de u'a
- o jo;em Aldo P���ir:ai meni�a",tendo o feliz. evento

funcionál'+J, da Agencia do' se 'verificado dia 20 do cor-
,

Banco do Brasil, desta ,cid,�d,e;
- o sr. Helmuth Mueller,

residente nesta cidade, e

- .0': sr. Jorge Schutz, far-.
maceútíeo radicado em Ibira-

I
I
i
j
I
j

,

Na Igreja Matr:z d=stá cí

,dade;" reaIi��raro�se domingo,
passado,' os seguin,tes batisa
dos: '

- da menina Eliane, filha'
do sr. Valdencio e sra. Elfrj-.fia 20 do iriês em curso,

Secção de lVfaternidade
éIcs:pita.l "Santa Isabel",
"'ha-se em festas o lar do

i
I
I

I
I
I

í
e

%e1' e
.

sra. Eliane Faw;to
gel'; ,:,"

'víAJÁNIES
1f�t.�y�ram hospedados na

cidade;
HOTEL REX srs. &,lf

pre'pâre .'
O futuro de'
seu filho

. 'dando-lhe'

Não n03 PareCE! mu;to a-

! certada tal atitude qurmdo
há mais pessoas no mnbien
te. A criança, recebendo de

, chpfre a repreessão, e, em

baraçada pela pr€serça de

'outras, não está em situa-

ção "receptiva" para
zangas dos pais.
Por outro lad('. as crian

, �_as que cometem, fáUas em

presença de outras

Cr$ 85.000,000,00

de Cr$ 700.000. ooo,bo

'CONTRIBUA. ASSIM
FlNANC1AMENTO

··11'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;,hldividuairnente sagrou ..se campeao o patdnae'n�e t�elsop.Gduch6s e baianos "dâssific-a
,nh�,u���'am��lhãslL'���IJ:\�'i:i<:;:(; dos para a etapa final do Campeonato de Bssouete 3Ltiena;{���i�lSR36'�'�:!�ia ��
último, foi a ("quiPt: ca tur i- '. x Paraná :37'; Rl;nch. no ::!:sta-
nense que tornou ;J:::'lC 11(1 arremessos. cujo final provo- Na disputa por' equipes a de Lance Livre: Alvaro, Con- dia Santa Catarínn: CrS ....

Campcunato nJl'llsi;eiJ"j rl.e cou cn: rrne exoectntív., ;já contagem de pontos iJl esta: ccicão, Edson, Osvaldo c Virri- 3.575,00.
Lance 'Livre ,JI(\'21,i1, levado que catarinenses e prttlJ:stas 1.0 Sta, Catarina (campeãr, cíus. Sábado: Bahia 52 x Goiás,
a efeito, nnquern opuriun ida- estavam empatados e0111 7.2 cem 63 pontos; 2,1) São Paulo, Sexta-feir-a e sábado ultí- 36; Rio Gr. do S_ui 42, x Pa
de. na quadra locaiízc;::1!l 03 nontos cada Controlando seus CDm 62; 3.0 lvnn�l':; Cerais, mos. à noite, tiver arn ,ngal' raná 33.
Base Aérea. nervos c atirando cem, preci- com 61; 4.0 Paraná. CG!l1 60i as duas rodadas firiais de

Sé-,
Classlflcaram-se pára a

Nm:-30s representantes o}jj j. são, Edson :fez a cesta da vi- 5,0 Dist�ito Feder_aI, com
..�6; 'rie .eliminat6rh do Cc!'tan�e r ic i;nal de �ogo.s, l?Ort::mto,

vcrarn scnsacronaí ü·'l,nl'o. i�· tona. não tocando .,I(JHer a 6.0 Bahía, com 50; "I u G:11aS, Nacionaj de Basouete Jl:'7211I1, gauchos e baW1105, ja +endo
10 . é. na dis::uta por l·(:t;·i'p·�·'; pelota no arco dc ferro. com 53 e 8-0 Rio Grande do cujos resultados' turma os se-

li
:1.c;xad,! Elcrianóoohs as em

(le: vez. que lia eL'[·:..,di'·ac:iio Na colocação individua l, Sul, com 51. guíntes: I baíxadaa.paranaens-,
e goiana.

individual sagrou-se ea:1'ji('f.(J corttorrnc jã dissemos, conse Formação da equioe campeã
\Im dos 1'c'p1't';;["1t:'I11.I:" (1:- Pa- guiu o l.o lugar ti l1uranaen- ---------------.....------.....----------__=---

��n��()��:·:s (!�l�·;:il::-
.:

U�.��:.lt��<l�::·I· :�! �,�.�����'e�o;�:�� l1i�,�1��o� o�:r. fOi n Ve'r�, Cru·z si:nnl':!� JI� D' ·,l-'I! n�s Jdos dil'ig�'ntL's da le,A C" bem !-i: n, .unlx.s :k Sarta C,1:"'i'in,) UI li II I�!; II 5v u ..,. U

]��=t�:',��·::;::��;·���·;;:··:.�':;'";i: ;,�;;:��::' ,oe. ,,, ''''"'. ''''.' "

mãos do lider invicto do ca peonalD I
DESE'�tiO$

F;.i·o Vera Cruz i,i1p;edosOl- um joguete nas mãos ela

má'l
rival de todos cs temoos lhe

mente goleado p:�lo Carlos quina atlet icana, cuio L!:lCio' surpreenda domingo '�i!�dou:
Renaux. na tarde de domín- i namento foi perfeito. .'\ ocrta 1'0, no maícr 'clássíco do cam

go. em Testo Central, SI: rnu i- 'a contagem pel: s ah';-IOe,!l'Os, pecnato.
ta gente esperava por um aos J 1 minutos. (J 1J:,;ojj)1l 11'i-1

D'I aCtOS técnicos cto embate Itriunfo dos trícolnrcs de Brus- ':'0101' de maneira :!:ul'lil"anL I _

c

. .

dit t f r, 1
(te ante-ôntem Iev ado <' ('fei-!

que, jamais acre 1 ava; con u- truns armou o Lxü e.n �,;�� e II lo em Tosto Cen+ral; .

dJ, viessem os ;í;;-;'iE-;-r,'i�� ser I (!I.Iando deixou o C:.i!T,]::O pa ra
R I1.0 tempo - Carlos e-

exagerados, traduzindo. o -descanso regulamentar, SlW
�. nuux 6x1'. tentos de Eqnell, 4,

I
.

.'_ vantagem aurncru ÚÚ', T.at':'. ()
c1arcz<1, (! 3nda' ;:;cndo um de penalti, Petrus-

x L Notável :) tra:J2)lD d:.J "i-
açõ2s, (lua:=.o que. �y 2 -te Abreu, este p:,ra o

ce-campeão estac!o:al, Ci.!j" "!@-
totalmente comafl,ladas pelo 'lera Cruz, Final: Carlus Re-

me de goals" l1e. (;tapa corn°
campeão de 51. naux· /} x 2, marcando Joine

plem::ntar não 1,;[ e'a:sA equipe cruzFlaltha
1'es.

TÉCNICOS E COMERCIAIS

ASFALTAMENTO
Cf f'de jardins. garagens, interiores de Iábriea, etc.

LOIES EM PRESIACõES
,

pon tos da cidade

DE TERRAS ...

Mais de-:J..j) anos de -aperfeiçoamel{tos
extraordinárta eficiênéía do Torrador
torra o café em apenas 20 minutos, preservando-lhe ínte«
gralrnente o sabor .e ° aroma e proporcionando tema grande :
economia. Vários modelos e tamanhos. A lenha, carvão,
coque ou óleo Diesel. Eul1�n:e-r!Os catálogos. Preços acessí
veis, facilidades de pagamento.

Temos tambórr... : Moinhos e e-Jevodores poro café.
Discos poro tAoinho;:, Motores elétricos e outras rnóqtljna�
pora ,rIOS industrioi�1 comer: ,oh, oflrítoJas e doméstico�.

em diversos

MEDICÕES
,

I
INFORMAÇõES COM

OSNILDO CERQUEIRA LIMA

Rua 7 de Setembro, 1893 -- ou Edifício INCO, Sala 3

fulebo� de péSSima quaUdade na bai�a�a :;:i���if;�:g:"t��::���::
FO�eC�PCi!�1�})'�� t��s � XA! 6���osr�;���!��a�1 ces�ara o Ollm�lcO I ;�::t:Js:c���:.i70eg�,il�����:�'r:1 �:�
pontos de vista foi o fSp2tá- rezo "alendo-se de l',··1<1 i"ll'a Pequ�na. a a�rf'cad;���, a de inspirada, conquistando
cuIo proporciona,;,) pdéo-; re- de Arécio, inaugõ.rcll o mar qual atmgm C:", .2.73<1.�(J .. ;n- uma vitória que nik pode
nresentações do Oii'llpiCO e c:::dor Dara o Tu!'.. " ��;J falbr qu:!rttQ.. na prel:t;JE)ar trll':1LOU

- -

2 1 T d ::1er contestada de f(>:r:1�a aI,l.'upí de Gaspar. ante'i}nltm à um minuto para o fimll 60 1.0 por x o UP1'e !iCiLO qU?,
brde, na Alamedf.i Hi(\ Bran- tempo empatou n (,n�' � 10C21 ante3 da mesma y.!Z.3 emreg.a I guma. basLnte mc'r('Cl{t�l e

C�. Em vário" de 5_.!;: :'.JerÍo- por intennédio d'.: R",né. d::",. pon.!:'s ,o ?hm�lco. Fql:�� I
significativa, porque outros

do" chegou ele a irri+a" (dei- No período c�·r�1p!·'ment2�· peso Ollmplco. Lange. Ale
d

.,

d" �T' - L "
- .' ••

- • •

" Gordinho (Cop''''' A_. 8 versanos e,rOllt:;Ll o \ e.::-a
xar sonolentos alguns 101'ce- d2U Tico a pnme!1'''' vant:i- :':1,0 e .

'

.• ,a.' -

" ._

c!ôres os quais se
-

arl",p·:o:nc!e- gem a03 alvi-rubroi> 80S 5 mi, d�r, Jalmo ,e Adl�Cl; ,Nl'_elau, Cruz, mcluSIve o Pó},sal1du.

ram àmargamentf' de t·'?r ele- nutos, porém, aos �4. B€".::l��.r T_lco, Nan�ll1ho. Rene e Cor' roubando a todos <'�f;.s. em

sembolsado dez cruzeiros, pa- estabeleceu o emuare de !ll1lLl- re� {C?ordmJ:l°).v' S2US domínios .. um ou dois
ra assistir a um c110qUC com· voo Tupi: Damel, . H'<_,nte f' E.r- pontos.
pletamente descolori-C!,Ll, on.de Bem control�dd fo�. 8 por-I ne.�to: Pacheco

.. G.,ePl T,e: ,GII-
ápel1as um ou (uh'o l�,r'cc ln- fia, pelo sr. \VIlson Stlvé1, Q bel to, Beck�r, Nn,l13, � u •.rez. Está o Carla, RcnauJ<. \'01·

divídual chamou -:1..11t11' �(ten- qual falhou apenas no que. Nana e Coil.

I
tand? à forma de é:lguns mo-

ção. diz respeito à puni(,;ão. m3is I
-

ses ahás e pinbl1do r,lesmo IEfetivamente. vai de 'naI a severa _para certos elemE:nt'JS VENDA DElSTE DIARIU
pior o futebol local e � con- que agiram faltosa e rÍl'sleal- NA ENGRAXATARIA como o campeão de 53. " não!
tonda entre alvi-rubrú"i e "in- mente em determinwios lan- PONTO CHIe ser que seu maL:.; '.j·[ldi('wnal
dias" foi bem um espelho de
scu nivel técnico al11�l. Da

parte dos gasparense;; houve
mais empenho e Ina:s e'ipírí
t:') de luta, eis p�rqll,'� não se

rla injusto um 5<:;,1'", favorá·
vel às suas cores. Jev<:ndo'sc
enl' conta, ainda. as ü!J(Jl!uni
dades incríveis Cjt:(' perdeu
para m;:lrcar outros ten�.(':;:-. <:1.

tra ves de S�ll centro U'.'antc N i

nha, o qual por trfo� vez�s :.:h2·

EOU à frente de I..:él11g ... ,
(lei

xando, porém, d:::! L�S':;'! :llar
L nt·:'s considerados i,", (Ü '.
Técnicam.cntc, se i. ql!��

possamos l�.n'"·;lr lr,ão cleste
tormo, ambos os q�l:)r.;ru5 Se ,,'

{Juivaleram, isio é, jOi:;u'êm1
1;'U1, mas deve-se dizd (lLle élS

i!lve.�tidüs alvi-\·c.cdes :i:-lI,prc
('stiverall1 mah.; urne�t"a:l(Jras
para o arCo do Olím!J:cn qll(�
::,,, de sua vanguanla p:ll':.l a
mt:itá dp Danil'l.
Dada ii má (lI !�tlidLld(' dI)

h'petúculo f� o c1rsL'llIl, ...nlJ.,
pJlICO cOllvincC'llttõ dn.s dois
balldos quc ('stiVt:l';J!l1 ['j;.

l'ão n:lCla melhor qU!.: '1 i;r\\a\'
(lade de pontos, t'OI,l;_' qual
desceu para LI úliilll:l ('010C1\

t:ão (lo eel'tanw (j Olípl!.II'�""

c'uas vezes para o time brus

quc;íse e lVliç:hel pora ;; ;:epre

sentação veracruzense.

Juiz: Roberto Paulo de Li

ma, com desempenho de regu
lar para bom. Renda: Cr$

4.580,00, ótima, não rc'sta
•
a

mê110r dúvida· Preliminar:-

o

rralo . �e 12 �ias &DDte�i�o à�S. O.·B.�Biao· �ara que
recoDsi�ere o alo que a levou

.
�esli�ar-se· �a tBf

Devido ao acúnllllo de matéria SOH.lçãO de seus diretores rtunidos o �!t. 242, estaa.""ldo 3t'Je:t()� portan_

para esta página� fST'e�1"o5 hoje um enl Assembléia Gerai ExtraGrdiná- 'to às penalidades prev:!stas, ou Se

relato- o mais reduz.dt! ro��ivel. Ela, decidira desligar-Eê da mesma, jaIl!. 60 dias de suspensão 01: 500

sobre o que tivemos <,portunidade ofício este publicado na edi,ão cn,zeiro, de 'Ylulta. A pedido o SÍ'.

de ouvir e anotar sábado a tarde, desi.:e matutino, de sáb-,:,_'do passado; Fred':l:íco E:-uns. foi li,.lc (l comen

na séde da Liga Bhlr..�.eniJ�r�n;:-,e de iinahnente leu o OEU:IO (�xt::'aordi- tário ··Atittl.des Revr.,jiantes·· l de

Futebol. quando estiver;'!J1 reuni- nário e urgente recebido poucos do precipitar!c) nl(utor tim

dos em
- Assenlbléia Gr·ral Extraor- nlomentos antes do inLcio da As- boense. public�do n�ste 2orll�,l� a

dinária os presidente� � delegados sembléia, enviado peio �t-. '1ô-:7 .5�� C1TI

-

q'ue -afirmnva C0111, mui

devidamente credenc'ados oe vá-. Roepcke, presideniR. uuionense, ta antecedência que iria seu clube

rios clubes filiados, a !'JHI,;n:ia dos corro quem. aliás. mantLvel''1, pela

I
deshga1'-se da entidade .da Rua XV

quais havia solicitaco f05se convo- manhã uma conversa telefônica. de Novembro e 1'e1.1u01oa\'a uma

i cada a dits. Assembl�i.:\. Cf'ln o fi-' dIzeres diziam de �l.�a dispo- série de inverdades.

to de debater assuntos relacionados e boa vontade f.n, J>�ocuraL.! Por proposta do r:epresentante dG

COlU o Campeonato da Segt..nda Di- ainda, ·desde que tal iosse POSSi-j T-upi. aprovada por 10:1..::5 cs seus

visão e particularmp.nli:1 póra deci... vel, uma soluç-ão hara10nl(t�a para f,coI�gas. de'-,:erá o sr. Gerhard Don

àir algo sobre o União de 'l'imbó,

I
neI' vir a Sê retratar publtca:nente

agrelniação que não vinlla sendo Fp,ito isto, pediu ;.1 palavra ,0 :9�r3ntP a Dir��O:ia da
_ L�:. rliri-

olhEl.da COln bons o�o� por vários sr.. Carlos B. Fontes. o .qual

pedJUj"
glodo-se l!l:tl OfICIO no IJl:la:'), nes

co-irnlãos� menos pur ,";tH.1 própria' �.·ie:se um dos subscr;tore'3 do ofí-
.

b� 8entido. c§::::o cOnt ��:n'ic: n·'rá dc_

culpa que pelas aiitl!d-es to; proce_ cio eUl que fóra soli<.:jt"jda ? con- nvnciado à .JUllt� Dl"-'C!p!inar Deo; ..

dimcnto peliCO espt..rth;0S de um vocação da Assenlbl.�iu :reveJar' pOl�tl\'..1., ('on� � r:.:�cor;.1ellât1.ção de

de seus didgentes. q:.tai o objetivo dcsb-"! peclldü e se ,que sc;ja pU�Jido C0I11 a l!l:.tl: a ·de

Por não haver ln::Jlni-;j absoluta Q mesmo era o de inI",€-,,!�1.3:i. a.

pl"a_j
C!".3 50a,00.

quando da primeira vonv!' L'ação: ca de esporte do =UT• f· :::':.11'0 tinl- Foi suhn.leUda à "01.'1('[10, talll

funcionou a citada .c...s....:embléía em poense.

I
bell1. a pasDib':lidade �i� unl -2nten-

scgund; 'convoc�ção. n1Eh:� hora. Houve confirlUaC;;r) pOl' i:"2i'"!.Q do rt!�Ç 2�tQ aberto pe1(1 0ficio e..xtra ..

nlais tarde, isto é. 33 15,:;C horas. r pr2sidentc do v; ·�to \; e!'(��. �;r o·tà:nário fGrmulado pl.!lo preslden_

p.:::.rticip8ndo dos t�a�)Hlho� os des- FrederIco 'Bruns� ap.l..·(;.-:ert:'1.·ldo co- t.� do UnIdO. sr. Hugo Roppcke,
portista::;: seguintes: nlO justincath.·a, par l' j:-; _lo o fato que se nl0.5tra disço:=-to a procu-

Srs. Sebastião Cruz, p:ccflêente d'" sere�n nostilizadas- l)(.lB torcida rnr \.1111[1 solução CO�l[!]:ia1(;ri..'l para
d;. LBF; Benjan1ÍlTI Lhna Dil'etor do União a:!i equipes OUf! visitanl. o ca=:o. Voltará a OUvir se-us com

do Departalnento do.! 2 n D.ivísão; Timhõ e que os jogRdore� lle seu p.aT!h�ir0S de: diretG!,!1. .

com a

Renato Benito, Frnderlco Hruns. clube mostravanl.-se i'ec.?il·�.os de convoc.éição de nOV8 Asse!TIbléia
Atlolfo :rvI�.es, FulvIo E�lnE'"r,doer- lá atuar. acentuando {-lue 111Uit05 G:eral EJ....-tra.urdinária, l),�asião em

fer! Alberto Oliveira. NHc José deles havianl mostra,o c·(·sc'>jo de que os consultará sobre· G l'oS"sibi
C()rréa. Jo�\o Alfredo Rehelo, Ni- !ião aeompanhar a dclega:'po tri- lidade de voltar atr�z 2TI 3l!a de
C'olau O�tter e Carlo'3- B. :t"ontes, colar, 'donúngo ú.ltin1c. t�io ce::.-tos cisão. o clube, qual seta. a de des.

r�prese!l.tando. re.-3pcctiVcnlente. o estavam de que não terrninari8 o

I
n�c.r-se da LBF ..

OHnlpico, Vasto Ver'!(_:, BrjJ11 Reti- cotejo no qual tomnr,;inl parte. Din.\'t"tc tll.s.to, foi cO!lcec!ida ao

roo Progresso, A.ln.azonas. Guara- Além ,disto, concluiu {J hmaioral". grerrú,') tírnhoeuse UiTt pr�ZQ para

ní, Pais3ndú, Vel'a Cruz e Tupi. vD.stoverdino. assim ,��il1�ü. ,� clu.- I �e pronunciar defini.Íiv!ljnente so-

Notou-se a presença, tqn;bE.m, dos be" rnostravan1-se Stl1ià2ric�.: cQrn' hre U <':8::0. a.té o d;a ": àé agosto
srs Salv2.dor Lem(\s dos Santos, ó 'dirigente máximo ··la LjgH du- próxüno, ocasião en1 que terá Iu
dil'ctor do Departamento de Arbi- ramenti: aHr:g.ido por luna série. �t:'! I ga:�. �nde�)endénte ác C{ln'fl;ocaç�o
tros da entidade e LUIZ F.�i!:. pl'e- ofensas partw,as do 1.0 SeeretarlO pe,a lmprensa, nova A�5embléla
sidente da A,C.E,V),. do União. Ger:d Extraordinária <1" L.B.F., às
Foi aberta a sessão pelo �1'. Se- Discordou do ponte' ele "i�Üt:': d'e 20 horas, em l.a COil'!f)C�'ç;;O e às

bastião Cruz, o qual procedeu à seu colega o sr. Carla, I; FO>1tes. 20.30 em segunda, a qual, em ór
leitura. inicialmente. do ofic�o a. Relembrou incidente.:: rnuito mais dcnl. do

�

dia .. receber:i era delega ..

(B.I. I ele remetido pelos ch:bes pedindo graves registrados eno éIve' 50S de çiio do União, ou por esc:;:ito, a de-

I
a convocação da �s"emb,.eiil; do nOS30S campos, para os qll�.i� nenl clube toma7 a res-
texto da convocaçaoJ pubhctl('a enl

1
siquer se cogitou

,�(! I � Boletim Oficial e pe;() jorICaJ "A daí não achar juste e.';ii! C:l.sti�('
.. ...::r· � I Nação"; do' ?fíCi.O -d •., Uniã�, ,no Jlara o União 1 muito men9S a Sl:a

_ .. L 4,c qual o gremlO, tmlb')ense Cl�nbfL! eliminação.

�,��,.... cou a L.B.F. de que, conforme re-! Quanto á demonstrnçáo de soli.
rlariedade p2ra

Aspirantes do Cm'Jus Renaux
6 x 1. Quadros print:ip:;is:. -
C. Renaux: lVlosin' an, p.._fonsi-
!lho e Ivo; Tezom a, Bolomini
(O Pilolo; Petrusky. T'1Je, 0-
1avi.:-, Esnell e Joine,
Cruz: Valdir, .Fernando

Schramm; V/ern81', Honório e

Chico; Baiana, Anioninho,
:',Tichel. Abrell e S�rllppmal1.

Blusas e Conjuntos de Lã
-Lisas e Estampadas
CASA "A CAPITAL"

MO T O C I C ti S

- ... -
....

-.-
. ,.
..
"
...

"

Definitivamcllt.? aSSl'nta- cedcnbs ele São P"ulo Curi'
da a llUl'ticipa.;\o de Eru- iíba. Rio'do Sul. Lrtjes. 'Cc<1xi'ls

P dada do turno:
ueI' e Vetsch 1Hl corrida e orLo Alegre, nU"lerosns FLUMINENSE 2 � �;. CRISTO-
motocicIistica dê Intcl'!:::.- caravanas rllm�lrii.() para Blu- VÃO 1 Isábado ii L,' 0<" _- Juiz:

gos, São Paulo menau. em Set.cndJro para Tijolo � Rende.: (..;., ('4.757.80 .

. . Conforme já tivnnos upor assistir às sensacionais jJ�ovas Goals: Orlando c 1\'I.u·inho IFltll.
tunidade de noticiôl' úip..s G). l210tuciclisticas d::> (ba 6 de Sarcinc!li IS.C.I.
trás, o Moto Club� de CIume- Se·tembro ,,111 IlO'�S<t cidade FLAMENGO 1 x POnTL'(..UFSA o '�.430,O(J, GoaI: Paulo.
nau IIllClOU um 1110iljüiento quando da inaugllracâo dà � Juiz: Mário Vian'l Renda: CrS O!2i"Cera11l as seis l'c.rhlas de xv DE PIRACICABA x !"ANTOS
,10 sentido de angdrim Lun- Moto Pista "Pref�ito Í-Iel'cilio ;mte.cmt"m il tarde d, c]"('Çl3 téc- r � Juiz: Querl.bim da ::;. Torres
dos para o al1vio .... :. 3. Palllo. Deeke·'. 74.753,90. GoaIs: Vav.l Sahi.,..á, Ma·

nicos que scguem: Goab: Ah'pro 'XVI e ,\1':::>1'0 ISan-

(.'05 dois mal's (lo:;[21(;a,:lo.;· mo- Preparam-se assIm os motO" neca e Pinga .

.

1 T • POGO
- ,.., r''l'O DO PALiY[EIRi\S" x .}l'VEW;"US 2 to, I.

tociclistrr<; locais. CIU "'J'a F!·ítz CIC ista,s blumena:i(,'n>:es para
BO 1-,,' l) X �.""

]"0>,"1".... P"'E'l'A 1 x r..IKENSE 1
- - Juiz: i\.. i11ar<,,1 So�n'H... rL Rty,;(.·a: -..... n.

Bruner " Ernesto Vé'l�: 11, a- rC'cepclOnar condignaJnente RIO, 1 � ,Juiz: Fru(!:: Gl'.Jl, Ren-
CrS 301.795.90. GoaI,. L;I.l"Ú12, :mi- .Tuiz·:"Toâo Etzel. R:>nda: '.,'s .....

fim de participarent d::! pnva aos valoros8s vis;tani2S el2 da: CrS 72.341,70. G;>als' r'aJo :3, ,-_". 7:l.775,OO. Gonls: Piti,.) .F.P: e A-
�as 24 horas de c(_1}rida l�"IotO". outras plagas que_, arjvi virão II!P chard. Rodrigues e 1\7\"'.'1\ '\"ontr:;.\

1-.'/.";('0 ,7'111.).Geninho. Vinicius e Ari'J:-::to IBot) IP,. B3.z50 e Paz t3.1
'C_

'iclist i�a, na pista eh' Inierla� I ;;restiglar-
i.l inicia! iV,l ('O '1\([0- Miltin'lo GUARANI 3 x P SANTISTA 1

·;os,
.

c H.:1j)etição
.

i'sLa c,ue:, to b�urnenau::nse. quc pro-
tC.R.1. S. PAULO 3 x XV l'�(j\'. DE .Juiz: Dante R03Si. tl-J:-d,": C,$

:onsld,"rada a maur dl Ame- pOl'ClOnou. a no,,;;:a cidade AMERICA 3 x BONSCCESSO 2 J�::�_O. ,J_t'iz: Mário,' ;.Hdr!ii. Eell_ S1.470.00. Goals: ROlneU l c Noná
'ica dr, Sul O oa.trocÍn;,na pe- r�ais uma modalidade é�por� JUi3: Ganu� MaJeher. RCl1Cin: Cr$ da: e"S 133.1:25.0('. �,,;:;l5: '."�auri- .G,; Sabú IP. S.l.
o Ce!ltBi..l'�O 1\1:-)1(' Club. Es- t1\·a� corn valiosos rpf"iex'..... s no 36.721,00. Goals: Joã(1 C.J.c·QS, Leo- n110. Abella e Nenê. .._�

'c: pode t �o c1ubA paulista en- cenário esportivo h"eiCJl1aL nidas e Ferreira lA.1 SI'11Õ'�' (' Uru- NACIONAL I x C0f>..'iE:1CTAI., O I Contagem dos diver�ns cncnntros

VJ'�� ':);"T\eioso :,;.".�Jv:te c� seu L�.� batào iB.L Juiz: Luiz l\'Iatoso. Il:cnd'.. CrS I di�p\.lta(�os enl ,nosso E�·t2dD. dO_-
LO Irmu. blum'c_H.ul ns�, f3-

- I11m:;o a tard:e,

2en�0. fil�e empF�h� pe�11 I� � EM BLUMENAU: U"m�co 2 x

l'ortlc;_�[:�<tO ::l..! vn:., dup ..a -- i Temi:; Flore,ta 2 X Boil' Retiro O.
r..lull1e ..1::1l.L'nse I:"J ���tCi-: prúv�! f

Pr;�re;3SJ 2" x Guararll 1. Acr.i"��onas
De{'!ütivainente assenta'

3 ,.: Tamnndare de It lJ;:i 2
da '>. partici}! .•." i·)

I
E!d TESTO SALTO' Ea'nclciran-

Em \";. ';a do 2-D �) � sCilid�'!-

IId
. . tes !� :'� Juventus L

��1I a�;s��leo aÍl;lt�i'�.lt���� r�ef��� E C ·1 DOS � RMftRI'IÚns i:i'.1 TESTO CENTR,\L' Carlos

danados desse c"r·ortr; em I:. H im.aU EenalIX 8 x Vera C�c'':: 2.

nossa cidade. já e::.tu dpíiniti· EM .JOI�N1LE: C"x;as " x São

vamente assentada a da d::'s
dois motocicJis�a" locaj" à S,

Paulo, no próximo Clr.::; ele a

gosto. Uma lista de ,lde�õEs
foi cntregu[' a� H'. J. Sam
paio Caolho, no Cine BL!sch,
onde se encontra � di.spl""ição
de quem a queira svbscrever
com quabuer importância
que seja, enqt'antr: que Gutra
.se acha em poder L�::1:; referi
dos motociclistas.

Virão numero�n<; uG'aVa-
Rua 15 de Novembro, 1398 B LU II; E I� nlm ,U1

Caixa Postal, 5SSlas para lll'esene�::r ·05 E dfestejm de inaug'::lraç&o da 11. TeI.: EDUARDO SANTA CATARINA
pista, a 6 de Setembro

ISegundo inforn:�cõe_; ....ece

.bidas pelos dirigentes do Mo·
� Chlbe dp Blum�n�u epro-������:���_

BANGU 1 ". OLAiU/\. 1, .Juiz:� I ',0:706.00. G:0uls: Me"eze"

AdeJiI1� I\.. de .Te�l1!::' Rt:nd�J. CrS i Cidinh':l ,Olaria).

3

�erlôU1ü Ban�eiranle

saS dirigidas à sua pessoa

Foi discutida, a ser,uir, a ques':
tão referente ao procedimeni0 do

� 51'. Gerhard Donner� (,ue EXerce as

i fUl?-ções de Lo Secre1úrio dn TJnião

I
e que muito se excelera, ter.endo
coment,áries injuriosos e pontilha
dos de mentiras. os yuaís envolve

i Hlm, principalmente, a p?ssoa d?
i presidente da LBF ..

1
Propôs, então o 'ir Fulvio Em- adiantado em Silva N�to AI-

mendoener que fo';�., c(m�lg_nado I f�iate - ITAJ'AI:. Gre.ti:f.ica
em ata um. voto de r"!,ul',,. as o�. çao de fim de ano e seguro,;,,"reusas de .�l'" tmh� '5100 ... ,t1ma "i de acidente coletLvo no servi,: '.!'

f "r_.
Sebastlao Cruz, ".1l!l a ,"prova., �o ou. fora dele.,

_. .

'"

çuo de todos os pr",,,ente,, Precisa-se de un'l. ótimo' afF �
.. Infringiu o sr. Gei'hard Donner i daI ou de um ajUdante 'bem

,.: Ipil'anga I.

EM LAJES: Alia'do� "

o .m '·u·

Para ·maior da,reziI
n

.,

1 c

FPOLIS.: Guari!nÍ

EM rMEITUBA: Atletico (\ x A-

vai O.

EM TUBARÃO: Hel'cma Luz 1 X I
B. Verde de Laguna 1.

El\1 URUSSANGA; Ferroviário
de Tubarão 2 x Uru!->�an�a O.

ASSINEM ESTE
JORNAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMPORTACAO DE ARR02: usuou
P RA EVIT AR ' A
Suicidou-se depois

matar os filhose

,_o � __

REPARACÃO EM
,

RIO, 27
o professor Gregorio
rano�, presIdente da

"Há uns cinco meses, th e

conhecimento de que mi
nha irmã tivera violenta
discussão com .Iacinto ino i
viduo que Se dá ao vício do
álcool. Adiantou ela na o

casião, que pretendia dat

Condenada a penalida de imposta pelo Itamaratí _
nenina das mãos da parteira diri

giu-se ao quintal e enterrou auxl
.ado, por América. Esta nega que
cuvesse tomado parte no enter., 1
-amento do feto.
'I comissario a seguir, ouviu

Iraldes que confirmou ter sido a

redida pelo esposo na noite cita

'a e que depois desta data não
riais sentiu ru,ovir,1cntos da crían
''t, que deveria ter falecido pois
um dos socos do �Baiano" a

atingiu no ventre.
Jratdes qu e é u'a senhora de

muita reslstencia e de complei
ção forte, levantou-se no mesmo

dia em q1.�abortou. e foi cuídar
de seus afazeres domestíeos Dia,

depois, por motivos futeiS"' Baia
no" tentou matá-la com uma es

ping&rda e um sabre. armas que
foram apreendidas c levndas
a delegacia.

A prisão do assassino deve-se á

R�o 27 (Mer �lionall A pro- HêpúbLca 'H":,,.t�'t1a, po'� '."I]);,;"a derí+cação com que trabalharam as

dPnslRtc ela .de,-'sr.') no !WCs cIpa.,:; i �hl·�.e em zn in l-a ,j?'nic!o ror:;, autoridades policiais daquele dís
<
�.

epublíca, no caiso da; PIOU'-; ·nadequada. Entrétanto ela nada trito e um fiscal da Guarda MIl-
laçães para a pasta d2S cts!��üe< I h��l (111':1 v.;.r 2f'l1j,,1 a-s trabaui I: .in l nicipal.

-,

ExterIores, sobr o requer m;ên{o, cou;;:ssão. (1 ](';;_lat'V':J não e·"/I ! A histeria ainda não havia stuo
do m nistro Hugo C'�:!�f;�' " ','l': a':.al1�ando :) car_:'cter ,,�!,�'" <;- : revelada quando, o fiscal Magno
condenou a p":1131 dar!e irnp ,sta' stratrvo da qestao. nas

c'rcuns-'I de Oliveira Passos d P li
-

.J�
pelo Itarnaratí aquele seu tunc.c- 1all:!·a, do caso DJ S o cc '1'Ir�"o V' 'I '1

,a o era -

.

. -

,

',...
' ',' _� --: 19l anela. otado no 12.a D. V

narro, .... ::'l;vlnl� l:"(·rt
-

ira .te Se.L.::!. e_ superror 3_: �leras decísõe s m- I '

.'

relator ela cn!,.i�sà,: e-n""
'

'1,
t rnas da urtllllnü";t'açà(. dos l\fi-,

OUViU na ponte de Pavuna, uma

1.0 ])'<10I1tl;:)e es+i.da o c;""'" -,1iSi',� ns tro-, O,; trabalhos da C'J111'S"'.O! conversa entre duas mulheres
.

e

o seguinte aos )('olnal st.a i ue U r-pru��(':gul!Tnn r.'H·,J1:h:"I·�i1t('
.. ]3ür: um ho.mero .sobre um Indívídu»

f'orum ou,' r _ P '<"O�l '

- I�' -" _
i �U�l vez o ::le'n<lllJ Vit.orin- F,." rc conhecído por "Baiano" que entar

• ( " atrneri . - (,>,"1 i -n!OI'mOU '

ra f t fs.dero a solu.ao d.J presià,"ti'" da I' :.'
ra um e o nos undos de SUlI

----------------1 Ocane lalll�l�tc� da pena confirma moradia, Era o começo de uma sé-

C O !� t' aI n (: O r I que .el� f?l' injusta, Ressalta a rie de Investtgações que redunda-
tiiJ \. flJ � o} ,J

"

sua, l�lqUldade. �manhã tnssttrel
pela apresentaçao dos documen- riam no completo esclarecimento

D O D A r 11), liaS que l'estab�lecDm a verdade de um crime, O fiscal interessou-se
• A. J. • ; em torno do diplomata par.rco pelo assunto e pediu maiores in,

Ssrâo realizadas na <:: ' 'p:?rque '0\ '.Simples cancelamento formações não sendo, porém. bem
,.

"e nac desfaz Os aspectos 1'101'[1,';; e sucedido, pois aquelas pessoas se
gunaa qUInzena de agosto, políticos que estamos exam inu n- amedrontaram.
na capital co Estado nos (1o.J, � é preciso que Ee faça rejJU-

1
.

d
'

. ru.çao, em desagravo ao mntstro
OCalS e atas estabelecidos Hugo Gouthiér.

' .

na Escala Publlcada no Diá
do Oficial do Estado de 22
de Julho, as provas dos se.

guíntes concursos e provas
de habilitação do DASP:
Escriturário, Datilógrafo,
Almoxarife, Arquivista. Es
tatístico e Assist::,lte Sin
dicaI.

LOCALIZADO () SUSPEITO

no
.

.

concerto

O fiscal dirigiu-se para o 26.:1

distrito, onde se encontrava de

serviço o comissario Darei Araujo.
re\'c!ancb-lh" a historia. A auto
ridadc ouviu-o, e em seguida de
terminou-lhe que fizesse dilieenelas
no sentído de identificar o suspeí

na praça do. Rio de Janei- to,

1'0, aceita

i
Nu�u€�e .distrito quase não �xis

Representaçêea à Comissão. tem ínvesttgadoras e as autorída

Corespcndência, para: des tem que se "•.ler da ajuda
Caixa Postal, 5171 _ RIO i

prestada pela Policia Municipal,
DE JANEIRO.

I
que tem colaborado na resolu<:ão

_________

-�,,����� de

Om���:�l �:�s,;o e o comissario
Cumprindo sua finalida-I cham em vias' de serem re- priedade do'l sr. Kumm, á

r.iJta de Irle �pas;;aram
a trabalhp_r sem desean_

de, d2ntro do seu progra- moddacios, cuja eficiencia ,rua São PatÜo, n·o 1835, a

Canta"a' sabado"�2no Carlos GorneC' SrOa'_'s·_Fdienatl_�aebnatlhc,o d"le,pl_nOtieSrrduept024 c�nO-_
ma de ação benemérita, vi- será cem ,por cento. Para-

I garage parél. ·:recolher os

,
.

� .;:; sando bem servir a coleti- lelamente 'ao louvavel em- onibus e uma oficina m�-
í, i'�j� \.J j ��ge���:m p�:ca�,i��a�o,��dividtio co- vidade blumenauense, a preendimento da referida! c2nica, para, os necessarios

a soprano Lucl"a Mantovanl" .

Tratava-se do lavrador Propereio (:·mpresa de transporte co- empr2sa,' estão sen'do cons-l reparos dos ,carros,
(105 Santos, casado, de 42 anos, letivo Kumm & Cia. Ltda., truidos nos fund,os de pro' Vem assim a·. empresa
residente na estrada do Outeiro ,. J

.

H:spcda a cif::'de: descir:

\
Cl1l';OS Gomes. cujo programa Santos, sem numero.

vem de receber mais dois

o�t:�-t1, l��\a, ��s n?a��l:c: ,�e' pllb!ic:;remos, oportUl?amente, CONFESSOU O CRIME célnfortaveÍs e modernos' 0-
Lbudac,,,o lu ,�as muu naclO� Sa,1 �s mms elogIOSOs os No loe 1 II t '''�d 'b "V 1 " 'dÂ t',�'" 'f t .. _, ,�.. . L .,

a s au .orl,... es encon- nl us O VO 1 ""n lCOS
I",!". ra a'De '"a t ,n ..ora u- comentarJ'JS da Imprensa do traram Prop

.

b
'

c;a ]\If.ioto ...ani. que vem de Rio Grande do Sul sÓbre os e:po' I g'd erc�o _ edm Mcomo sua. aos dois recentemente ad-
perC'llTl'l' as J)!,j:;c' "ais cida' méritos

' , s�, r 1 es uela e, elo San-
"d R' d J

-

.. �;.rtisticoj de Lucia' tos,_de 39 anos, a vitima da agres- qUIrl OS no 10. e anelto,
de::; do 5L·1 do paí:<, em vito- Mantoval1l, destacando-se den fão, remod la d

'

�re el�s o que !1Ubrcol1 c Interro<:ado pelo fiscal, �Baiano" .

e n O �sslm .

a sua

"Corr2io do Po,' _ ", de Por' �o"fessou o crime, relatando-o com
frota de coletivos, no lou-

I �o iA,l�gre... C)·1c._cb;do rios se' ::Ietalhes, vavel intuinto de. p�eenche.r
-

,
.. t, .

.

- RIO, 27 (Meridionalí I Respondendo a pergunta

I
sequencias nao

!,U:,ll��.. �r.m, s. d R'd' P
Conduzido para a delegacia de- a racuna que se faZia sentir A visita Ofl'cl'al do pres-lden� do reporter dl'sse r"ais o mas, aÍnda, comerciais para� ;1\'1:I,C5 [J a 10 e' �larou qne n:! noite de 13 para 14 'd t'

.U

�,): i.�,l"" ti\',T,'m ontem, à noi, lo corr,:;nte tIvera um desentendi_
em seus se.rvlços � rans' te do Perú ao Brasil está embaixador Mirch Quesa- as relações entre os dois

, <:'1 ;'.;I""fío de :,scutar LU· mento forte com a esposa e depois porte coletIvo, na lmha de defilHtivamente marcada da Laos: I países, Declarou o embaixa
"'P" lVL\NTOVANI, a 'prec:u' 1 espancara. A mulher sentiu al- Itoupava Sêca. f' d d d M' h Q d L
1 d 'd ,para ms o mes vindouro. "A viagem do presi en- ar Iro uesa, as aos:
:_:. �;;r 1':1110 que, ép:JE :: c.:- ::umas dores e, nada mais, Passa-
l1wf ('S l1nl:::US05 c_as platéias, .'am-se os dias e na noitl! de ln

Fica dessa forma a em" ° galo Odria passará cinco te da minha pátria pode 'ser "Estão r2almente em

-...·�L! trazer aos mieroIolles lo· l",ra 19 Traídes começou a sentir presa Kumm & Cia. Ltda. dia no Rio e tres em S. considerada como "zspírr- todos vários convenios
c ''l � r�aicc Cil' ,ua voz. sem· lores ped;nd�,lhe que chamas�e a completamente 2parelhada, Paulo. tual e de concordia". Cons' caracter comercial bem co'

, ,."'e c:uv�da (;om agrado, O larteira. Ele 'assim o fez ali com- f
.

; \'"l"laGO progr. ma, patrocina' parecendo a "curiosa" America do
com uma r�t: de 12 ôn�- "Anuncio com muito pra" ; titu'rá, sem.' duvida, u�a rr_;o outros de fundo geral�

l·cio ���r firmas pcbtenscs. t�V<l l:spirlto Santo João, residente na
bus .em c�ndIçoes de trafe- 'I zer - declarou· esta ma-

I reafirmaç�o da v�!lha atm- Na�ur�lmente os �esmos
;".1·, ex�cução, preenchendo rua Iriju n. 428, que atendeu sua go, InclUSIve os que se a- nhã o embaixador peruan0 zade entre.o BraSIl e o Pe- poaerao, ser melhor rmpul-
:! ,h l:ora lírica em que a �sposa, Esta deu á luz uma meni • 't d

'

d' "t d
'-:'0' '-rr2 se houve com múHa. na morta,

-

r. Carlos Miroh Quesada ru e estamos 0_ os seguros SlOna os com a VISl a o

',;.,n��I!'di;), já que todos o'; nú' 'ENSOU QUE O FILHO FOSSE VOTO DE LOUVOR AO Laos - a vi,sita do presL de que térá• muito
I
-feliz presidente Manuel" .Odria,

.

"
. :'-'�"3;n interpretados dE DE U:'tI SUPOSTO AMANTE dente do Peru a este país. transcendencla em todo Contudo convem salIentar

-r, -�i» ,:r.nquistnr louvores Interrogado por que procedera
SR CHATEAUBRIAND O presidente Odria che' continente ari1ericano .

. '"'.' ._-:, ;',$, '-centuadmuen - 'este modo, respondeu �Baiano" F' 1 t b
'

riosa tournée pele p3.Ís, I'
�t' n-?, • ,;. \ c-rd:ldeiro fecho lue pensava que o filho u50 lhe I. gará a São Paulo no dia 24

-

ma men e ',0, em aDta'

A aplaudida sop,ano é do· de Oê,: , O luee di qucst' lertencesse e sim a um amante de Ã ' •

,de
àgosto, pErnoitando na- dor peruano .confIrmou que

no. :!e :)T""11rr;s:1 "óz. cuj8 I : .•• i;"
-, ,

'índa d: Cha" ua esposa. O comissario Darei pc- _ SA °d;�tUrO'd 21FÁ��S�on:lI), quela cidade' dia 25 viaja- essa visita deverá ter con-

SE'l',sibilidade al;,i"t!-':!:l .cativa 1""'-'::;11'_ .:;.-: :Jnn:zrttL Com :iu-lhe que informasse.o nome �o'prop�st: dC:�J1. °Tomas Alher�� rá de àvião p'ara o Rio de -,-�-.....,.....,......,......,...-.....,..-"';"'----,",",,--����--�-.....,_..,--,.--
e atra- as phtel3.�� Jl1êlõ ex!

I
(',.�:, alldi. '�r), 'lUe teve ao pia' ,m' te tendo ele af,rmado nao !aprm,'':>u o voto d'e lOUVOr e (!O?l-'J' d "

II!Í!!"Jl!I!II!I!!II
;'·�!',:r� .. :_,uri'l. lVlar:tlJvani velu :':n t: ,"'ll';';:.ctcnie maestro Ro' ter certeza quanto á sua identida- rgratulações ao senador Assis,

anelrO on e devera ch�gar
!.'__ ";-::tpr 11,,(1,:

'

::<:>:' c,,�r'so, T2�"1;1' LUCIA MAN. 'e, ' Chatea.ubrínnd elo artigo 0_l12 � as 10 horas da m·anha. °
«I C,,,;,l:·.!d::\1. :'c Bie·õ3uko. f',-::;-';.o;,:"T f:irmou-sê, mais uma A parteira foI localizada pelo esc:_eveu a respeito da recup'!·· regresso de S Excia a Li-
!,.l'ofessor catedrálicJ d; Esco" ': �z., nos n:�sos mei�s radio' "iscaI Magno e levada para a de_ raçao das lavouras cafeeiras 1,0

t'
"

t
.

d'la de Agronomia e pr:fessor ',�nicos". Iegacin. .

Estado de iMna'S 'l"Grais, ma es a prêvIs a para o la

d', Fa!:!uldade de Farmacia e (A Opin'ão Publica). O escrivão OIdo,r José do aVo i primeiro de setembro; an-

ndontologia de Pelotas no "De LUCIA MANTOVANI le foi encarregado dO processo. ou-I ,.�� ., •

G f tes disso, porém, o general
RLf Grande do Sul, ql:� nos ',,-,.1e-se dizer que é uma can- víndo todas as pessoas implicada"

- )�Jres onça ves i Manuel Odria voltará a
d;:u c' prazer de Slla visita, :Gn complda, dotada de LI' SL"i'AIS DE CONTUSÃO otflVUc"A.Uf··""- Pld

'

_
A ,sopran.o Lucia Mantova' :,la voz excepcional, servida NA CRIA�Çil - d

-

ll:>ao
au o OU e passara os

, , ,- 1'· t
. �.,__i .,n",t.. ., etlcJ1«tw1" d' "30 "I d tnl lra·rEa sar um concer o na "001' todJS os atributos, que ia' Confessou Amédea que atendera _ BLllMRNAll _.

.

laS e.:> e agos o pro-
próximo sabado no Teatrc �em dela uma virtuose", Iraides na madrugada do dia 19. a.a Iln:IIQ••• '5 _ '•••t 1 .... ,ximo.

Exumação do

�.
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- da,,,,
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