
RIO, 5 (Meridional) - Com publicidade excepcio
nal, o sx-deputado Machado Florence reuniu ôntem em sua

Iaze.nda "Galo Branco". 110 município paulista de Caçapa
va, o marechal Eurico Gaspar Dutra e altas autoridades das

fOl;ças armadas, à frente o general Fiuza de Castro',' chefe
do Estado Maior do Exercito. Como convivas civís de maior
ímportancía compareceram o governador Lucas

.

Nogueira
Gareêu, deputado Novelli Junior, sr, C. Junior, genro do ma'

rechaI Eurico Gaspar Dutra e alguns parlamentares da in-
tímldade do anfitrião.

•

O objetivo do sr- Machado FIorence ainda qUe sacrí
lego, foi a pretexto de inaugurar a capela em louvor a São
Benedito e cuidar da política ligada à sucessão presiden
cial. Nada menos de seis generais e um brigadeiro deixa'
ram-se atrair para aquele converçote, onde, segundo hoje se
revela do que mais se tratou foi de fixar as bases objetivas
para a "sobrevivencia do regime democratico", que confor
me se diz, está assumindo, por outro lado "caracter um
tanto de honra" para o governador Lucas Nogueira Garcês
e altos expoentes das Forças Armadas do país.
Por estranha coíncídên- I ças armadas, pois o líder

'cia,. quem agora se mostra partidário recebeu convite
multo zelcso pela sobrevi- paz a participação da con
vencia do regime e da 01'- versaçâo na fazenda "Galo
cem publica são elementos Branco".
como o sr- Machado Floren A reunião porem não
ce, que em 1933, sendo ocorreu inteiramente a con
membro ativo e de larga tento do seu organizador,
projeção da extinta ação pois o brigadeiro Eduardo
intregalisía, tentou com Gomes e outros oficiais e
.";('l.1'3 companheuv.s de mi- generais, prevendo natural
hera um golpe contra c menta os efeitos descon
.g,werno em maio, daque:e cortantes da idéia do sr.
mesmo anc. Machado Florence, não a

Estranho também se a- cudiram ao convite,
figurou que, para se resol
ver o problema poltico ou

para lhe traçar as diretri
zes ou bases, tivessem sido
mobilizados na sua totali
dades os elementos das for

�
revista "Rose El Yosef",
revela que o governo

t-gípci.q couííscou lodoi':

os bens do ex-rei Faruk

neste país, alegando que

ele rlevia impostos at1',]

zados num total quasí
Igual ao valor das pro

fJl'k.-'dades. Segundo a

mesma fonte, o Conselho
de Estado havia decidido

<toe {) l'l'i nílo estávu

governo
•
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g&mO� 5 (UP) � A

todos bens do

(Conclui na 2.a letra .1)
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< :/%1 ,50 do reglstro do nasoímento"do

lNAlJGURACÃO DO POSTO DE PUERICULTu'RA sr. Samuel Waine,r.

"ANTONIO CARLOS" - O nome do saudoso estadista An.-
- Meu par-ecer não poderá

tonio Carlos figura hoje na fachada do modernisslmn Pruto ser dado 'senão nos autos - prns

de Puericultura recentemente Inaugurado em Patos, numa seguiu o sr. P:mentq do Monte,

eertmona que despertou intenso 'entusiasmo naquela pro-'
No entanto, posso :úl.iantal" que,

gre.usta cidade paraibana. Um mineiro dos mais ilustres _ em tese nWJ- vejo como aceitar a

o .deputado Carlos Luz"":'" foi o padrinho do novo elo da exceção. A compentencía da Va

Campanha Prú-Mcnumento a Monteiro Lobato, cuja obra se ra de Fa,ninai. A competenoia
u.tende por todo o país. Da solenidade é o flagrante acima, da Vara de Fnmüia me 'parece
vendo se a senhora Darcll!o Wanderley, quando cortava a ínsoflsmavel.
fita inaugural, entre os srs. Drault Ernany, sujrlente de sena I E observou:

dor, coronel Robert Pessoa, Darcilio Wandel'ley, prefeito de - N.ão obstante, pode fi defesa
Patos e deputado Carlos Luz, articular o que qcíser. E' um

RIO, 5 (Meridi',)naJ) - Por recurso que lhe cabe. De qual
enqeanto não examinei a petição
ela ainda. me 'deverá ser remeti
da, apenas ao processo pelo juiz

Grandes, romarias
Imuulo de

ao

Renter

TROPAS INGLESAS
RUMO 'A GUIANA

E:INGSTON, Jamaica, 5 (UP)
- Soubo-se que o cruza doj- iII
g-lt'\s "Superb'" foi 'marujado para b�o;�in:�;'d��I�e;:\\;I�,�t��fO��X��'" > ter r3 aproVil caNoçõcs de que 'J" COllluJl:·.;I",!' extu- �

...J�í!"un fl'ànlando um golp! p:1I';1 ,

:':e aportcrnr da·f'ol""ifl. I"(JIII"s Els.:Ip� j'bUlm-.dol'Jote da ftflil·ns!·,v.� de Ch-0',·CLI-I p'ara' acabar' a gu.err� Irl-'!B·ligudaa ao governo nultt a r d zern ii ti lIll �IQ U II lO IA II li U
qu., outros nuvlo s. com tropas LONDTlES" UP G.d ,iJ ( ) - a- ra fria. intencâo ;rle adiar indefinida- "jamais se repetirão os ter-

BEHLIM, 5 \ UPJ -- Calcula' partirão hoje, r- que há maios nha terreno entre os obser- Não obstante II reserva ma

I
mente as discussões sobre a rãveís acontecimentos da in-

se -em oitenta mil o numero de b'Oj)lls na Jn.n1flien prontas para vadores dínlomatíccs a Im- n'fl?stada hoje pelo Ministe- Alemanha. Pareceria que Mos vasão de Hitler" e sugeriu u

a!emães que vi,,�m'am ón1.l.nl,

O\S(�l1ln
�mh\1l('adll3 a quulquer pressão de que o prime;�o mi r ic d� Relações �xteriores, cou desejava ver, pr imeiru, ,0 ma sér!e, de' ,gal:anfias dentro

túmulo da pl'pfet1.o dp Berlfm HLmen(o. i nistro Churchíll se propoe fa- cons dEr<Jf se .possível que I resultado da conferencia polt- do esplnb ao pacto de Lo-
Os-íental, Iilr.nest Reut' ,I' cobrin-

F E Gil
zer, em breve. 11ma nova ge<; Churdüll pOSS'l c1.icidir o en- tica da Coréia, antes de abor'- carno, para impedí-los.

do o de flore'. .;. Entre css.'� vis:- raqueza tn era tão, para a realização de con- vio a Moscou do titular desse dar o problema germanico.
tarries, havia milliál'i'S ,cl .. mora- VINHO CREOSOTADO \cr::;ações diretas com a Rus- �lepartRment:J, Anthony Eden, i Por esta razão, acreditam os

dO! es da ,!)lt;l, OI iten!aI. Silveira 3ia. a fim de p0r fim à guer- para iniciar conversaçã.es, 110 observao:Jres diplomatic.:Js que
caso de os �ovléticos não res- a idéia de Churchill é de que,

Turqu·,a rmedllllladora na lula ���c!����:c�asI4C����en��i�:unt3 �:r�o�}:��nc�a�t�S�ec�s:���.

o l.unisteric. de Relações dar-lhe garantias contra uma : [; ••

pel po'sse lotai de Trllllleste �rf2Ii��:��M,�����:�� c������� �:���t��:��.l������Odaai�:� Qj�_de funcionarios franceses, no!' O primeiro ministro enun- -

te-am2ricanos e britanioos, dou publicamente essa opi- fOFO {lC IL RIO 5 (M€rid:'Jnál) - A rr>por

II ·t t- d L
•

I
com o objet'vo de redigir:;. nião, em seu discllrso d.e 11 1 l) II tagem :política, embora sem con-

..cei a a sugas ao e aDIe' .
resposta a nota soviética de de maLa no Parlamento, quan,. (I .fisf vite correu. a bisbolhotar 3S con.

ANCARA, 5 (UP) _ A 'rur' I do AUantieo Ntlrte e (; unida a quia no espinho'30 problema ele
- 29 de setembro. réplica, por do disse que . a Russia tinha

GdII ft-CaIdS) '1).
versaçõ�'3 'da fazenda

quia aee-',tou .as sugestões da' Iuga.slav:ia pejo Pacto Tl'ipl:ce Trieste nos dada ferça cons;'!c sua vez, da nota aliada em dire'to a garantias de que Branco", da qual
França para que QfCreça sua aos Balcãs. ravel .ao Pacto Atenas-Ancara.- que se prop:s uma coníeren-

c;;:---c-----:--..,....-::--::-:--:-----c-;._..;_------:.._-
.........:.......:.:.:::....::: ..,.,..-.;......,-

mHHação na divergencia <Jntl'c Em virtude dessa dupla vin- Belgrada, e abrir,ia a p'J'ta para
cía das quatro grandes poten

m' O MliIIOI&ste· " J t'
•

n. Italia e a Iugoslavia., a respei- Cl'lação, o sr, Laniel. ao que se ulterior adesão da Itália a ess.:l cias, sobre a Alemanha e a O O riO a US lç·a v'emto do territorio de Triesie. Foi o informa, sugeriu aos governantes aliança_ .

Austria. Dos resultados dessa

q
.

f I
. . turcos que eles se aCll"ln em ex- REJEIÇA-O SUMARIA

reunião rependerá, na opinião
ue ln oramarafll, laje, os Cll'CU- u - •• de observadores competentes,

�O'.,;Jadt:oPlOo�loártriecuosdausr.�ln·ntaelaandcOonqfUee cq��:n��"I�::��içõe: f,�gI'OaSl".:oasôlcihture_. ROMA, 5 (UP) - Ao rcf"l'i.t'·
s.e Churchíll Se decidirá a ag,·ndo na repressa-o ao -J··ogo de azar� u - "se às n()ticias de Angorá de qU8 entrar em entendimentos d:-

rene ia do primeiro ministro da guem a um ent"ndimento tendo
a Turqu:a concordou em servir retos com Mosco... ;.�'I'ur"ul·a. Ad'mll' Menderes. con' em conta pI'I'ncipalnlente qu" o

.

-, «, ,. � de mediadora no litigio .le Tri- Circuks diplomaticcs em
o pl'esidente do Conselho de Mi- sepPe Pella p!'etende vi�üal' esta este entre a Italia E: a Iugoslavia, o:mdi"ões de refletir a OpJ'-

RIO, 5 (M,eridional) O rUTURO' l!ln jornalista 11.o"·e �mer' 'a
nistros d F T h L

.

I primeiro ll1i1n'"tro da Italia Giu - . ,-'" 1\11 nÍsiro 'da Justiça sr. Tan- ���slll1ção, 5 (UP) _ De-· ..' 'a .- 11: :-
, a 'rança, úosep ame,

.t..
um porta-voz do MinisterlJ. das mao pessoal de Churéhill con '-d N _"

,
, no, Peron dIsse:

Os dois estad :otas conferencia- ctaPI ..

aI <'Jnda n_o mes corren- Relações Exteriores itarano fl:s- sideram imu_rovavel que se
<.:f,·3 e\i �s, comparecera a' vemo!' nos unir toh,lmente a- "FE-�jzmente existe um Ei

. l,lanhã, às 16 horas à Câma- finl dE: que p<JSSU'110S sOlU".. l·O Co l' '. ".-
ram durante duas horas e meia. e.'

"_. ,
se: realiz,e um3 conferencia das ra dos Deputados, atendeno S.·12 JClwer nos Es�"dl)s Um-

acompanhados rI,.)s .re<pedivos
Na op:nlao:> c10.s mformante'i; e

j
"

_". '" t quatro grandes potencias, pa >, convocação da Comissãc �::',r O� rPrtOblfel'!las de nosso ao::;. Chegará um dla em que
min·istro.;; das RFlações Exter;o provayel que hap uma troea de A rdela e Imposslv'>l, A, no ra re'301ver os casos da Ale- Parlamentar de Inquentf; so-

IllcUl'O_ S o 01 o que �la- tldos s.e:r,:mo� compatriotas
reo." Kuat KOPI'U!i e Georges Bi� consultas entre Anca;.'3 e Belgra tidas são obsurdas p� sem_ fU.TIda- manha e Austr'a, E' que, se- _ rou.e presidente p,;�o� aos nas Amerlcas .

dault. do antes da chpg-aoa de prI· mento. Par :ssu .r.azao. nao. 1<>re., g.undo acrescentam, o Krem- bre o j<,go. Falando à "ep(')r- j:::'l'r.uhi'tas, hoje. Percn acres - Peron tambem &nun('jou
Ambos concorüm'am em que c

Ia. mos declaraçao ofICiai alguma 50 lIn deu a entender elTI sua tagem, o Ministro Tar..;:rerlo cen1nll;

]H'oblrma. de Triesie deve ser
Uma ;inton'ençãe feliz da Tur bre el3:.3". nota de 29 do m.es passado, a

Naves declarou que prestar:l "A Argentina tnba1ha com

resolvido com "ur'�encia p05si-
- - - - - - - --

------ à C0missão amplas informa' Esse �,enLd,;J':.
vel p;,l'� segurall<;,a do Me(litel'ra- Golpe�-(ontra OS vermelhos ç""ies sobre como o MinistériO -- Depois,
nl').

da Jusfça vem agindo na re-

pressão aos jog·os de azar,

1 ,����:��:fE1;���e���:�� ��l;� dO�: A ceits.fq pe los erripreg8 _Ior�s ���;�C��:�l�ãoOp��e �:���e�� um p a s s o. ele c is iv o (Jaca . ,a.!,�..
do Me<titerranco, Laniel e Bi-

ai ..., ��l�;���Od:S c��d�dasd�e��;_ '

��:gjIg;}:��:Jj:;i� as reinv;dicações· dos marítimos d::��j�:��riiiii::� libertsção noconsumopetrô liferd
n'llic ",.'� dias, RIO

-

r'lr 'd'
.aO SR. JANW RIO, 5 (Meridional) respel'to as segul'ntes e 0-

VINCULADA AOS DOIS
' :J (uen Dnal) v-ersiva c!-:J comando de gre- contos do Banco do Brasil. QUADROS E

'

PAI'S:CS
REuniram-Se hOj2 no gabine- ve. Tendo conferenciado com o RIO, 5 (MeridiOl�al) _ Em sta criada a "PETRO- po-rtunas d.eclarações:

A TUl'quia está v:I1('1I1:1'],l ',\
te do diretor do DNT os prc MESAS REDONDAS presidente da Republica so- São PauLJ o repre"entante do BRAS"· O "Diário Oficial". "E' um acontecimento
sidenies dos sindicatos dos NO NORTE DO PArs bre o assunto longamente, o

'. d 'b d 'lt· bI-.Ilali'a Ilelu 'l',I'ut:H!O' Ui; ,\lil'lI",:I 'tO i' t d RIO 5 (M 'd' 1) O
M.misiério Públic;J, Junto a e sa a o U Imo, pu lCOU que dev€ encher de J'ubilo,., mal'l ·mos te (Irc Dres o , erl. lOna - sr. Egidio Camara aguardará

L
.

1 C t' L
.

d 8'1 d' t VHa Auxiliar do Jur:, denun- o a�o do pl'esl'dente da R,n- .todos os bI'asl·lel·ros. A 1e1'mc e, os Cll'a e empresas sr. _1'e1rO alva, lre 01' n_ lugar a nOlnea"'ão do
'"

t· 1 I' C t· d C 'do A "dou (, sr. José Csrvalho. res- bl' dpar teU :WCS. p:\1'a 1'eso ver a na ar eU'a e 1'€ Ito grÍCo SLlbstituto, ponsavt>l pelo J'orne! "Notícias pu lCa, sancionan o o pro qUe o sr. presidente da Re�
questão do cumpriment.) dos la e Indllstr'al do Banco do TUNEL ENTRE ()

.

tI' ti C
-

t'
.

'bI' . ,.

I
"de Hn.J'!:.'''. (lUe se "dita i111. Ca- Je 0- el o ongresso 111S 1- pu lca sane.IOl10U e o 111S-

Bens do acúrd� recedcmente Bl'asi! J'á aprovou o roteiro RIO E NIT'?ROI'"' pital paulista e .d,e orientação tu:ndo a "PETROBRAS". trumento da flexibilidade'
firmado no Ministét'io do Tl'u da ,viúgem quc realizará :1.0 RIO, 5 (Meridional) .

111 d te t d B 1 A C:>lUlilllSÜ1, c·�mo mcurso nas Ressaltando a significana-o e de rec'ursos IJa'l'a ''''llf=len-balh:l. TfJd:lS as 1'E: .vindicaçõeg, OI es t; nor í;:' () 1 :.l�l ,I nuncm se que. .f'.rrnas in- 1 t' , > • � rl '!; ""

, .

f
. feé AmapJ O "r lo e

.

1 t pena� LOS ar Igos .1.,:, e.1... a do ato o pl·eol'd·�rlt.'e da Re- ·.tar-se f'ron'talmente o' proSÃO PAULO. [, iMpl' d.) dos mar1Í1ll1:JS oram aceitas I
' - �, ... UI' U'O i g 2sas ,e nor e-amel'icanas pro leI de imDrensa, j-.or haver .. <;;

Levantou V;J0, :1,,, sei� ho,r.':l, com pelo,.: empregadores. Ch�gan-l
pw.:;tende realizar mesas ted�n i pl�zeram ao goycrno bras}- pUblk&do "noticias injurio- publica falou para todo o blerna da descoberta e in

dest no a L'l1W, o fl\'iõio "U', ...õn do êl perfeita conc·jrdancia. d�j.� c:m as classes produtoras; ��roe� constl'u9ao de u�n ÍI:- sas" ['O lwefeito J:lno Quadros. BrasiL Realmen�·p. a PE- dustrialização do petróleo".
duz o pN��iclent e A.nll\ilH'io So- Foi h.lVl·úd(/ :: ucórdo fínnl com aflll1 do:! encontrar llma for- I u 'itre o fF}-IO (' N IÍCl'Ol. A denullcia se refere ao ar- TROBRAS l)odE'rá signifi- Respondendo a uma l)er.moza da Nit''1I'"guU e sua C'olnili- [) assinatm'u dos presenles fi- 1 mtl�a p:li-a .3Ull1ento da pro- i. n�a � �s��s Irmas pt'opõe-se tigo ÕE' erit'ca (j� aumento
\,a. Cam i"'élO, tel'lil'rnu :t .... 'at.!:::m c'lndo assiln afastado q{lal-1 cnçao e 1aclI cl"t':d to·

. I a constIulI, o tunel sem onus à''; pE's.sagens de ôniblls da Ca- cal' para nosso país um paI' gunta sobJ:'le as relações do
<. < - -

EXONERADO O DIRE I par'l � na IS f c' nd '

d
"

l'b
.

do Chr·[e Ú(' GDY[,l'no nicam· quer preit'xto par:! nova gre- i ' ,- 1 ,'�.. , . a o _l�'em pihd, e que segufldo alegou n 50 éClS1VO para a 1 erta- ,Conselho com a "Petro-
guen:le ao Brasil,

. ve '2 neutral zadlt a ação sub- :
TOR. DA ?_�RTEIRA f com o c1il'l:ito de cobrar uma Chefe d.;> Executívc paulista- ção estrangeira no que tan-I brás", esclareceu o sr. PU-

:::N��D�gC:iii:��" DO

fi t�xa d: pcdagio dU�i{,,? Irin 110, c.mtinha injúr!Js e calú�
ge ao consumo do petrole(J nio Catanhede:

.

RIO. 5 ('....nl'!·dl·Oll".I) _ A-
t,l anos. n as contra sua p�SSl):J, U10Ü·

d d Im,� .. 'lio pr'l'que rel1re,wDioll ao t' seus eriva os. .

puramos que o sr. Getlllio

I
prc·curador gCl':l1 da Jüstiça, O presidente do

couse-l
O Conselho continua-

Vargas eoneordo1.t em. concc- II F'raqneza em geral H dando lugar a deY\l.mcÍa 01"1 lho NaCIonal do Petroleo, rá COlnO orgão de contróleder a exoneração solicitada II VINHO CREOSOTADO 11 L:rmulada.
lJeb sr· Egidio Camul'a do I) sn.vEIRA r'EltON OTII\1IS'I'A NOS :,1'. PUnÍo Catanhede, abor geral da política do p'etró-
c'urgo da Carteira ele Red,es- �__....;...._______ l'IWELEMAS DO c!ado pela reportag�"m fez 9 1eo no Brasil. E a "PETRO-

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

Missão de fden a Moscou para
de Ma,enkov

'.

-

Prepare �

o futuro de
seu filbe
dondo-lh.

DEIXOU O BRASIL
O PRESID. SOMOI!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(I N E
CINEMAS:

BUS ( H ( I N E BLUMENAU

AUXILIAR DE ES(RITO'RIO

(LI-N I (A
�.- DR. MECESLAU'SZANIAWSKY
Médico do Hospitll,l NOS8;.\.' Senhora da Lu,;

Consultório: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92 - Forre 2665
ResideIlcia: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B. A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E l\ffiNTAIS

Doenças da, pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regrás, Exces_
so, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Eiiterilida
de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crô-

--� nica - Hemorroidas, etc.�
ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias .26 a 30 de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ _,.....__

�..-;..���

Hoje - 'I'erca-feira, às
horas: Continua em cartaz
grande filme nacional,
"0 HOMEM DOS PAPA
GAIOS", com Procopio, Ludy
Vellcso, Waldemar Seissel,
Eva Wilma, Herval Rossano,
Uma comedia fina. que marca

mais um pass] a frente para o

cinema nacional!
"0 MOME:M DOS PAPA

GAIOS", primeira produção
da Multifilmes, é uma pelícu-
la satírica, que todos

-

assisti
rão com prazer.

8 Hoje � Terça-feira, <às 8
o horas: - Yvonne , de Carlo,

Joe! Mac Creu, na historia de
uma cidade:
"PECADORES DE S ii O
FR.ANCISCO" - A historia
'do homem de bem que lentou
sarrear uma cidade. e da l11U

Iher que o amava, mas que
era tão corrupta quanto o

pior dos bandidos, com quem
vivia! "PECADORES DE S.
FRANCISCO" Uma película
qUe traz a garamt!a da War-
ner ,H

PROCURA-SE AUXILIAR ele escrítoaío de prefe- passou. então, a referir-
renei.a com pratica. Extje-se referencías, se ao que já foi realizado:

.

. .
' IJiíeressados queiram dirigir se llOl' carta de' pro-

-'- Até 31 de julho ultimo,Vende-se TerrenQ'" Ho.. prio punho á Caixa postal 142 - Blumenau, por conta do cred',t:;> de 49
milhões ü Ministerio reven-

fel Sa-o' Jose' 11i1f5 deu, na sua sede, 349 trato-.

. "

res e implementes, 40 silos
Vende,-se terreno �edi;ndo' DOS ALFAIAtES metalícos e 10 moto-bombas

7 (sete metros de frente.e 40 .'. de irrigação, num total de erS
(quarenta) metros de fundos, ( 'O N V I T E 39.3S2.985.l0, e, nos Estados;
situado à Rua 15 de Novem-:

. por mtermedio das Secções
bro no atual Hotel São JQS,� A

ASSOCí!lÇãO.
dos

Alf.aiates._de Blum.�l1aU convi.da ir �ecr.l.���I1!fn�:r��o�a
-

0t qu:pegado ao Carl lVahLe
.. os seus associados para a .reumao a reallsar-se domín-

S reão o num �lS da t ra!lNegócio ótímo e Karantido,
: go, dia .� de Outl1brC!, na séde do G..E. Ol.ímpico, á Ala- .' _ :-

.o rt-r
ela e rato-

de valorização rapída,
.

'l1?eda ,RIO Branen, afim de tratar, de assuntos de interesse í
1 e", te nnpLmentos. .cotocados

Ofertas e condtções de pa-' dâ classe. '

;
.

K
'

,

gamento por via aérea-ex- A Diretoria ;pressa para Caixa Postal nr.
,

13.44 - Sâa Paulo - Ca- I Esmague as gemas cem a sal-
pital, 3:1, adicionando o vinagro, de

������, modo que a massa fique bem
--------

------------------- Lna. Ponha a leite;) ferver e

junte a maízena diluída em
meia xícara de água fria, dei
xando ferver ate coz'nhar.
Jlll'iíé: a manteiga, a pimenta,
e a noz moscada. Acrescente
nntâo a massa feita com as
gemas e a salsa c use este
me �J:lO para peixe, enfeitando
o l)l'ato com a c\?ra picada.

foi 304 além de 254 moto
bcmbas para. irrigação e 16
sIos metalicos, no valor de
c-s 32.477. 752,40. Curnpr.e

;;��o�;a�a;��e t����:m c��d��� A . i iMf�j
na aquisição de animais r-e- Creio que nos dois casos. mesmas' cifras, demonstra
produtores e em chocadeiras O sr, Horaeío Lafer pro- o inverso. E quem pcds 1'€-
eletrcas. vava que vivíamos no me- siatir á Iinguagem leal dos

Focaliz�n?o as operações lhor dos mundos. Quem re- algarismos, quando nos ad-
com o cr-édito de 70

mIlhoes.l·
, '. .'

o sr- Cid Tavcra apresentou, síste a evidencia das cifras, vertem que estamos corren

ainda. estes resultados: quando falam a nosso fa- do para -o abismo '!
- "I'ambem até 31 de [u- vor?' -

Não são insinceros cs

lhO.
na sede. do Mín ísterío fo-' Por sua vez ° ministro. I. deputados ou.e. fie.lararamram revendidos ma:-s 188 ira- ,

'.. ': _

t01'2S e im-ilementos e, 110S Osvaldo Aranha, com as os dOIS 1111111si.1'08. Sào ape-
Estados, '18-7. nas amigos de ambos'

Preços: PIal.éa c-s 5,00, 112
Platéia CrS 5.00 Balcão
CrS 5.00 (Uníco) .

Preços - Platéia Cr$ 8,00
1]2 Platéia Cr$ 5,00 - Bal

cão CrS 5.00 (Unrco i.

ms

.. P��CISA,-SE de,�mR. moça para I.erviços gerais. ....que :I_a qlSpo\llla de prática e que fale o n(lrtuguês e óalernão. ','"
-

_ Interess�da,s queiram dirigir-se !l0r carta a esta,:reruu}ao, sub injçi�is li. I. H ..
- 91.

�������������

D E E S ( R I TO' R I O
D

II' P r a e a
Seguro contralacidentes do trabalho

Comunicamos a os nossos segurados, amigos, erlontstas. e ao

publico em qeral, que vem de ser promulgada, pelo Senado da Repu�
blice, a lei que, reformando em parle a legislação relacionada com

os seguros de acidentes do trabalho, institui no País o I<EGiME DE li ..
VRE �ONCORRENCIA ?l1fre �s con:panh,i,as p,a:ticulares e as.autarquiasl

� que Ja possuem serviço assistencial saflsíatóriernente organizado.
Ficam, as-sim, os empregadores do País, em especial os comer

ciantes e industriais, perfeita e legaimenfe autorizados a fazeL em

companhias particulares, os seus seguros contra riSCOS de acidentes
do trabalho.

Curitiba, 23 de Set.emhro de 1953
.

Auxiliar .

,para CABELE
REIRA.
, In.fol'mações 11Ó Salão: vo
G.UE,

Uma cadeira, de côr eseu
ra com as iniciais E. �., tlon
tendo a importancia de Cr$
9.000,00, entre v trajeto de
BLUl\'lENAfJ - mo DO SUL.
Pede-se ii pessoa que a eneon

trou, entregar, .mediante gra
fífíeaçãó, na EllIPREZ.t\ HAS-
SE - Nesta.

.

NECESSITAMOS
SOLDADORES - SERRALHEIROS E 1\fECA

NICOS - Tratar: Construtora de Focos Art· e Bom-bas "H O HH Lida.
.

- .

.

Itoupava Sêca - BLUMENAU

1 casá de madeira elterre-
.

ne medindo 2 100 m 2 sito a

�ua Araranguá. e 1.�itocicleta
5 H P. marca CZ, Tudo em

perfeito estado. - tratar com

Orlando Souza a mesma rua
n;o, ·1350 Preç,os de oc'a�

PRECISA-SE
Urgente

Pessoas com alguma prátí
ca de carpinteil'{l, e tambem
de profissionais comll.etentes,
Informações � pu\t .... Jac�

Erükheimer (Velha), ou ii
Rua. Paraíb:a., 2!H.

d'e conferenciar com o pre
sidente Vargas.

�;�,

VENDA DES'U DIARJO
NA ENGRAXATAlU&

PONTO CHIO

Usados
V$adoa
Usa.d�.,

UNI Ã O LIDA,
Telegramas:. REUNll

_au Caixa Postalr 401
Rua 15 de Nov., 1336

.:: i± ::, 'S:::-::; ,

Vendo um marca "VAN
GUARD",. tipQ 4!}, em. ot�mo'
estado de eOllservação.
Atendo somente hoje.

.
Tratar na ,CASA. PEI'l'ER

HARRY HEnNE�

aTalAia Companhia de Seguros.
...... RE PRESENTANTE EM BLUMENAU ......

-

TROCA
VEN:[)A
COMPRA

M f.:tDEIUKOle d.e todos Os grnpos bolcló
ricos h,asile'ros serã'J apre
sentados aos congressistas e
ao gJ;'ande p_úb.Hco um festi
val típicamente paulista, com
exibições de· danças como o
Cl1runí, Congadag, Caiapós,
Moçambiques, Fandango e. as
tradicionais dansas de S. Gon
çalo, que ainda subsistem em
mei,o a·o nosso novo bom e

simples das raçâs. O rico fol
clore gaúcho será apresenta
do pelo famoso grupo m1iver
sitárío chamado dos "35 das
tradiç�es gaúchas�'. Alagoas
se fara representar pelos não
r.lenos fainos,os Reisados,Guerreiros e Cocos. O Mara
catú e o Frevo constituirão a

. representação de Pernambu
CO:. O "Boi"da Mam;ão' representará o folclore catarinense
,ao. lado de grupos típicos flu:
11U!,1.ern;es, paranel'lSE'S � capi-chabas e de uma' Escola de

.' .
·Samba carioca, evocandofi rUIs Nl'lÇOt" e reserva d41 ., II "riqúeSas d.e. músicà, .. arteII 3�.OOO .

pinheiros a�u1tos, 1 '1 dança pop_ular contid:a no carIllinda :fazenda com 50.. 000.000, I naval brasi�eiro.
11 metros quadradoll. tudo situa II. Esta símp.l·e·s' .

_

. .

T 16 II
. enumeraçaoli <lo no llll.UUClpto de .a.

. I
diz da importância dãs mani-II

.' x. ,,x. :c . 11. fest<J.ções íolclóricás que
.

seI! Lotes. em CUritiba lIituBd.ps '\ • assistirão nO IV C t "

-

I' em diversos pontos .da cidade. I
; de São. Paulo e.

en enar�o
!. 'l'lôrreno9. -de. grande e rápioia ! Iram d.,,· II C'.ong'

.
qUe Bmer;,:-:"I

. .
.

.

- .'

d 11
.

.

- resso rasu.er-I ."alGl'lza�.aC\•. O.tunp empl.'e,iO e
'1'0 de FoleIo' . 't'

•

P "tal
.

....
.

11 .'. Ie, recen emente
II ea�, •.

.!Ir.' X :li! lf
reumdo �m Curitiba em co-I .

.

.

II
memoraçao �o I.Centenário da

II . �(jnsnIte-nos quandO de- Em�ncjpa:ção Politica do Pa-I se,;ar ..efetuar .. qualquer rana uma moça-·n de .

I ,.� i b'l'
.

• II' 'V apOlO a-
'. �oCJ.o.. :mO l1arlO.. ·pêlZovacla 1'L"t' acl'a -

II ORGANIZAÇÃO BLU- II ....-. maçao.

11 M.ENAUEN.SE LTDA., I' 'J"..

ltna 15 de Novembro fii 8'1Ó� 1.0 andar. sala 5,. isento do pagamentoII fone 1572. I
impostos.

A NAÇÃO
. Possui aparelho de re

cep�ão de notícias radio-;
telegráfico. As n{)tícrias
qUe divulga são as mes
mas publicadas nos prirn
cipals jornais. dO' país, ....�

'

..1: .

A .fNc!rRAlJE112A:.:,

.:'1 /f.�éJIta1 uM.e'kw ia tu1tt:l é:ffl.
.

"\A�/,4.5lJOIIA5 1)[* ("AdA.. PEE�/$API

�;
..'

8
.

��. .lJf CfnI!r:.

�! �=====
---� .

I
.

-A.GO�1t�RJ20$]JO(!/110 iA.
:�g'7Ii··VENDENl)O �
, �r

'liOa" .�i;uM;:í .��t,.

,"� �:L

"Vf1J'-_.!I!"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A NAÇAO
fied�çlo, Adlmlntl'açlo t} Oficinal; Bd Ih �......

11tH � Fone li9% - Cm. Pcmat. ti.

Direto!'! MAURICIO XAViER

It-edator: RAUL FAGUNDES

1CX:PZDl.lN'rJl
.A.MlW&U1l'UI

.., ......I'TAL • • • Cr$ HiO,OO
CU" U • •• •• • ••• ••• • • •

C >II! 80 00SEMESTRAL '" .,. .,. ." •.• r'i' ,

N.o AVULP,O ...•. ,
Cr$ 1,00

Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

42-5953 - SÃO PAU L O: - Rua. 7 de

Abril n. 238 - 4.0 ....dar - Fones: 4-8%77 e 4-4"a&1
BELO HORIZONTE: � Roa Goiás, 24. - PORTO A

LEGltE: _ Rua .João :r.lontauri, 15. ClIRlTIBA: -

Bua Dr. Murici� 708 - 2.0 andar - Sala 131...OIN·

VILE: - Rua 8. I"edr., .,.

--

sereoemprestimos
Maciel Filho de, regresso ao Bra�n faz declarações

rns entrevistas com os dirigentes Antes do sua partida ,
o sr'. lI!, 000 ,000 'dé dclares, cuja ne- intervir .em futuro'muito prcxt

do Banco Internacional, do F'un- Maciel Filho frisou" (lUO o Bra- gocla çâo está prat.cementc ter mo Pare;;e aliás, que 'O programa'
do Monetaria e do Banco de Im- si! entendeu seu p�.Y,,;rama de 're' 'millada,; ,o sr., !vIaci,!!:j Filh·.) dl'u lÚl Ministro 'brasileiro de Fínan

portacão e Exportaç/:')', E'ssas embolso das divídaa do após- a antender que, vartos dos proje'
trocas de parecera'! 'tiveram, 'co� guerra, aos cernprorniasoa 'can- tos planejados neeessttam de:

mo efeito, facilitar a concessão traídos a título d", �émprestimos um 'auxilio fimmcelro de cerca

ds div�rsos empréstinws ao Era e CLJ'l'tmdaml'ntos". ,"No ano pro' de 185.000.000, dotares AtUlHu a

'silo __..""'.._- certa numero de medias projeta-'
! Ji xlmo - diO:�Be eh� - ']1 l�l'us] r·fe

tuará o último pagument o de ., das pela�, autorÚ:'!ade.s brastletr as

fi,500.000 mühões de dolare2 de reiãt:vas �;)'('.����r.:, �j(_ferlol' df'

um total ode 75 mllhôea fIe dóla- SEU puls, tendo no domínio da

Importação como no dos paga
mentos de compras de TIlI"1'cad·J

rías '!�3tI'ang'Hiras. A seu vO', ül

gurnas dé!';S�s �le('iões devcr.arn

DEUTSCHE SPftLTE'

For outro lado, além

prcstlruos de 'lO. 000,000

KURZE B :E lt I C II TE

NovA YORK (fJP) - Depois
de participar da 3,a Conferencia
Monetà:ría de '\Vashington, par
tiu >eSta manhã de regresso ao

Rio de Janeiro G SI·. José Maciel

Fil:ho, diretor do Banco Nacio
nal de Deflenolvimento }1jconomi
co do Brasil que manteve ínúme

ElN NACHKOMlVIE KOLUMBUS BESUCHT

BRASILIEN

RIO. 4 (Meridional) - Auf Einladung der bra

silianische� Regierung, um an díe Gedenkfeier der

Entdeckung Amerikas am 12. dieses Monats teílzu

nehmen, wird morgen ein Nachkomme des Entdec

kers Kolumbus in Rio eintreífen. Dieser Besucber íst

\
der Herzog von Veragua, spanischer Krieg�marine�f
fízier, der den Namen des Entdeckers Amerikas, Crís-.

I tobbal Colon Carvajal hat.

I PROBEFLUG MIT EINEM DUESENJAEGER.MIG-l5

I. , ....WASHINGTON, 4 (UP) - Es wurde heute

kundgegeben, dass nordamerikanische Flieger Probe
fluege mit einem Duesenjaeger Mig-15; der vor eini
gen Tagen von einem nord-koreaníschen Piloten den
Vereinten Nationen ausgehaendigt wurde, machten,
Diese Proben verliefen auf der Insel Okinawa.

FLUGZEUG MIT ATOMMOTOR

EMPRESTIMOS

WASHINGTON, 4 (UP) - Die nordameríka-

I
nische Luftwaffe Hess velauten, dass die Flugzeug
fabrik Lockheed mit dem Plan ein Flugzeug mit ei
nem Atommotor auszuruesten beschaeftigt sei. Ein
solches Flugz2ug wird sich unbeschraenkbare Zeit in Idie Luft aufhalten koennen. Doch wird peine Herst'el

lung als seh1' schwierig betrachtet.

KONGRESS IN CURITIBA

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Gel':ll

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de l"ó,
Interesse de tô-

Enceradeiras, Liquidificadores etc . ,'.
O apoio .e e -

R e f o r mas P i n t n r a • das as pessoas esclarecidas

CASA DO AMERICANO S IA.. não só no :arasíl ('0I?� em �u-
Secção Domestica

I
rnerosos CIrculas ínternacie-

nais voltam-se nara as gran-

�� E"lJ!' ,des 'assembléias- de caráter

�§ Rua 15 de Novembro" 473 �l. ;532 =� cultural e científico que se-

�
* NOSSA DIVISA E SERVffi

••",..,•., .•,=,_,
..,�....�qi rão realizadas e� Sã,q Paulo,

21"""c""""O""OO''''OOlMC.O'O.a.o,o,o,o.����"""",,,,,,",,,,,,,,o..,..,..,.o.o.owoeo''''o,o'�'''''J'':�...
' em 1954, ao ensejo das come

�<::.o.�.OSGoo.aeo�..�e(J�c�eo.t'HIO�OIIIa�

PARANA' - Curitiba, 4 (Meridional) - AIs
TeU der Erínnerungsfeiern an die Losloesung des heu
tigen Staates P&raná vom Staate São Paulo wird am

11. Dezember dies!:'s Jahl'es in Curitiba Hin int-erna
tiona]er KOllgress und eiue Ausstellung . stattfinden,
die Kaffee uml Kaffeefragen betreffen. Vom 11. bis
114. Dezember sollen die Sitzungen abgehalten werde�,

I deren Themen speziell deu brasilianischen Kafféebau
betreffen. Der Weltkaffeekongress heginnt clann am

15. D::;zember uud so11 bis zum 19· Dezember daucrll.
Unt'er anclerem wiU man dann auch die Siadt festle
gen, in welcher im Jahre 1956 der zweitE! Weltkaf
fekongress stattfinden 5011· Die internationale Kaffee
ausstellung so11 in elf Pavillions untergebracht wer
dcn, in denen auch andere industrielle El'zeugnissQ
Paranús g(;,zeigt werden 5011en.

PRODUKTIONSMELDUNG VON VOl,TA
REDONDA

RIO. 4 lMeridional) - Der Hochof-en der "Usi
na de Volta Redonda" erreichte am 26. September
die 'l'otalproduktion von zwei Millionen Tonnen Gus
seÍsen. Dies2 Tatsache st'ellt eine ausdrucksvolle De
monstration fuer die Verschnellenmg des Produktions

R�ythmus eles grossen Werkes im Paraiba-Tale dar.
Dle erste E:-w'êiterungs2tappe wird mm bald abge
schlossen sem, so dass das Werk imstande ist jaehr
lich .110,000 Tonnen Stah1 zu erzeugen. Da; bisher
�rrelchte Resultat wurde in einer schlichten aber
emdrucksvollen Feier gewürdigt, bei der Praesident
d�r "Companhi.a Sid�rurgica Nacional" den Inge
m'euren und lVIItarb2ltern gegenueber seine Anerken-
nung ueber die geleistente Arbeit aussprach.

iMuaijõ'J'oasllli"'e'n'geil'fi'o's
li

"noy'õ's""e
li

ü'sa'd'ü'sl
Ipara beneficio de arrozl
=: Tenho para pronta enfrega engenhos completos, e peças avul
; sas, de martas "TONANI" r .. NA6EL KAMP"r" "SCHUlEH, .. HZA
=:
(HARIAS" f desde 1 a 25 sacas de arrQI limpo por hora de serviço'

- Tenho lambem Machinas Locomoveis, Motores a Oleo Diesel1 novos

: e usados para ·diversal capacidade -. Informações em Blumenau no

: HOTEl HOtEll com o sr, MOE' NASCIMENTO (1écnico) ou. em Campi
_ nas ii rua Paula Bueno 900 (Estado de São Paulo). =

�1I111 11m1I!11! III! 11111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111UlIIII III 1111111111 i1I1ll1�!�!!!-illl n�

Wainer desmas
Nova York

Samuel
c a r a d o em

com grande surpresa de sua

parte, as denunci�l$ de seu

jornal, qUe determmaram uma

invest:gação parlamentar da

cadeí.l Wainer, "suscitar�m
um entusiasmo que não par�
cia passiveI no Brasil inteiro".
"Meu povo saiu de sua hu·

mildade para renascer espiri
tualmEnte através da questão
dà' lb�rdáde-d;'Impi:ensT.De
tod8S os w:;rgonhos�s fatos re

velados, o povo encontrou
uma nova fé em si mesmo",'
l.erminJu dizendo o orad.,r.
Lacerda partirá para o Mé

xico no próximJ d�ingo. por
via aérea, afim. de participar
da reunião' da Associação In

ter-Americana de Imprensa,
da qual é secl'etár'o. Regres
sará ao Brasil no próxim:J dia
17.

JAPAN AUF DEM WEGE DER WIEDERBE
WAFFNUNG

.

TOKIO, 4 (DP) - Japan unternahm einen
welteren ?�hritt auf dem \Vege zur Wiederh-ewaff-

I nung: lVIlms�el'praesídent Yoshida lud den Fuehrer
der. ProgresslV2n Partei, der Hauptpart'ei der koriser
vatIven

..

Opposition,
.

zu einer Aussprache ein. Der IHauptfuhrer der OPPOSitiOll, Shigemitsu kam ·t
d M" t'd

' mI

�m ml� �rpraeSl, enten zu \einem Uebereinkommen. I
dl'e Verteidlgungsstreitkraefte des Lan::les zu verstael�
ke�1 ur:d der Natíonalen Sicherheistpolizei eine neue

OTlel�Üerung zu geben.

REZEPTE

BROTSUPPE
3UO gr. Weiss- oder Schwarzhl'ofreste 11]4 L.

Wasser, 1:2 Lorbeerblatt, 4 Gewiinkoeruer' 75 gr.HackfIeisch, Salz, Pfeffer.
'

I
.Das.Brot einweichen zerdruccken, und ruit der

FluesslgkeIt, dem Lorbeerblatt und den GeW\1kUkO'er-
11?l"1l weich lC:Jchen. Durchsicbcn mit dem zerbroeckel
�el! .Hackfl.el�ch nochmals 10 lVIinuhm dut'chkochenlas.,en lllld !11lt Salz und PieHeI' abschmecken.

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

1\'10 II R R UE B Ii: N S U p,p E

I.
.2 Broetchen, 30 gr. Butier, eine halbe Zwiebel

11i4 L. W.:sser, oelei' Fleischbl'uehe 300 gr· 'M-OllY-
'

b" S 1 d
,. , !'Uf'

",11, a � UH etwas Zucker, 2 Essl. Rahm.
. ,Dl� Broetchc.l1 in Wuerfel schneiden, in derEutteI mlt der gel'lehenen Zwiebel rr I! Ib

d
.

.

' .,0 (ge roêsten

�� mIt Was�2r, oder Fleischbruehe aufgiessen. In
,leSeI' Flu�sslgkeit die geputzten geraspelten Mohr
lueben wClchkochen die SUPPe ml't' S"'1 . d Z I

, '

..
_

u Z Lll1 ,ue ter
"" uerzen llnd 11'1.1" Hahrn abziehen.

Nova Iorque, (UP) - Car- mais de cem diretores e car

los LUCj2rda, diretor-propr<e- respondentes das Américas·

târia elo vcsnertino "Tribuna J-bje, Carl:ls Lacerda rece

da Imprensa", do Ri,:) de Ja- berá o premio "Maria Moors

111Cíl'O. d!!cbrou ontem que Cabot", por sua destacada ao'

seu jcrna] havià dirigido uma t'vidades jornalística. O ato

'I ação
cOl'o:l(la de êxito . no tE�rá lugar na Universidade de

Brasil, ll::!l'a salvar a impl'en' Columbia.
, sa da opúsü;üu do "e"ír,lngu- Ontem, o jornalista brasi-
l:m1f'nto finallCeil'r;' em mãos leiro foi o orador da reunião

ele um sindicato-de"-jm'wlis a- semanal do club, e em sua

poinel') peb govêrnü.� mesa tr;maram assento Alber-

O jorn,"lL"Ll brasil,�·iro, que to Q,linza Paz. que foi diretor

conta 39 allos de idade, ex- de "La Prensa", de Buenos

pres!'ou no "Overseas Press Aires, Adolf Berle Junior, eX_

Club" que o Brasil alcançou embaixador nort�-amer':canol

consciência pl�na da impm'- ,ll'} Brasil, Spruille Braden,
ex-secretário de Estado ad

tância da liberdade de impren_ junto para ::JS a:3suntos latino
sa, como resultado da luta, e americanos, e Germ3n Arci
que "o povo de minha piltria niegas. jl)rnalista e educador
está agora despertado". colombhmo
"Meu povo descobriu que a --

liberdade de' imprensa é a Subsidios do Covemo

mãe de todas as liberdades" Lacerda rarr<:u corno SR pôs
._ disse Lacerda falando a

em ev'dência a cadeia de' jor-
nais, que recebia subsídi'J,S do
g<'vêrno, chefiad3 :por Samuel
Wainer· Explicou que a ca

àeÍ'l foi estabelecida dois anos

atrás, éom ,) apoio financeiro
do Banco do Brasil e de par
t'dários ricos do governo a

poio esse que somava a mais
de 300 milhões de cruzeiros.
Em contraste, ac'rescentou,
seu jornal havia começado
com um apoio finànceiro de

110 milhões de cruzeiros. '

"Isto foi um novo método
para destruir a liberdade de
imprensa, pr,Qcurando-s,€ ar

ru'nar os jornais que nã,:) con
cordam com a linha do gover
DO", diSse Lacehda. Afirmou
que a cadeia de Waíner pa
g,lVa aos seus jornalistas mai;:;
do que o "The N::,w York Ti
mes' paga aos seloS corresp.on
dentes e teve à sua disposiç&J
quantidades ao que parece
ilimitadas de d·nhreiro,· GOn
vertendo-se .em "uma combi

nação para destndr a liberda
de de imprensa e, arruína-la".

Visitas ao Banco
"Os' jornais que tentaram

competir no melOIDO pé de
igualdade com a.�,ombinação
t'veram que fazer frequentes
visitas ao Banc.'}, e este era

o propósito do plano", contL
nuou dizendo Lacerda.
Sôbre seu jornal, disse que

estava "tão pObre" que "po
díamos arriscar o suicídkl di
zendo a verdac1e". GJntudo, e

das horas incertas,

HUMOR

.. Lehrer Ztl deI1 Schuelern: "Wer von euch kann
nu!' sagen was tein, Ese1 ist"-.

.

. Ei�1 Schueler antwortet mit Gewissheit: "Ein
Esellst em Pferd welches nicht lerncn wollte."

Pio XII
o

TELES(O'PIO
MAr G I ('O

governo
CIDADE DO VATICA- "ato de ateismo do governo

NO, (UP) -- O Papa Pio polonês":
XII ex-comungou todas as! O decreto diz âue' a ex

pessoas' respomaveis pela! comunhão foi ordenada de

recente suspensão \8 COJ:fi-1 �?o1'dú. c,o�·:;- díspo�ição
nal11ento em um mosteIro, I :nfamla Juns , da leI ca

da primaz d� Pdonia, car- i nônica, pela qual a Santa

deal Stefan Wyiszinski. \ Sé p:de excomungar aque
Os círculos da Santa Sé i les que tratem com violen

manif:staram 9ue a exco-I cia o Sumo POllti� seu

munhao se apl:ca a todo i)

I legado
ou a um cardeaL

governo polonês e às d'e'" Monsenhor Wyszinski é
mais pessoas que intervie- 10 terceiro card'eal ao qual
rarn na detenção do cardeal um governo comunista im

ocorrida a 25· de setembro pede desempenhar
último. funções religiosas·

O máximo cast igo espiri- As medidas tomadas pe-·
tua� que. a Igrej.a Católica

110
governo polonês contra

aplIca fOl ammcfado pela o cardeal-PrImaz foram a

Sacra Congregação do Con- culminação do que ,as esfe
sÍstórip, da qual Pio XII é ras· do Vaticano qualifica
kJrefeito, na ocasi.ão em qUe ram de campanha metlcU.
eram recebidas centenas dê lesamente planejáda para
mensagens, no Vaticano,' eliminar as altas autorida- .

II,':"'" A vitória de Osvaldo, Ara-nha,'obtendo- em ,titia
para expressar solidari>eda- des eclesiásticas e criar uma I de 240_ horas, � apr?vação do, l!t'ojet� dispondo sobre à' .��<i
de com o· Sumo Pontífice Igreja cismática na pOlo-1

rogaçao da leI de. lIcen�'l' preVIa, fo:: es�et��u!ar. Vam()$:iY�
" _,

se com,as novas lnovaçoes, obterelnos dlIDIDUll" as 'bandalhe
em "sua amarga dor", pelo ma, cUJa populaçao e 96 ras, e o protecionisID'{} na CEXIM;.' E' assunto que deverei,;,

"

----:------'------.---'-----------"----'- por cento católica.
• tar hn Bilhete especial e nãO' elllj P: S... "

..
<>. -.: };[i,.:':

Nenhuma perturbação
ordem em S, Paulo

EM 1700, o llalito .era ob·

jeto de uso pessoal perma'
nente. Faziam-no lavrado

por ourives, de ouro, prata,
osso ou chifre e era guar
dado cuida.dosamente cm

belos 'estojos.

na
S. PAULO, 5 (Merid.) - rnentos íi1teressados

,Nenhuma perturbação da perturbar a ordem.
ordem ocorreu, ontem, en"l Vários emprêsas parti
S50 Paulo, com o aumento cuIares de ônibus, julgnn-

fc"
_', dos preços· das passagens do-se também beneficiadas

NO WaInorf·AsLor:a, lU-I d'3 bondes e ônibus. Conco- C0m o aumento das tarifas
xuoso hotel de Nova 101'- mitantemente com o au- concedidas à C1VITC, passa
flue, ao, se }lagar uma con-I menta das tarifas, a CMTC ram a cobrar, a partir' de
ta não se receh(� de troco I' pôs em circulação liova fro- ontem, Cr$ 1,50 pebs pus-
dinheiro Ut::ado, As cédulas ta de ónibus. sagens. Surgiram logo p1'O-
são 1l0víssi�llas e as m(}edas i

.

PCiquenos incidentes t'estos e a COAP entrcu em

são sempre blilhnntes. pos-I A nüo ser pequenos in�i- �ç'�io, suspelldendo a medi"
sui o hotel um departamell- I dentes, como um ocorrido da.
to incumbido de cOllseguit·

j
no Pátio do Çolégio, quan- Falando it reportagt:m so

no TeSôltro o dinheiro novo do populares tentaram a- bre como o povo re�ebeu o

('111 papel e llara proceder à pf1ssar-se de pa!1fletos de aumento, o' prefeito da ea

lavagem das moedas. tor- origem comunista, flconse- p�tal paulista disse simples
nando-ar� reJuzentes de tão·. lh�4ndo -o povo a resistir ao ment'e: '''Comunistas e ade ..

polidas. I' :;mmento de tarifas, não se maristas receberum a licáo

.,� registraram pr!sões de ele.� merecida".
"
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Ia

alla:�eRtlas
bontte e inteligente" J dem 'ser utilizado 'dr<;sa manei-

comemorava naquele dia Che-' . _

s

. _ '. ra; e questão dt- .saber as.co lhe-
gou com 3. anteetpação sufícien- d

'

te
" d' los e ter t'J!H go'Sto para dceo-

para ser a porta ora' de um .{ .

embrulho não multo volumoso euí l.a los a falta ,de modest.la, de

brulho nã� muito volumoso 'cui- sabel� d�"'l'hecl, 11m dedino prii.ti

dadosamenta feito.
' co Nuo e p�ee,�o 8r�' uma fl.l'tlstn

Isto é jiara voees emhora pare- para, decorú-los, pcrs podem :<'-'1'

dacoi'adós com dccalconmnia ou

com esmaltes cuja ::JCJuisic;5o
é difícil rrem cara. Os mottvos

se tornam e qualquer- parte, En�
contram se rartementc 11U:S revls-

ta� 01.1 Iivr Os ';f\lhú'3, 11C,5 cartões

posta ís e nos p'rospectns de pro
paganda. BEl qualqU�ll' 11:-n·tp. po
demo" dize,'. Se 11::;'0 te rmimns
(I. dec'wá los, po·](rií,., ollto' 11 ti

.juda de algum Pa.T�nt.:. ou ff!Ulh()
caDl 'mais conLança crn qj 111é;:

mo para o ma ne]o do�� pin(L( i�:.i
nhos Parti o ht.er- nH.lho" apl'e'�011
taqão ba.starn depui's um Iaclnho
ou um envoltól':'J dt' p:,],_'J ""'jf,

fane. Sli!WT' a)ll'o,vl'ial' (J" fr:l!c('(Ç
de grande nparencia, �·e.i[Jnl tI.-

perf'urnos de l,,-r!idã., (' ai ,: d,' ,.,!.

l1li

Ia re v e
Nesta noite, sou Eros
l;;ntre ervas písadas,
Assusta-me o nasso do- r;Hêllcio,
E o murmurio -da folha caída
Ao 11':dçoeiro gesto da aragem.

Nesta noite, espero a lenta ascensão
Do meu C01'PU Intorme' peto cante

Que reponta em outra planície,
Onde a treva se ilumina de lágrima
E som ...

- Minha boca, inculnlda na aveia
Abn:-se ao biseI d,1 nn lavrn

Integra-me ll:l noite - a Noite
I�rn sua p.s{l't�a. 11"[\1'''' f:íllnla est.e la da.
I'; música,
F'luma, eGsellcias,
- Plasmo o ÍlHleeiso :'UIl:llllH!('e!' aos pássaros

, EDGArW BHAGA

Um homem'- entra uma

o noíts em sua casa, Mora
num pavilhão de um arra

balde da cidade. No mo

mento de transpor a soiei
ra da porta, percebe dois
enormes ratos, e com um

golpe de sua bengaia mata

um- Está para íuzer subir
a mesma sorte ao segundo,
mas, tornado ,subitamente,
de dó pelo animal, recha

ça-o com seu bE.stão, pen
sando que ele vai fugir. O
bíchn não se mexe· O ho
mem fica surpreso.
Encosta a ponta do pé no

animal: mesma imobilida
d2 .. Intrigado () homem se

agachs: o rato respira, está
vivo. Talvez esteja parali
sado pelo medo. O hom'em
vai buscar na cazinha· um
jornal, envolve o rato, de
positr:-o sobre a pia; de

pois põe um pires com lei-

ríiil������_iiii��__�;;�_e���� I te ao seu aIcance�No dia i Q
.. -

b aseguinte pela manhã, com Ue restupor, constata que o ra-

to está sempre na mesma

posição que na véspera, t
que o leite não foi tocado.
E' então que o hom'em vê
que um c.rgueiro de palha
saa da boca do rato. Ele IJ

�)uxa devagarinho, ° rato

caminha; o homem o diri
ge para o pires t; o rato be
be o leite.
O homein C01npl"fende

que ú 1'::.to é cego e que, na�'
vespera ii 110ite, rnatou seu

PASSI, a faca Ci'! "dt:! das ('()xas, :w}I.lramiO'ãs �.elll u- LE1\'IHj�-g1v[-SE d.· que o

rá�las. 'l'i!'e pl'imLll'o � I; pontas (1:,,:; as':!s enm um pOli.'\) til.' 1 rni'dlto de mna máe n50
carne adel'ití7 c,. 1,i,;ü} Ul�l'e{'er ..0. !leito (:1lH_:lHh!1 stl!i(':cnLe, CfH1',"(;le em trazer ao HUlíl-

COl·U. se longlt\1ilm:llllítntc em f!l!�s jHO!lOl'{',l)lt;US. I t'" �, f']'
"

. k uE, J ll('S, lHas Clll ena'

. �os de medo que eles, pa.ra
....-'b

a'beça
a sua c a alhe'Ía feIicid�u�e,
se Ü1�'all1 estimar por to-
dos. E isso s,ignifica que
desde a mais tenra idade ['1'5

I crianças
devem conhecer os

seus dcvel:rs,. e não semente
os seus .hreItos. Se a 11'10-

! cüiad'e de hoje é cansada,

,ap:ítica e infeli.z, isso de-

I' lwnde do fafo de que· nin

i
guem Hw en(;ina, a partir

í Il!l�·� 'primeiros aoos de vid:.l,
� a HHcssidade Ile Íl'ear um

\ .!l0UCO os S{'US hn jlH 1�10s e

,li- �:lil'nl'!:n u]gmnas !'{' ,

niÍiwÍ3S. Apl.·{'!Hlf:.t· tudo d<'
'nma sú vez é IWlíOSO {' Ilf;
\'ezes impo!.,sivel; por isso
a :juventude chega impreg
nada ii dura luta (IUe é a

cxbt.1ncia hnmau:l.

velha p intin'3 umi-
7.1l{]f' me autn-lza _n jwrgllnbr-tr'
custata ra te multo e�Bes vidr-os
que prerent -l'_l�-te? rJ'.prn

_ . _ _
(1., !'PI' coisa fina' f' CAEio

l'r,uçao dos m.(JvelS, nao va do. n mão,
colocar um movei nU1TI lu- I - Tl1�s palavras te deixam

gal' onde você poderia fà- ! muit o contr nt.o : 11',1' i.';" n;e';1)10

1 e pornuo nâo podia ser fie nutr-a
ciimente dar um. encontrão,
'distraído pela pressa, ou,

,de entrar distraidamente no

escuro. Os choques v)lolen
tos são também muito 13e-
·rigosos.

Um negócio
embrulhado

Na cidade inglesa de

King's Lvnn, foi permitida,
recentemente, a assistência

. judiciária gratuita a um in
divíduo acusado de ter fei
to falsas declaracões com o

fim de obter a -assistência
'jud;cíáría gratuito. Pois é,
esta não veio dos EE. UU ..

vn'l�or: fif' m» rJF�furnr. i�<]:t?O
meus -t iOr:-< h·� lHUl1 �

.. ,.I ano(:.

f1'1" (fiq t eru fnrnVl o"h:(nal,
tão hem conf?C'cioú.ar.',')s, e

tamons. nlrm (]p ('(, (lIJrtptarpo1l
f1f>-]'f'f:if anir·n1 p no FHJ"R'nl0, f!"tão
f"jjos corri {·lf:Vlll1C'[;. 1vÚnha j 'a.

os únicos que po-

utilízando um

de algodão.

.. Habitam a zona de co

bertura da ZYM-6, Rádio
Mirador. Vendam maís
neste fim de ano, anun

cian-do na emissora de Rio
da Sul.... '" .. , ...

Solicitem a tabela dri
preç.:s ou ri visita de um

I
corretor. -. Caixa Postal,
61 _ Fone 151 - RIO
DO SUL - S1a. Catarina,

itúderêço Tele. "INéon
.. Cr$ 50.�OO.OOO.OO

40.000·000,00

co tt

DE.S'!'ACADAS as duas enxas, tlruru-sc
se o !ICito como se vê na gravura acinn,

l".H.ANGO

PA�A cortar o í'rangc, que é uma das avo} mais símples
pura trmcbar, faça corno para a galinha; mas. como não é

um:: ave tão grande, nâu deve fazer filés do lleÜn. Se o Iran

!go .
e pequeno, nem as coxas nem o peito s:íu !lividhl( I� ell�

dOIS porque os pedaços ficari<:ull dema:s paI'a uma lWI',·ao.
PERU

'

I
,!

.3
, .

to

HORIZONTAIS; 1 - Chama, labareda; enfn:::t,iadu. 2 - Re

percussão (pl).; dificu1-dade. 3 --- Lugar d,e fÍ'.';1.a�: nptl;xnna)'
se. 4 - Na parte traseira; sustelltaculo rios HviõC's. 5 ---- Em

partes iguais; dev,'rar. 6 - M::m:o:kj,,; :famoso. 7 - AS(':Utlen
te; bagagem. 8 ,- Esmurra: objeto de uso t:mtn da llllllhf'1'
como do h JlYl('111. 9.,- VarieuLd,,, (]c> ])l'dra pl'l�c�osa; olt'l'tal"
10 - Reunifiü fpstiv<l: c3ziriha·

'

VERTICAIS: 1 - AÍegria; ligr,jr,'Zil. 2 - T�lb:l dos ínrli,};·;;
uso, ")'loda. 3 --- PescoçD (fig.); lml..,l', CSIJlmcul'. 4 - Subur
bin p:lulistnnoj fruta do cIl!1elP. 5 -- F'üllia de ,wlma da- lndj[l
Porluguesa; sImbolo químico do ouro. G - A'dmiradoJ': cer
la. 7 -:-- Pene ru; santuário. 8 ,-- Viajar; i(bik, iem)},). !J --
8arr,eg.a; encarecjl'llento (1:1 vid:, (pJ.). 1 {} _. O meslúlI qn,'
agora; de.�el·to afric::mo.

'

'falandO as M�es

para Alfaiates
- x-

nua xv, 13(;0 - Cx. Postal, 388
BLU.l\'1ENAU

Nu Igrc:ia Matriz, elesta ci
dade, realiz:.:Iram·sc domingo
passado, o� seguitlt�·s batisa-I
do!;:
- da nwnina Mar1í Terezi-'

ANDRE' t4ARTlNS li de Oul.ubi'o
Lua � Urano, peja manhã

'\'a1i('in311l êxil0 <lOS pnlden':
1 es. GovPl'nal1l d,,�cobel'tas.
;>lell'ieirl:1Cle, mêc[tnie:1, cien
l'iD;; 0('11]1::.;;, hHI1l.orismo. as-

�,jll!ln.·: de f:nn;lia.
.

Os l1il<;('ido[; nesta dê,ta
GDz�lln vida calma. São d.oh

I ciG,' de nalnrez:l ;!felnosa, il1_

I dilJélCb ;1 arl e teatral imitati
V.l. A vcrcbd,", a justiça, a li
berdade são Ele1;1';jntos pr�
mnrdbis em seu destino.

JJistribuidor em sta. Catarina
II ii. S

AFAMADAS CASli\tIltAS

"MODIS"
Marca J?abril da melhor

casimira do 'Brasil
x. -

Linhos aviamentos

II ME II 7 !®!!I!!!lJOfED F
-

rsv

!

I
t\ j.');;rN· f; ii O! li l' E N ç 11 O !
',' ,. I, Grande venda ele }uimaveI'a ela CASA

, BlIlmGvlt - })"e�os jamais " t t
,

,,' �.
.., IS os em, orlo () f;CU variado sOl·tímcnto (le teciclos leves

}-:tl":l\O '\'er:lO' f}, }'lmpaS feitas em geral.

.,NOT,.E":':,,U.E. .'M,: -- Em artigos de inverno, .1ucscontos <le 10 a 50 'í;•.• - APROVEI'l'EM
CASA' RUERGER

.

a mais llollUIar <la cWade.
--_ ... _- Rua 15

Rua XV, 505. - Fone 1134

de Novembro, número 1',0:1

Endereço Telegráfi co: "BIRGUEH."

lU
Rua i5 de Novembrfl>.' D.O 8n

Telefone tI.OI nos
CíÜ.D POI!tal. ztJ

I:e'
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" F i na,e s tra,v'ag,a nte
de' 5 3 - O

,

CldSS1CO

Palmeiràs6"

II m
JIiI

I C o x

inicial, os "alvi-rubros melhor e venceram no �eguQdo tempo René fez quatro, temos
A platéfa esporfívu de B1u� e :;rlvj.�verdes,. com especíalt- va, na realidade,' que o mateh

" contra-atacar, o�m' bastante No tempo complementar do ce oarn marcar foreou Juca

I
cr ií'ícios de seus colegas da Alt in i tambem hesitouem di-

menau liurece,:que perdeil . irr- dad.t> ,na 'fase 'complementar .�m, absoluto poder.ía -desagra-: perígo para o reduto final dos prélin, seu panorama foi bem a :::-"'mnhar a r�donda nada linha. versas opor-timidadés, na ten-

"1i�il'�jJ'nente:(1 hábito de se €:n- di) ,espetáculo, deram' expi-es- dar e fala com eloquência, periquitos, onde, deve-se sa- diverso, com os locais tcman- menos de quatro vezes J1:J Em sl!mu: foi mpi� conjun- tilUva. de barr-ar as in:restidas
tuslasmar e torcer;' DOS encon- são ao' mesmo; relembrando tàmbem, da jornada feliz vi- lientar, houve pouca tranquí- do a ín.ctatíva da maior par- fundo de suas redes, . to ;;. Olfrnpico, exibiu-se com de dOls homens, Aduci e R.::-

tros de. futebol qüe· têm por à esnlEiJidor de' outras . bata- vida pelos homens que com- lidade e segurança. te das ações, ameaçando dis- . Imnresstonou bem a ação maior acerto e se manteve I né- Bétnho foi o único que

l'bkn 1)ü�'S{)S gramados, ,a 'nda lhas�sensacionais que' hã anos punham as peças ofensivas Fez jus pelo menos ao em- parar uma goleada de grandes da vanguarda alvi-rubra; com .sereno nos instantes em que esteve às voltas com o homem

f!U\) .. "Íhé 'seja 'prr porcionado nassaéos travaram, daí não ! alvi-rubra e esmeraldina e da pate- o Palmeras, no' primei- proporções, concec'J::nrlo+ a Aducí crestando valioso au- nem tudo correu bem para si. a quem tinha realmente de

uni clt.ssico Palmetras x 0- Justiiicar-s2' de maneira a1- insegurança notada nas reta- ro período, quando, para in- seguir, a oportunidade ao S2U xilio' ã d,"!fesa, juntamente Suas figuras de maior rele- marcar. Junte-se a estes de'

lilnpÍCo:' cri,iaLb de 13.�êês 'gúma a f;i-i'.2za com que Os es- guardas.
' .

felicidade, de seus avantes, a tlllt�lgonista,' para reacíonar C3m Nicolau, Adir fugindo o vo, teve-as na ofensiva. f.�ítos ti p�uca Inspiração de

muito bem engendrados' e pectad,ores·· ante-ontem pr-e- Mereceu amplamente o pelota rondou : perlgesamente vig:rosamenLe, mas reassu- máximo possível de De Lucas Foi _um onze irregular o .Juca, n o arco, !_nuco d íspos-

concluídos, ernoora. 'apenas sentes, à Baixada .acornpanha- t::'iunf'J, o Olímpico, pela C011- o arco de <?eraldo, que con- mindo o comando da par-tida, e Renê na "pont:! de lança", Palmeiras. Pecaram seus de- to e exuedlt.o e então eneon

em UHl d e SéUS periodos, co- rum o cotejo,' fri�za está mais duta sup�rior de sua equípe teu con; a aluda da. trav_c tum ao faltarem 15 mínutcs para inspirado nas conclusões c fensores na marcação. � linha .trar-se·á motivos suficientes

mo sucedeu domingo à, tarde �laramellte ,Dot.ada e.nlre os nos 45 minutos finais de hos- bem, j'a que 'em situações a- seu encerramento. Contestar em a liberdade que pediu n a racunte do advt:rsarlo, O nar« explicar' a derrota.

,'1,) Alameda Rlo Branco, on- fans
.. r:10 "Olll'npIUo. dtga-se de Ulidades· Na parte inicial da flitivas para si, o couro f.:.1i à o feito do 1 une dir ígdn por Deus, de vez que seu marca- dE-SC �ntr::Jle que tornou conta

I
Na frente, graeas ao' bom

de asslstlmos o' desenrolar do I passag,�J�" v�nce?ol' do duelo contenda constru.u a vonta- "madeíra". Deu-se um fato José 1'ê1'<1 é uma grande in- dor !)!',:>J'.?i'iu· jogar sozinho.. ta d� reta�u�rda �o Campeão trabn lho de ligação desernpe-

>:'mbay:,' �illaJ .

dO,' campeanato ! (;0:[I" �tllt: JustlÇ,:: ,_

gern de 2 tentos a I imere- curioso, na ocasião em que os j.ustif;a r" demonstração d� Na Co3mposição défel1s;va do do Center.arlO ongll1ou-se no nl1ad -, por Vvuerg,:,s e com a

na DIvisa0 de PI>,]f SSlOnillS do �L,1:l\l,é ",oals �ll1 grande 'cidamente, pois limlt.c,u suas· esmeraldinos mais .forçavilin parcialidade. ainda que o onze da Báixada imperou a de:'pl'ezo que Adalberto deu a sempre útil experiência {le

é:il') de 53·
.

., .....

··1 qw],n.lí'!ade.,
num total de ,dez, ações a wn trabalho defensl- a c'dadela' contrária. Quatro mcsm:: lião tenha revelado eonfusão elU cert:Js momentos. Renê. De Lucas. em

conse-I Augusto,
a l'nha avançada pt:'_

Sejamos justas, alVÍ-l'úbros jJ3rtanto, 80 este detalhe pro- vo, não deixando, contudo de escanteios consecutivos co- perfeição em sua atúação. Todos tivera�u_ seus momel1.- �uê�lcía, _�icou indeciso? preo-. �'iqu.it.a ali ,t�JlI �lttatl',j '. gilals e

�______ _�_. _

. , br:JU Marzhiho na esquerda, Infiltl":lU-se bem arrematou L$ de indecisao, quando '"es' cupando se com o me!i,1

es-, ]ustlflcou 111lclrmnente sua
" .' ,'" "o ,--...,,-------���- ...... proveniei1tes de defesas' fei- sempre que poude' e mostrou- ,petados" pelas arremetidas do querda e tambem C['111 Adir. (ConcluI na ? .•• p.ág, '<!,ga O)

,'certame guanabarioo ' . ... , tas ].XlI' Geraldo, ante li carga se Dl'ájko. nor .:'xce12ncia o quinU!to alvi:vel'de, o
..

qual '_ i!!!i!II_

"

"'Na-o hou'y·o
....

�Iteri'aça-o n I· Itf·
- �:��!�� dos atacantes palmei- �:��l���e C��:l -���n�g��ia �i}�: i�1���(�1�ã21�� :::e�g:�:ia, ;'f�2� -Indl·cador """-W�P�rO�f�I'II!SSI&O"n",","ad6bl"',J"

:p. .� fi a c �SSIIC'3çaO Infelizes nos arremates fi- l11;;s bC1T<lntes da retaguarda que, afinal de contas. cumpriu �
.. u ls 5 li .., ....'. U

, "

.

.

nais, os cómp3nl1eiros de Au- p�drneil·ense. prec,cupadíssima. �;eu uanel destacadamente.
gusto nada .mais de positivo I

toda ('ia, e:m Renê. a quem conSig;lai�ldo número de goals

d'
!Ii

"

- AI,
,

d ·'d t I- I
conseguiram, ti não ser um· Adalberto, inexplicavelmente, suf' ciente para garantir um

,

OS " ai·�' �°rlns co"n' I a os ao'
,

Ilu 'O
goaI, ass'nalando dois o 0- cunCedt'll exeessíva liberdade, resuÍtadü favorável, ou, lia

.

<: '

11 �l� ! II .., '

,
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límpim, m!l'ito embora infe�

I
de de.sagtJ'()�;a5 cans'2quenc_'as pi:r dus hipót.eses, um enipa-

, rIorizado
_

técriica e territol'i:ll- para �eLl. quadro, pois o p€1'i- te. Assim não quiz, no entan-
certame Guallabarino Juiz: Tijolo ..Renda: Cr$..... Madureirà 1 x' Bonsuccs,;o !uente, nao muito acentuada-, gosO"

lIls1deJ' esquerdo, sem- to. a defes:.!. colocando p:Jl'

.Não tl.'Oux,é maiores sUl'lJre- 149.402,6,O. GOaIs- BCl1i'tez '2' e !l. JU1·Z'. J.�,se' G'. Sobrl'nho _

mente, clentro da cancha. pl'C a ,'sl1rr�ih elr,. Ul113 chan- terra todos (;B esforcos e ,;3-
� ....... _

��,���� ti ttr "pg' e- ..... ,; _....,......atJ

Z'lS a seguJida volta d) reiur- IncHo (Fla.) Esquerdinhn R'.'nda: Cr$ 17.830,50. Goal:
no do campeonato carioca de (Olaria). Osvaldo.
5;), eomportando seis jogos, e COLOCAÇÃO: 1.0 _ Flum:-
levada a efeito d:::mingO;l Flumincns� 3 x S. Crísto-
tarde: Dos grandés qu."m por vão O. Juiz: Franz Gr:ll. Re,r
maioú.s apEl'bs passou foi o da: erg 119.7n3,gO� Go�lr:: ,_

merecidamente ..

atuaram

,Flamengo, q;ue perdendo
lxO pata o Olaria até o;;
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AVENIDA MUNII0Z l)}t ROCHA N. 1247 - Fone. 1011
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I
=_- ENDEREÇO TELEGHA'FICO: PSIQUIATRA ª_
_ CURITIBA PARANA' _
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tluarez na extrel!13
..

.

IAnotou dms tenros e jogou muita bola I
JUAREZ NA EXTREMA I te.s revelados ,pelJ futebol de embora atuando numa posi.
E� Cilritiba, na tarde de: B!uI11Qnau, onde vestiu as ja- ção na qual nã'J se adaptam

dommgo, num' dos makJres quetas do Palmeiras e Olím- tá) facilmente SEas caracte-
,cLássicos do futebol do Para- pico, desbcado para a extre- rísiícas de jogo, assinalou dois
'nó, valendo para o Campeo- 'ma eanh:ta, cumpriu

.

exti:a- dos seis tentos do Ferroviário
'l1ato do Centenárb o' Ferro- ord'Jl<lria D�rforn.ance na 2- e é cons'dtirado, no momeú
viário liquidou ,o C�ritiba por quipe ooIorada, formando to, como um dos brilhant.':!s
(i t2ntos contra 2· 1 com Afinho uma ala infernal. craques d.] futebol curitibano

Juar.:'�z, um dos bons avan-j O colored dianteiro, mui�o

nen!'e e Boiafog'3, com 5 pps
2.0 Flamengo, com 6. 3'0-

Va�co, com 3· 4.0 América e

M1dur2ir�, com 11. 5.0 - O

laria, com. 16. 6 ..:) Bangú, cüm
17. 7.0 - portuguesa e S.

Cristov&Q, com. 18. 8.0- Bon
sucesso com 20. 9.0 - Canto

Cle NIarh1ho, Didi c Quincas.
i1::tafogo 4' x Canto d.:J Rio

O. Juj'z: lVfário Vi"'.na. Rend .. :
Cl'S 137.158,00. G�als: Car
lailé' 2, Gualich.j e Diria,

minutos da fase l'inal, trans-
formou esta desvantagem em

G'gnificativo 3x1 ;:; seu favo!'.
Ni;s demais encontros 0"

f:rvoritos venc.�ram bem, <11)1'2-
Se,ntando fi. séri.:: de partidas
(,'s d€talhes que .segueli1;
Flamengo 3 x Olaria 1.

Vasco 5 x Portugu�sa O. -- do Rio, com 21 pps ..
J;jiz: Adc1íno R. de Je"U�. �

�C�](la: CIS 122.264,90. Gr,Eds: Renda total: 16.õ18.185.70.
.Joao Carlos (América e Mi-} Artilheiro: Benitez (Flamen
gueJ (Bangu).

, gJ). com 11 goaIs.
"�,-.-- -

_>_4� __,.. ..... ",� � __ �_ ._-._ . ........,. ...�,.".,. ...��:�:;,--_ ..
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CHAlVIAl\IfO? A AT ENÇiiO no PIJ'BLICO qu E TEMOS A MAIOR VA
RIEDADE DE CL\llHSAS. COfl'lEÇANDO COM AS MAIS MODESTAS ATE'
AS MAIS ELEGANTES,':PARA OS GOSTOS MAIS ELEVADOS.

RU315de a RMIRINHOSo vem b r D, 1051

Itua 15 de Novembro, í391{
Caixa PozL!tI, 5ltS

Rnd. 'l'el.: EDUAUnO Bt U MENIIU
SANTA CATARINA

MARCA DE GARA�TIA

"""
-

ry W $2

.

\.�

·.r

.'

.,1
, .

, >

I
I
1
1

Denfisfas

H. PROBST
CIRUHGIAO DEN'I'lSTA

A.ü LADo DOS CORl{«�l(')S E 'l'ELEGRAFOS
At ALAM}�DA R10 BRANCO N. 8··

Médicos

D R. (AR lOS (; O F F E R J f'
CLINICA GERAL -- CIRURGIA

CONSUL'l'ORIO: Rua Iii de Novemlw), 595,
Fone 1550 -_ iacímu da FarlJ1úcia Glória)
i\'rImrm CUAMAnOS 1'�LOS FONES:

1196 e 1{j:{3

DR. T H I L O
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. . Isabél.

E�pecialÍ!itd em Cil'ugia e doenças de senhprliíJ'
Djplomado �'a Alemanha e no !lio de Janeiro. :.'

Tratamento Del::!!; Ondas ultrassonicas.

DRe O. R. KRUEGER
M E' ]) I C O

Doenças de Senhoras e OperaçõeS. Uálos x:
Consultório,: H9spital Santa Catarina_ "

Con.suJta; Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 hóras.
ResldencJa Rua Marechal F12riano Peixoto. 253.�
Fone 1258 (em frente ao HO!Sl)ital Santa Isabel).

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
'"'.

CLiNlíCA GERAL -
Especialista :em Doenças de CrIança

CONSULTORIa: Floi"iflno Peixoto, 38 - 1, andar _

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraiba 170 -- Fone 1074

DOENCAS
.

DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO '

(Eledroeardiograiia)
Tratamento de neurosas - lPsh:oterapia)

Av. Riu Br:tllco, ;) <Sobrado) - Ao lado do Cine Rusch

MO:LESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMARA
.

� DOENÇAS INTJ<;RNilS

OPERAÇOES ONDAS CUR'rAS
Consultório: 'fravessa 4 de Fevereiro, 3

Fones: 14.33 e 1226

DR. GEBHARDT "ROMADA
Especialista em alta Cirurgia e rJoençslI de Senhoril.

Consultas no Hospital Santa Catl!l.dna
Das 9 às 11 e das 151/2 à9 1'3 hs.

_' BLUMENAU - HOSPITAL Rt\NTA CATARINA.
OUV IDOS - NAiRI2; E GARGANTA ;�

INSTITUTO DE OLHOS

...... DR). TAVARES e HEUSI 1M ....

RUA XV DE NOV., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBREClIT --' ,

&adloterapla - Ralos-X - F18fuf.erapla - Metabo
USll:lO - KESlnENCIA: Rus, 7 de Be,tembro, 15,

....

ELEFONF�, 1441 ''1;

CUNICA·Df.' OLHOS,
.oUVIDoS - NARIZ -- E GARGANTA. - DO

t I DR. WILSON SANTHIAGO .....
,'

f
Il.ut.tente <la f'acQldade Ile Melllcl:ruII da tJillver><ldai'le 4u· Bl'asU

CONSUL'l'AS: Horário, das 10 às 12 hora!! ,. das 14
Ali 18 horas. � CONSDL'fC'RIO: Junto ao HOII--··
pital Santa Isabel

.

Advogados

ADVOGADO
seritórlo e residência àrua XV de Novembro, S08
L{fMENAU ----- Telefone, 1560

.

FONE'- 15-31

D R. A D E M A R LUZ
ADVOGADO

Ate�de em qU:llsquer comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

t':scritól'io: - RU!l 15 de Novembro, 3·1:6 - Fune, 1601,

JOÃODR. Df BORBA

DR. HERRERI GEORG
An:v 00 ADO

ESCRI'rORW: nOTEI. UOL.G'j'Z RLlJMENAÜg
..�.

Corretores

UlMÉR LAFfRONT
'.. �

.. ,

CORRETOR
!tua Maranhlo N_ 2 BLlJ1,IENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ser
competente' inquérito

respolIsabilidades
l\1:tis um caso de abôrto criminoso vem de ser de"·

nunelado á pt}licia local, tenda a Delegacia Regional de Po
licia l11l,taurado o competente imluérito para �\pUl'al' as res-

ponsabiIidades do fato.
,

POI' eíreunstanetas muito allreías à nossa: vontade, a-
tendendo _;l flue ()' fato veiu atingir um casal residente em

frederici afirmª ter nrov"ls esmagadoras contra Tenario Itajaí, deelfnnmos de mencionar nomes. Ao -que foi inCol'-(li ..,!fl mada a reportagem de "A Nneâo" o caso terta ocorrido emR10, 5 II"rel'Ídi(J,�all -- A }JO- tazer uso da met rnthadoru.

,sabe
se agora o nome <10 ('J- dias da semana passada, qúando 'uma senhora casada, delida fluminense está a esper-a I DEPüE O MOTORISTA merciante qUG depôs hzi, tempos Itajaí, IIl'OCUrou uma parteira cm Itoupava Norte e logo emde qce uma imp_ortant« b:"temu Outro delloiniento de �r'al�de em .Duque de Caxias, 'Sobre :L trn seguida, essa mesma senhora foi h{Jspitalizada em estado

nha contpureça a Delegue a (!e I tmportnnc.a para as nutruldadus j gedía, Trat.ars� .de Pcdr'ÜI Tor�:s, gráve, sendo medicada e posta fõra de perigo.Polletn de DU'1ue de Caxias,
-

:l flum;nense'", foi o prestado pur qce cqmo notí'cíamos no. OCa'31:10 Segundo o que revelou o Inquêríto poltelat, o depuífim d e prestnr "eu dcpolmcnto um motorista profissional, cuja declarou ter v.sto .,} automovel nle��o prestado pela parteira isenta-a de qualquer respon
'.-ore o que viu na no.t o do CI·i.,H' identidade a potíc.a nega-se a preto passar partas vezes pela sa!>lhdade no C:l�O, declarando que a vítima do abôrto cri
O !l�lega.do F'l'edel':'ci já l'PWrJU .I evelar segundo o depoente o hotel onde residia o delegado IDll10S0 chegara a SUa casa em estado gráve, motívo porque
que conhec<';t idocntidad<; (la "Hudson" de Pedro TCnül'.)- pus Alblrro Impurato, com Tenorio.

I
se negara a prestar qualquer assísteneía á paciente.

testemunha, hem como em H- sou p-elo, lotação que dirigia mí- Pedro, Cícero wnson' c Na"
� Depr�ende,se dessas declarações que a vítima do

!uhas geru:s, o que ela tn â :1_ di nutos antc, do crime. Ele e os val, " aborto crrm.nosn fora anteriormente assístlda por outra
zer mas está á e',pEt:l d.:o que duma.is pussage.ros chegaram Seu depo.rnento 'SHvr; apenas zedora de anjo".

'

ela ',3€ apresente vulunt a riamrnte masrno a ver poxsoa no interior como prova clreunstancíal mas Aõ' regtstrarmos (I fato, queremos deixar patente o
sem nenhuma Intlmacâo. do carro, tenda l'f'coD.rCcído cu- o delegado Fredoerici afirma. que nosso. protésto, ao mesmo tempo que lançamos um apêlo ás
Pelo- que podcmo-, "WlP':l!', e':� t re ela'2 o deputado TerioTio Cu- tem ainda o valor- de confirmar autorld.ades competentes no sentido de se pôr côbro ao abuso

testemunha dcelm'oll ',1l1 ü,'l�i valcanli. depoírnentos anteriores, que in-
de I?Ulta.; pnrteiras se entregarem à atividade criminosas

roda de amigos que viu o cr in.>. T;vel'am oportunidade de assts crtmtnam �er:amente o dcputndo
em flag:t;ante atenta?o� à vida de mulheres, cujo crime dev�

tendo mesmo rer-mhccdo 0'3 ma til' ao homicfdio, tesdo o moto 'l'enorio Cavalca.nti.
ser passível de pun.çao.

ta dores, entr-e o.s qeaí-, o d.aputa- !'i<;ta per.scguido o autcmovet. �Ó - -------���-

do Tt'nól'io Cavalcanti, artrman- desistindo da pérseguição, ante
tlo mai", ter sido e,,,te o ún Co:3 o temor dos p'35sageiros, de se-

--------

rem, ta.mbc.m agred;'dos a balas

{lI.'! 'nlet.rnlhadol'B. pelos a.ssasat-

Instaurado o

para apurar asVi
·

O deputado acionar o
alilho da metralhadora

RIO, 5' (Meridional) -
Telegrama de Recife infor
ma que foi assassinado em

plena vía pública o depáta
do estadoal José Santana,
do PSD. Conforme estava
programado, o cinema São
Luiz, da capital pernambú-

],[AIS UM DEPOI
MENTO

ser pro-

e melhore»

Brasil para � membro do
Segurança da ONU
FRACASSOU A GRE' a relação dos diaristas dosN. UNIDAS, Nova 101'-

(lue, ;) (UPl � Com (J a-
VE DOS ESTIVA- vários ministérios que nos

DOItES termos da lei número 1765,l)oio dos Ii�stad(Js Unidos, a
11 LIVERPOOL, Ing aterra. de 18 de dezembro de 1952,Turquia [oi eleita hoje 5 (UPí � Não soe concre- passaram a mensalistas,membro do C nsclho de

f)"ru . r'" 1 izou a greve anunciada por DISCRE'TO O SR.Segul"l1J1;:J da I'� ap'
,

,- , '--

parte de mil estivadores LUCAS GARCEZaCllTada pwuu contra r,
I .

A
P 1·

, '.(;,.,.. E' t no porto de LlVerpool. S. PAULO, 5 (Meridio-() U1('�;la e .1\ 1 !Plt1:1;;. i,:-{ :_q; "
- I l' 1 O d' --- _

, _." "'. ,.'" " f ..
- gl'� Vc era um ato (e 50 1- na) � govm'nu 01' Lu�

Uols utlllllOS !J;11Sf S (J] .Bil I 1
.

I' t '1 -

A rlapo:HdIJ�; I.t(�!():' ;J1í�,l'S a:,l'l
(.L�t'I(( ;1(,(' aos l·t·S :ml es- '!us Nogueira Garc&s !-.eile- II'

f fV<ldOl't:.-; em Bil'kenhead, rOll ll()]'e a ,'r-Ul)l'ellsa que. U a c , o S I ttko�l (' Ü l'kalln!':

o d S S a o[�.ue, .desde .quinta-feira úl- sua visita u Fazenda dox x :<

qne, 5 tUPJ __ O Brasil c
1llna, pUl'UhzhJ::m1 seu t1'a- Galo Branco, ôntcm em S,

N. UNIDAS, Nova 101' ·,?:ü!w como pr,)testo �)ela José dos Campos� foi pu
-

ddj�,p-_nsa de companheu'ns, r�mel1te soci'al, Como se sa til' P a I h o' c aa NOVil 2eL::nd:a lO!':1m elc'i -
-

P dh 1 1 C I,"AS_SA_RAM I:ARATA ',be, tambem cOl_uparcceram r ICd o emtos oje memoro_,.; U() �()11-.
..selho de S2gurança da O

fABELA DOS MEN- àquoela fazenda -o ex-presi- c
SALIS'l'AS dente Dutra e o Ex-Minis-tl .

.
,N. U, por um pel'lo.lo (L� FPOLIS 5 tA Me 'c ) C 1 m

'1' ]\iI f
_ RI�), 5 IMeri'lionall - tro da GberrB, general _ .',

. 1 'UrI2 :-: ..U?gllO e110, ora €-
j
d.esde o rc.,llbo que s� veri idois an� __� __

C(Jl1fcmando o que se a� Canrobert Pereira da Cos� AU?UClCSO assalto sofr,:u tl'.::rg Cuü1.ente L'mpenhado cou no baIrro CoqueIros, na
mmciava, o diretor geral t.a. ° governaãor Lucas

na nOlt,e de sabado, a lo.]a numa campanha de limpe- ,

residencia de uma viuva,
do DAS?, sr. Arísio Viana, Garcês deverá ir ao Rio,

comercIal do ,sr. Arnoldo zú contr'� verdôldeira onda' em conseqU'encia do qual
f'2z publicar no "Diário esta semana ainna, f'I.fim-

SeU, est::belecIdo em Pu- de roubos qUé semeia a foram presos AlUno e Ota
Oficld", de sábado último. (Conclui na 2.a pág. lctra D) lhoça. Os gatunos consegui intranquilidad= na PJpula-l, viano, contra os quais foiTEHERfi., ;; no-pj --- o Trihu ram pen:::trar no pvedío (:ão àa capital E- do inte- pedida prisão preventiva,::�:Pl��!�ti���, ����:�i,:��.�"À·�l��l�:�;�g�
H d f

sem serem presentidos e lá, rio1'. I achando-se os mesmos re-

corw) UaiLlo!, ::1llre',cntará fi'JS nalva um e s a I que
c::m uma -s?rte unica, le- Sem perda de tempo, o' colhidos na' ,Penitenciaria

pl'Q��ir'lOs ,li to o'�1a acu�n:;fiG f,)"
-

U li 5 varam a e.fel�o enorme lim- ztivo titular da Doe!egacia da Pedra Grande. Assim,
mal. Se�'und'l font"s b,-m in[ü!'

_

.• l�eza, prll1c:pa1J?'ent2 em de Or�Iem Política e Social diante da nova denuncia, a
,uada'.·;. r..IJ'<'·;:H!ec;h se' á eh:,ma

na
n ne"c � da C I SInge r

cortes ?e casemlra, organ zOu um corpo de escGlta por ele organizadado ao Tribun;,.l para ou-.- r á lLi iii 1_' a a I Dom.mgo. pela manhã o agentes policiais e com ele deu uma batida na Pensãotura eh acu2�çfio; f' em se;;u1,1é! U t-tC' ..ú. ein<:f; ck,; p� tOa � ,. pr?pne ,�no deu pela falta entrou em ação. Glogo, sita à Rua Saraiva,
um :'(h·:g:ldo. l'enf:' UT, Ibta Conr;rr�1.ancln os rumores nd de Poreia ter havido e mcont�nent.i ,comunicou Devemos salientar que o no sub-distrito do Estreito,
de nem"', 'jpl'o"ad<1 P (',··a:'l(!n:''' c:rr<:ntes, ;_:; reportag:m ium desfalque na agencia o rOllb,O a Pohcu. A denun-I CoeI. Trogilio já vinha TIa sendo lá detido Raul FerDela rrt ib�[l;". O <l'lvO-_' '-:". ! PI' d(�ste .jor!1;:1 foi informada' da ·Cia. Singer, nésta cida- cia ve u parar nas mãos do pista de maus.' elementos;�ap;:;�!::�{�l'-��:��s�:.!:C';) (t:"'� pa-

óntcm r,a Deleg8.cia Regio-I de, tendo o fato sido leva-
,-

--------------.- do ao conhecimento das au�

p'��rJ11t�C!íl!í.:�:!1.;lL�i(�\,º.iL_à,;�,:���.:J1:1� t::ridades policiais, que a,-

I
- triram o respectivo inqué-

1'1�1 �
.

ri7õPãra apurar a respon-� II

t
sabil.dade do fato·

- IS "'àDSe em As empregadas daquele
�stabel�cimento __ c�n:t'�_:.:i..:.l Iforam intimadas a prestar
:::eclarações, não se saben
do até o momento qual a

1'esponsavel pelo desfal
que, 'cm mercadorias, cujos
pr2juizos ascendem a cer

ca de sete mil cruzeiros.

[leito o

Conselho de

perspectivas
Agricultara

gricultor.es a oportunidade de .• Esclareceu o presidente daadqurir tratores e implemen- Onmàssâo Permanente de Retcs, silos e motobombas pel a venda do Material qUe os
custo, mediante apenas o pa- compromissos assumidos pergarnento de 25 por cento á los adquirentes vem sendoVJSTa e o restante a ser cabei' cumpridos normalmente.
LO no prazo de tres anos. _ AI ás observou - exi-. ABSORVIDO O CREDI,- gim�s, com'o condição para asTO _INICIAI� DE 49 MI- transações, que o interessado

LHoES 1 na compra tenha boa fichaInformou ° sr. Cid Tavora cadastral no Banco do Bra
que o crédit� i�icial, no lim:-!ICOn.clUi

na 2.8 pagtna letra H)
te de 49 m!lhoes de cruzei-
ros, contratado c-Jm o Banco

R�(unror CO TRdo Br�sil em 1951, foi todo I i: gorJ J N A AU ..

abs.orv do na aquisição de ma _vVASHING'rON, 5 (UP) - O lenaI e implementas agrico· I TOS DE INfRA'AOse�retál'i'.) da Dpfesa, Charles las qu.e for..1m revendidos I 't
Wilson mandou o erercito can° naquelas bases, aos agriculto: i - !

PI dcelar a anunciada exibição pú· res,

I
FPOLIS,,, IA. Mercuriol -

lear"bli<:ú do seu novo tanque pe-"ado ,

- Assim, - prosseguiu �
Em decreto ?overnamental fo Iiif

de c-nqcenta toneladas, ou flua I mlps�-se a premencia da am'
rum estabeleCIdas normas para

renla i' tle�. El">'e (nnk roi ('011,<-1 pI laça0 desse crédito, o que,
I os re:ursos e defesa eontra 1_ll0t�h'uido n:lS fáhripas CllI'Y'_';!l'r',

"I
[(gora ,:em ele se obter. Além I f.caçoes lavr.adas. por funclOna

constitUtO a !'esl:'J",tu norte nmeI"i dele., dIspas o Ministerio da; !'lOS do Sei VlÇO a� Fisc.:uizaç�o,
Cana no "Stalin", r lll"-'O, de cin. Ag�ICU�llra, para a nlesnla I

Fazendl'., o� qums nao serao X Pallne 'ras 4·

'lu<'nta e ;if·te lOn( lúdo'.';· e W;l aphcaçao de um outro credito cum nhndo'd sem prévio depósito Amazon.::s 2 X Navegantes
,

•

" , .,.. ,. ro' r de 70, milh6es de cruzeiros, I da irnpol'tancia exigida" perimn Hajaí, 1, '
.. 11 lhHS{ que eOrhldc. ,1 o nl!'S ��arant ,do pelo 'Desouro N;1- i do. o c.Iir'eilo do TCCOl'l."ente, se o
mo uma "arma nO\'[l" a. ,"�'r mf,n CWl1ul., I nú'_) fizet' 110 prazo de oito dia.'l,

Em ltajaí: Mal'cilio Dias 2
tida ('m �C'gl'edo. RESUI,TADOS SATIS- : contade'g da data da intel'po�i- y Paisandú de Brusque 2.

F'AT(}'lUOS ção. Em Fpolis.; Avaí 3 x Atlé·

cla
portagem :J sr. Cid Tavora,
presidente d 3 Comissão Per
mancr.r- dr- �evl'nda do Ma
terial dJ Mmiste.l';) da Agrí
gulturn - veio arn-iarar com
o apoio do minisJro Os'valdo
Aranha J empen11( do mi
nistre. João Cleofas em ínten
sificnr a mecaniz",c,ii,::! da la
voura, pcssibilitalldo aos a-

Limões:{ x Paisandú

qll(� l (juvenis).
R. C, DO SUL

Em P. Alegre: Força e Luz
4 x Nacional 2 (Sábado). Re-

MOS$�rl�gh mJvi�á a

leitura dã acusatão
,

Em Curitiba: Atlético 4 x
Britânia 1 (Sábado).
roviário 6 x G:ritiba 2.
Em Monte Alegre: Agua

Verde 3 x Monte Alegre
S. PAULO:

RIO, 6 (MCl'icl:onal) - Tele
legl.araa. de J.i"orlu]('za infurnlü
lll1e o !lf'fnputo,lo 'rr norio CavaI
c:.<nri dI< gOl! aI! 1!t<"'1[,e!'ad,lItHm
te 1'3.r," a,mÍsí'" n posse do novo

pl'pfe'tfl t!:.t ('apitaI. Segund'� fi

m ênlO de=tl'",eho. o pl'Opll�<l(l do
palln.111t:'n1:ll' fluminense n,,,) B
oull'O pelliio faz' I' :mndllgell� so

1>1',' a pOil',;iniJidade da sna c�mll:,
da! ura ao g'JVt'l'no do 11Jtndo,
Alilí, afirma ,�e qu,- (o grande o

l're'tigio do sr'. Teuol';o Caval
e:mti em Alag-oas, de onde ú fi
lIJO, E nÜü<los Of: lugar!'"s l'ccwbe
manifc'.�ta(:õcs c domh,'n o

nmbi-I�--.;:<:s���::�sss:-:-§:"�S��-:� entro com .suas lábias.

'�t1�JJ��lm3l��[I �:::An::S:�
.. � lTI .' ��II.··.·,

de Novelnbrb 415
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adquiirndo
artigos

seu)

"0 cosa

, (apitaI'
CHEGOU A FORTALEZA
{; DEPUTADO TENORJO

x

Brtigos para Homens,
senhoras � e:':crianças

CRIl\lE MISTE I - A !lO lCla iie São Paulo está
às voltas com um crime misterioso. Uma jovell'l foi encontra
da morta etn um terreno baldio, com o rosto deformado, tor
uando BC dUlcil a sua identificaçãu. Até agora não foi possL
vlll ainda i<lentifiéar a vitima. A fotografia aclima, é de
Edith Barbosa, que deSft})lfCCeU de sua l'esidencia no dia do
crime e en.jas feições são semelhantes às da morta. A policia
bandeirante está l'ealizando {!iligellcias !llll'a. VelO se é ela ti.

yítimll.
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