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CH'J:CAGO, 28· {UP) -- o
.ciué ; 'continÍla: SI\i'lIÚ,., uo: m{;
mente, a mereati.o.rlà. pt2feri�

· Ua. p<;los cb"",umli!orey;.' em.
.

Chicago. Gralld� <lnnaúm em

Chicaio- i�onnàll: q,ie· ,( mil
te paSsada íoràni :.:roubados de

·seu. depoSito tri� "má e
.

d�-
zentos' c' qlJ.arenta. .libras-pes;'
de carê, no valor fe 3 mIl dó-:

.:...; _,...;_._ �
.5-
_____,

'ca�é �endo a mercadoria

meretimeoloI EmDaixa�or �nr
· lares.'. Acrescentou,alénÍ
roais, que os ladrões
prefel'éneia .: ao 'nelhl:r .

tipo
de café exlstenta no depõsí-
·to.'
.' i

I dirigidos justamente no sentido de,
1 a despeito da exiguidade atual das

disponibilidades', assegurar um flu

xo de embarques que salvaguarde

ruo, 28 (Mér.id.) ':-- Em as
sembléias realizadas peilos
sindicatos daqui, ficou resot-.
vida a paralízação dos traba-
lhos, hoje, por algumas horas,

Iafim de que seja oossível ao

trabalha�::\r chegai' à Espla_
nada do Castelo, no momento
em que o dr. Getulio Vargas
dará a aprovação ao salário

as necessidades, imediatas e. míní- . mín
'

mo de 2.400 cruzeiros. A-Imas dos mercados . consumidores, pós a concentração, >'; s traba-]
sobretudo o 'dos Estados Unidos da Ihadores, devidamrmte agru; I
América. pados per categoria profissio- [

4) 4) Dentro desse mesmo es- n.al, irão ao Catete. i

3) Os esforços do governo bra

sileiro, através do Instituto Brasi

leiro do Café, estão' no momento

afastou-se do seu posto
o embaixador dO Perú1

.

RIO, 23 (Mer.dioual) - O Ida sua demissão, o ernbaixa..

ernbaíxador do Pcrú, sr. Car , dor considerou não ser o mo-,

los Miro QuesJda, vem de se
Imeuto oportuno para isso. O

afastar do posto após, segun, repórter Iembrou ao sr. Que
do se diz, desentendiment.os sada que as suas at.tudes, em

com Q presidente Odría. O relação as relações de amíza ..

embaixador confirrnc u à re- de entre ele e Odria, parece
portagem ter pedido demis- ram as melhores pOSS!VelS,
são 'em caracter irrevogável. ao qUe respondeu:
Indagado sobre OS motivos

"Assim, mas :fi�rarn coisas

posteriores que me fizeram
tomar essa. atitude", Fatol
curioso é que há pouco tem

po completou-se a saída de
quatro embaixadores estran ...

geíros: da Argentina e Boli�
via. demíss'onártca jem de
zembro; ESp8nhét ,8 Perú,.' a�
g-ora.

ManU,estação oper,ár�a·
ao sr, Getulio Vargas

·

�A n:ES'l� DL\.BlO'
NA., ENGRAXATABU.

do anuncio aeha-SEl�·
zetamente Ugad� à eír
eulação d& jornal. A NA
çÃO é o único Jrgão' de
circulação diária que pe-
netra na' maioria doa !a'
res do Vale do Itajai.

�------------------�

PONTO emo

A EflCIENCIA

RIO, 28 (Mer'id.) - O 1.0
Grupo An+.Aéreo, na pessoa
do seu comandante, coronel
Almeida M.Jra€s, recebeu, on

tem, do A:..·5'i! ral de Guerra cio

J O R N A L Ri.:) de JancIro..' o primeiro
canhão de 40 mlllmetros. ia_

. . brtcado Inteiramente De· los

am�açada� de morte as irmãs tecnlco., mil tm:es bt'asileiros
\1; i1I daquele Estabe Iecímentc, co.n

S·.·ames'a�·
. de De'lo

. HOrl"'lonte' a .rntima cocperacão dos seus

., , colegas c J /\ ";:C'D"I da Ur ca c
.

da Fabrica de Itajubá.
brevivência, Entretanto o A entrega do canbão
relator ministro Nelson O Ia!; revc5tlu-s·� d� sole-

Hungria acaba de denegar I riida�e, .''1;5 c3nstituc mn \'t.r-

.

fr" d
.

;.., dadeiro HlalCO na nova era

O pedl�o. lzan
.

O qu� nao, que sur�re para
'.

a induslLa
,fOI deSIgnada a autondade beliea '1"1(' onal· A's 15,�'W hu.

coatora nem se trata de' ras, o ':1:: ,�� ir do ArserJal, :,E

coação' mas de receio da neral AII:.1.;" !'. �i.!�iroz, pe.

. '.' . ..

- rante t(lr'" :'l oflClalldacte .e o

pratica de cnme. Esse Te- operariado, reunidos no patic
ceio, caso fosse fundado, interno, us.:m da palavra pa

deveria provocar a inter- ra ressaltar o signüicad,) da-

-

d t· 'd d r l quel:: momento, qUe se torna-

v;nçao a 'au orl a ,:,.po l�
Tá histórico para ,} Exercito

clal, acrescenta o MmIstro brasileiro. Dir'gindo-se aos

relator. j seus comandad{)s, aão poupou

FAÇAM SEUS

----�--------------------------------------------------------� ------�

-----------------.---------------------------------------,------------------��--

Canhão ontí-aéreo
fabricado no Brasil

ROMA; 28 (UP) ,- A po- o Gabinete se deram .à zar

sição do governo do sr.l de.: Os neo-fasclstas.: que
Amíntore Fanfaniiparece ontem se esperava votas

perdida. Como se .sabe, a sem com o Governo, resol

moção de confiança por e� veram vetar contra. Os so"

-le solicitada à Câmara, de-. ciàlístas de Saragat, isto é,
ve ser votada amanhã. Não do Partido Socialista De

obstante. com as manifes- mocrátíco, depois de uma

tações políticas ..
partidárias reunião que durou três ho

que 11Jje se deram, Fanfá- ,tas, anunciaram que vota

ni, no fim. da tarde, já �s- riam contra Fanfani. Por

tava em minoria de 2J voo. fim, também os monarquis
tos: t.as deêidíram não apoiar a

As duas maiores mahi<:, mocão de confíanca.

festações partidarias sobre ,"Tiro de miserfcordia"

A ENTREGA AO 1,0 GRUPO
- - - INDU'S TRIA

ANTI-AE'REO DA PEÇA QUE HONRA A
BE'LICA NACIONAL - -

- -

palavras de agradecimento à- os a contnuar trilhando 'U' ca

quele pleiade de dedicadas minha do dever e do, amar à
auxiliares, cujo esforço tanto I Pátria, pois deles dependera.
contribuiu para o exito da agora, a continuidade da tare
missão. Mais adiante, na sua Ia Que tléve ontem o seu ali
expressiva oração, concítou- cerce- Dirigiu-se. então, ao
------- ---.-...-.- coronet Almeida MOi'ae; fa

zendo a entrega da nova ar.

maao 1.0 Grupo Anti-Aéreo.
a quem caoera ex ��Ut8l a (ll �

monstraçã., ofíc.al marcada
para o proxlmío dia 29.

Motivo dç orgulho
Agradecendo, o' comandan.,

WASHINGTON. 23 (UP) - te externou a sua sntisfal,'ão
O senador r.epublicano G. em ver que à sua Unidade
BeaU pediu que lambem a c,�ubcra 'l honra de srr a:

comissã')' b:ll1cári.à do Senado,. guardiã da peç'l. que eonsti
c�ctue um inquériio completo tu� já moti'n de orgulho, não
sobre a questão do CJié, mui- só para 03 homens de farda,
tJ embora. a comissão federal I ("()lno p:,ra t;de;; os b,-a,sIleiros.
'de comerCIO deva· fazer {) m.es-. SEguIu-se:l troca !:te cum

mo. Por sua vez, o presidente 1 primentos', num ambiente on

da Comissão, de Agricultura 1 fIe se denotava em cada sem_

do Senado, senador republica- ! Llante. tI ��,Itisf.açã.·). de have�
no George A·ken,. tambun a- rem tão bem p'"ni,r'buido para'
nunciou !lIanos a respeito. o prcgr2"S'J ;� fi elevação do
Disse Aik.en que sua comis- l'onceito da noss] iabricacã-ó,
são vai estud9r breveluente de guerra.

..

um pr.::-jeb de lei, colocando
.

Estiveram presentes n!.tme�

o café sob (l. contrôle dQ go- r{lsas autorIdades m;lítares ..
\'e1'110 federal. <�onvidado', e lt:'�;1;;.li�tas.

.

ANUNCIOS

Vcuias providencias
sobre a, questão do

café nos tE' U.U.Nau 3&eiJanlt DS· aliaoos '�ualsquer
ue��ciaGõgs com lGkina Vermelba

das de morte em virtude
das -discussões s.:.bre se de
via ser permitida a :Sua' 50·

RIO, 28 (Merid.) - Foi

ii1deferido o habeas-corpus
requerido há dias, no Su

premo Tribunal Federal,
por Um advogado 1ocal, em
favor das irmãs siamêsas

�
!

I
l

BERLIM,'23 (UP) � Ds aliados' ocidentais reafirma-

'. _

..

..

. _ )ran:- hoje s�a decisão de l�ão
Assoculc:ao de proleçao a:eItar qualsq�er negoc:a-

.

'" .i. .
'

. 'eo'es com a Chma comums-

ao' menordesamparado,t i'a, bem como d? comb,ater
.... ,... ".

".
.' I:p.or todos,os melaS a tenta;,.

.

,RIO� 28' IMerja.) _:_. Em -tlv� russa de frus�ar a 50-

sessão realizada no gabinete luçao da guerra fn� na Eu- - ---__ .-----..
.:.-,-�-'--.��-----

do juiz: da S.eg\1nda Vara ,Cri•. rOpíl. em. represálIa.· pelu "J
"".

G'
.

/.
'.

J Q" el"
'

mi:tál�foi)nstala�a .'.� ,asso- negativa ocidental de par-
.

a:;;�.
"

...'0'U
..

', .·
. .,!t;r···t /!"}í an' J·O· _". U·S .'._ r"s" num 6n.c�ntfo

Cl.;çao ,c1e�'Oroteçao a?s;;meno-lãmentar c'} ma·China, Um UU .. U '"
_

'!.tI' �. '(J
, r' S aband{)-nadlos� A .ldela da .

. .,. • . "

.'

'fundàçao sUligiu durante o porta.-:-vos tahado, d!eclateu

I
.'

S Pjulgamento de um menu na- que o secretárió de .Estado .. J '., ,
. .. - I.. . Iquelâvara,.e·delafazempar;.. Foster Dalles reabrirá a SIOI OSO ex.amlnam ã sltuôçao �e . 8.'.0 .' au O

t: mêlgjs�I'<!,dos,. med'lcos, advo- .discussão do assunto' ht>je, ::J ..

g,dos e Jornallstas, "

15 h'
-

d
.,

I t"b'-I-d' d t I "I
.

t b lh'" 6

N· I' IA �fa ma�r����a�e�s:� �;� -- ACampa f I I a es' en re o, pre el o e os ra, 8. ISlas ..-

.' ovo proie�.o mu. es Quatro Grandes. Enquanto RIO, 28 (Meridional). --:-I.G:Olllart, presidente d.o,. PTB.1·
c· obj�tiv? ,de en!1."ev�star.se vel in�compatibilidade ,:!utre a

t···
' ,

'. ·t· Si "'O.i-et' isso, ti ·.pórta.;..vós· dta delega- Como de 'Costume, o sr� J<:nw Quanto aos SEUS demms en- cem o mmlstro Joa? Goulart,! sua c._rr�nte e a c;;ndldatura
coo_ra aS'mam e 1(1-'{ "cãà russa Feddor Ilichiw Quadros ,esteve no Rio, .che- contras, mda se pôde apurar. afim de informar-se' das cnn-I �o pref�lto da Cllpltal pau.

.

"",'

M d' vd
�

. gando in-esperadinnel1t:! lia $abe-se que ná·o esteve no
I
v('::s:�.:;(.:.es maf't;das com o hsta, naQ havendo

o
lu�ar fa-

hostífem· ii ri
..

,.informoU à.'imprensaque o note de �,l.t�'.'h'lIr j">-:I"';_ Palácio do Catete, po::; depu- s� .•!ú.�'IO Qm'd1:OE, Ira nenhum ent�ndlm�m,o.

problema da China cieve ser sando na manhã de hoje. De tado trabalhista q;_te passou o Ir f'açãQ (lu'_; petebistas r Furtou�se
. � . yronUI.!c:ar-se

MADRID, 2.7 (UP) - resolyido, antes que os' U1!�do positivo, P' pl-efeib dia na residenci:;! oficial . elO· EFi-P'; dois del�utados :r:,h�· sobre a POSs�blhdade. 90 .Sl".;
Chefe de chancelaria. da ep1� .' paulista, candidato dó' PDC pr.esid ate da .i:!,epúblicá não IIJ:sia'�l o prunen'v, Sl' BoV:· Hugo. Borglu candlO.atar-s:"

baixada britânica em .Madrid, chanceleres pC>f;sam tratar
ao govel'l',O de Sfo Paulo, en., depar:)u (> sr. JU:.1() Quadros 11.0 cúfU:!.ecidlJ .elemento. no pela legen�a do PRT. IP.artl-

sr� Hillyard, entregou :..hoje 'de outro assunt,o.
.

trevistou-se çom O·'.IS1', Jo;';o ali. Nem a hora da ch('gàda, sr Hugo Borghl, mo;;;tr_":'�t'.. do- RlepuplICa.no; .Trabalhlsta),

uma segurida nota de protes-
. ."

nem a hora da pat'l:da ft'ir.arD, r·f,tIC.") quanto a possibilidade a�.r:emiaçao polItica .fundad�,

ta ao m1nistro di) Exterior es·
�--""",:---""",---.......-----_

......"",----.-........- do c.;nhecimenLo da repoi:a* .]-'� e;lH.-'ndi.mt!nlv em torno .do alIas, pelo _sr. Hug·Q Borgh!,

ptoanha'sÓ1.mEsa·'ns:afesntOa�o-.:-.Us"iZanI1t!el·s_Pb·er!l:� li!I"��-1'�.
�

... r·""'-.-::..·_·:�
.....

�·--lúIDi-f.iií!F3-.sEDR4Jr:5�!Sf.,llcRlE·AHlli4lND.!I..
'

...,';. ...
O.

�
.gem flclítica,' A' tar:Ie, os sr:". SI' J.ar,io, Qua::·,�·t'';. Rctic�,:lU" antes de }9;)O. .

.

, " -:
-

_

.'�
"" • _.. � Alberto Bottino, que é o- pre- nada qUIs.' avanç�r. t�i1d0 �eaçao dos :vess�dJSt�s .

teànntl.�CeagSue djjeo'" anmt.eo·-mônetnetffio -eexafOtoi.!
..

li .�'i:i:r"i'-:�,--'.:"-'<;;;t"'�.. ." '.

" � ""f'" r O'
sidente da Comissão de Rees- convidado; na ocas1ao, o sr. Do�s deputados p""ssedlstas

1

�
." w..... truração do PTB d; S'1o Pa'!-l� Menotti d'el P�cchla, pilra vi- que se encontram no RlO.

em qUe a PolíCia enfrentava lo em, compal1hi.a
.

d,) sr- Me- sitar o sr. Joao Goulart,
.

A chegados ontem, tl;imbem �no.';-
.

'd t·
-

"e notti deI' Pichia sairam da .impressão que deix-ou foi a traram-se t1'anqU!los dlante

mais: uma emons raçao.... '.... .'"
.

. li· lUIS WílBERllO fORTlfICIiIJf!' ..

' C lui 2 !o"'�a letra A)

t d t·
'.. "" ,-,-�...::;;,_;,.:.,__-�.-.:::.;;.:.;;....:.;..;;.;..:.:.:..:;.;;....;.:;;..;;.;.:.;..;.;;;.;;.;.;..;.;;.;--.......�_...._-_, C

..
âmara dos D�ptlta.dC's, C·fl.1ll d.e. qu.e há "Uma intransponi- (onc na a. p ,,�

'es u an es. ..... ..

àe Belo HorizOl'lte. Alegava
° peticionário que as já fa
mosas irmãs estão amee.ça-

l
J

''_':

"Quem (]

se entusiasma .'S'IA
t

PROSDÓCIMO r
IMPOR'Í'AI;Ao E COMÉRCIO .,CURITIBA BlUMENAU ,JOINVIL�

-

."'.,"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o MAIS MODERNO FõktiFfCANTf!

LABORATÓRiO LICOR DE CACAU XAVIER S. A. ·.mlJlmlllllmJlmlllmiJmnllmmllh�lmlJlmlmlm�llnllll�IJUlÚmm�
•. ,,,'o ., ,;�" TO. n�", ",. To_,.....,�" "-tu." ,. ""DII INllICADOH nE YJAOENS

"

I
\. 'i AUTO VIAÇ4Q RIO DQ TESTO E' EXPRESSO i

.

de acordá corri as tradições de fE:stas o sentido ou conteúdo
-

.SlH�r����:� ao almoço en.

estritamente militar". I T' . A" �." E1 LOA Dn 'EO H 01 R'E AS, IR °IO· a -_§
contravam-se OS o:overnadó'res M

's.J "

S�lvio Pedrosa é Fernandes
. Saídas de Rio' do Testo NOS J.;2_y1s UTEIS Saldas de Blnmenau::

Lima, o senador Assis Cha•. 0_ sururú: Qua�do' passOl� "'confu- i5 6,00 horas· 9,30 hor811· �
teiubriand, O 'ministro' João sao, Alcmo nao m2JS VlU r. mu-' i 6,30 horas 11,00 horas �

eleoias, senador Abelardo Iher, r.cce'1ndo 'que e13" tiTJ"es3e !li.., e .. ;36 hóras 12,00 hor_ =.
Jurem.a, d'. Carks, arcebispo do tamhem ferida n� conflito. . = 121ÓÜ horas 16;00 horas =

d'e Olinda e Recife, .e outras DO HOSPITAL PARA A i § 13,00 Ílo'rás 17,00 botall 5'
altas autoridades civis e mi-; POLIC'iA :. AOS SABADOS A TARDE =.

lita:res. 1 Elton -:Ie Souza e I5m"..,l dn Sil- == 12,00 horas 13,30 barll5' 5
O governador Etelvina,' va, depois de ·médicados. 'i!orrun = 13,00 hora'i 16,00 hora. :'

Lins, agradecendo a hom.:ma- t levados E'n 24_0 DistrIto. As !lU- ã n,óll horas 17,00 1tOmB S,
gem prestada 'pelas Forças í toricliades suspeitam que <eles IJem = AOS DOMINGOS =

Armadas pronunciou discurso, c'mn cutros feridos, faziam parte S 6,1)0 horas 8,30 ho.,.juf i
destacando tambem'o s-entido .:1.' [:ruj)o de sam:1is�.J', responsã-:5 6;;30 hirras 9,OO'hora!!' =

da unidade nacional na Juta i V�\�, pOl'ü.mto, pela l!o1'Jlusão. S '1',30 borás 11.00 hora!!! ::

c.:ntra o invasor. A certa r:l-
.

:: 12,00 hôras 13,39 hOl'8B ;:
tura de seu discurso ao refe_

- 16 (11} horás' 1730 hora's �

rir-se' aos heró's petnambu" ª 16:M nortts 18:00 hórás S'

canos, afirmou: :; 1'7,00 haras 19,00 horas.' ="

"FlJi -essa gente, portanto, I ;: �M 1\ R E f A M O R [ I R A & W Il R N E R
:;::

que se somaram entre nós a vida pela diretoria do "mais:i" a; r· - J' '.(;.
.

[. g
um só tempo, condições de q.uerido".

'

: ""1'="'=_
.-

Y.'IA.. 'dlltNà DiA'RIAS ENT�E ITMA!' li BL�NAtl ;

=

...

5'.'
povo e exercito, que fazem da . HORA'RIO DOS ONIBU8:

.

-,

Restauração um máreo s�.' ' =t PARTIDAS PARA ITAJ'AI': 7'. 10' e 15;M líóru, =:

rnultaneó do nascimento de =_= PMl'l'�..rlJ· PARA: BLUM'ENAU, II; 3' � 13 JIofá.. 5}
ambos. O resultado d�ssa

.'-

,

'd ( O N S E RTO;'
HORâ'RIO DAS CAMIONETESl' ::.

comCI 'encia merece ser pôs- .'. .'." .

.:: PARTIDAS PARA BLUMENAU: 7 é iz 30 MI1U!!; ::
to em destaqu,e especial. aos ' - PAltTIDÀS PA.RA ITAJAÍ': II e l1'l!Dr�. '.' ..

-

olhos do, país. Avulta, por 1s-
. DE ,:.R;ElOGIOS !:::".

S

��il?l:;��od� ��t��, ��s :':A�1: "
.

"
,

'1
ê :�!�����C::A�::�n:::�=r��J!:�! :O(�Dn:d;��:: ª

'ca da Pátria. Tabocas e Gua- OFICINA .� MatrIz) - FD.ne, 373 �

rarapes, Silbretudo Guarara- ESPECIALISADA
AG:f;NClA Enf BLUMENAU: Tri!.vell.& 4 �. I'énrll11'3 - (A- �:

pes, representam ainda um ª ,êni:1a Bra·Blft) - Fone, 1261

�_ ..
'.

dos temas preferidos para os Rua São Paulo, 3343 �

_o__9_ -��
=.

��t�.i�li�t:Sird�,ei�f:ig:s� ��t�!: ITOUPAVA SECA I =_§ RODOVIÁRIO' EXPRESSO BRUSQUENSE �=�,�
t

.

d
(Ao lad!o da Farmacia Pfau)

E�g��O talem��� ��u����:t�a�� I:'.=__'i� � :i'U::=�B!��� :_�=.:,memora"- d f "d
- SERVIÇO RA,.pmo _:. ;;;;

. _' ".ao a e emen e e' lI�mA. DE BLUMENAU: - (De 2.u iII 6.!1.» feirA@ AlI! 'I, U. 13,

té!_o PdrOfunda foi a ídentifica-! Aceita CD.nsertos e CO_4�C_
.; _==_-

1'( e 1� horas) - (Ao. sábados iII 7, 10, 13, e 14. hOJ:t!.II) - AOII

===_.çao a catlSa militar com a'
Lu.:: Domingo. à. 10 horas.

catlSa d '"
. j' 'ç.ões d'e íO'�8;

.' o ",·ovo, que SerIa im- '!lAIDA DE BltUSQUE: - (DIu flte1. is 'l, 1•• 1& !II it Ju�ru)
püsslvel a qualquer de suas . i ª '�Aos Domingos às 18 horas). .

...

_ .• "'.......•. ; LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POL18. ..'
.

t;;l

1'==_5. !lAmA DE BRUSQUE: -'(2.811' à Sábados à,. 6, 8.15 ti 1$,15 J!. ª
8�lDA DE FLORIANO'POLI8: - (De 2.88 A '.all feira. b . :::,.,

1.. 16 e 1'1 hrl';) - (Aos sábados, às 'I, 14 e 16. hrl.} .

" =;

.� ",,�. LINlIAS BRUSQUE-ITAJAI' Ef
E' !!fAlDA DE b�SQUlj}: - 2_alI à Sábados às '1 e ,1lI11ota.. ::

::'
8:AlDA DJHTAJAI'� - 2.al à !ilibados às li e II hor.... _:::_-==:_

LINHA ITAJAI'....10INVILX:
H O R A R 1 o 8:"·, ,

=
__--.

�AIDA DE, i!ÃJ.Ar: .:_ De ltas li. liábád'ô a. 'te 15,1:5 hora"

_===_=ª.'-."it:,un:A·DJI:'.rOINVILI!f - De Z.as a liábado'u 'l 30 '41':15 oa··JmJ.
"',> LINHÁS NOVA 1:'RENTo-FtORIANO'Í>OLIS ': ,:

1== BAlDA DE N. TRENTO - 2.as,'4,a5 O' 6.a. felr••.à. '7 hora.

i�; ;.�AIDA DE. FPOLIS't - �.iI.x, ".as li 8Jll1 feirai" .·i'" 'll.iíOliü.

II··· .. AUToY·IAÇÃO·��SSl· I'
5. Atendendo àl necl::ssldade. e eonvenlencJa dOIl 1ft•• 'panarelfO" §"
:. a. Aüto. 'V1açã<;> Resse.· acaba de eStabelecer novo borarlo dO!! =-

=r,,,eu� ·tra�rte8 coletivos, 03 quala"jã 'entraram Ilm '\11lror.. g
= que obeãecer.o ao aeg1i.lnte:

"

�-.-" -'

=====_:";'ª PAHTIDAS.DE BLUMENAU: {df�amerite}: II bora8 - 6nlbua;
= D b01as - onlbus: 13,30 - Onlb:tts;,:til,3O' onibnli (via Iblrama)t
:5 PAllTIDAS DE RIO DO SUL; (diãr1amente) 5,30 horu - 0J:I1

:: b� (Via Ibirama); li hor811 ....... 'j)nlbUlli 12 hor811 - onlbUII' 1;
==_5+ �oras - ónitiu...

.-

:-��.
. "

.-

•

I EX�!��� ]!��!��!��!!!!!A !;
15

�G�NCL'" �LUl\'l'����; �na 15 de �ny. ·!lr. �lJ � Fone; lM� =..

=- AGI!:NCU C'üllITIBA: &u& 15 de No.eB!:"l:i? nr. 62t, §.i;.

� BlUMENAU-JOINVílE' �.

I:: VlAGENS RA'PIDAS II BEGtmA:I §'i,
:: .

_._ 80" NO --- 5;'
,; II lt P R 111 II O A li D O K 11 N II A

. '., ==
'::inmmnmoomm!urulllillll!Ul!Ullí InillJU!UmlllllHUUf".llUIII'IIU:7 .

E�ilais, !visns "& cBónv!��is I�.·
ElEURO AÇO AltOHA S. A· t·

URGENTE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

. Vendem-se diversos lotes,
Situação prévilegiada. proXi.
mo ao centro. Preços vanta- l\'Iotocicleta "].\>Iatchless"

tipo 1951, modernissi.n1a, "de
j.OS08. Facilita·se os pagamen- 500 c' "6 BP t d d
tos. n

.

C., '" • em ies a fi. e

Inforinações com o proprle- ova, com pouca qui�0!fi�tra.
tãrio Dr. Herbert Georg _ R.; gem, :;;�orteeedores a ole�',
15 de Novembro 313 _ Fone'

os mais ll!0.demos da atuali-

1531
•

, I
dáde· NegOCIO urgente."Tratar

• com J. Gonçalves, na GráfiCA

V E N D 'E S I: Tupi, fÚlldos da Casa Nobis,
�. . .. L

I
das 9 às. 12 ou neste jornal,
das 18,30 em díante- .

São convidados os senhores acionistas desta sociedade a

comparecerem à assembléia geral extraordinária que se rea,

lizarã no dia 27 de :feverdro de 1953, às 16 b!�ras, no escrí,
tório da sociedade, com a seguinte ORDEM DO DIA:.
I} Reorganização da Diretoria;
2) Modificação dos estatutos sociais;
3) Assuntos Diversos de interesse da sociedade.

Blumenau," 26;de janeiro de 1954. •

PAUL WERNER KURT V'ON HERTWIG
Ditétot-Técnioo DiretorJComercial
---------------------

GINA'SIQ DA' SAGRADA fAMl'lIA
EXAME DE ADMISSÃO - início dia 16 de fevereiro às.

8 horas; inscrição até a véspera.
EXAJ.\[ES DE SEGUNDA E'POCA, dias 22 e 23 de feve_

retro às 8 horas; ins
crição até a' véspetà_

MATRI'CULA para os Cursos: Ginasial, Admissão, Pri.
márlo e Jardim de Infância do dia 23 .a 25 de :f.evereiro, nas
horas do expediente (8 a 12 e 15 a lB).

V E N DE .. S"E.

Um l'apaz e uma moça pa
ra trabalhar em Secos e Mo.
lhados. Tratar com o sr, Os':'
oar, ne Armazem Paulista, à
l'Uà João Pessoà nr.;l., :

���i828m:��.���'

fábrica de' "Gazes Medidnaes tremer S� .

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
CONVOCAÇÃO

Por motivo de mudança: -
Uma fábrica. de queijo, com

pleta; vasta criação
.

de suí;
nos, possutnão mais de 100
cabeças- Locai. Itaipava, mn,
nlcipío de ItajaÍ.
Tratar à rua Hercilio Luz,

29, em Itajaí, com ° sr, Hei.
tor 'Rasse1i;

São convídados os 51'5. acionistas desta sociedade para a Asserribléía

Geral Ordinária. a realizar-se às nove (O) boras diO dia 18 de março

do corrente ano, em uma das salas do Teatro Carlos Gomes, em Blu-'

menau, afim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Exame e apreciação do retatôrío, atos e contas da diretorla, re

lativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1953, e

respectivo parecer do conselho fiscal;
2) EleiÇão dos membros do conselho fiscal, com fixação dos honorá

rios respectivos;
3) Assuntos geraiS de Interêsse ' soelàl.

'AVISO:� Consoante o estatuído no .art. 27 dos estatutos sociais. as pes-:
soas presentes à assembléia geral deverão provar a sua quah-:
dade de acionista, exibindo os' respectivos títulos ou certíficado
de depósito dos mesmos no Banco Inco.

Bhrmeriau, 27 de janeiro de 1954.
HEINZ SCHRADER

. ARMAS E MUNICõES
. .

Armas de eaea, espor-
te, r.evólYeres, pisto.

Ias etc.
..

qualquer
marca, COMPRAM-SE

NA

(asa Pesca e (aça
- BLU'MENAU -

Rua 15 de NOT•• 130l

����

VENDE-SE

Automóvem
Caminhõel
(lamiornetetl

I Casa propria p�r� hotel, ou
para grande famítla, com 12

I
quartos, instalações elétrica e

agua, dois pavimentos, gara-
se e dois ranchos com terre
no medindo 25 metros de fren_
te por 40 metros de Íun10G e
diversas árvores frutíferas.
Situada na Praia de Piçar_

ras, no ponto central da mes-

ma, funcionando atualmente Comunicamos aos interessados que li, extracão da Rifa de
como Hotel Blumenau. um rádio de cabeceira e um toca-disco foi tránsferida para

Informações na Casa Caça 291711954, sendo' que 50% serão em benefício do E. C. 15 de

e Pesca. I
Outubro Iocaí-

• Indaial, 27-1-1954.

A t e n ç ã o' I
l'flAX HEMMER e

'Vende-se' uma Casa. �f)mer- .._

����=���-=D
__.-A-R_N-O--S-C-H-W-A-R-Z--

daI de Secos e Molhados Ar-
marinhos, Tecidos, etc.,'num
ponto. muito bom desta eida- tistas. entre os termos de troca do mer-'

de. Aceita-se automovel ou
'5) A politica 'do GO'\éerno brasí- cada mundíal;

casa de moradia em- troca. Ieiro se faz no sentido de assegu- . 6) Por fim ',0 B:1iasil acredíta

Melhores ;informações com
rar os seus interesses de exporta- .que, sem um entendimento e sis

O sr, Osvald"o. Fiedler no
dor de café, cuja única sarvaguar- tema de consultas mais ou menos

. ponto'
.

de automovels
.' Cinc

I
da reside na manutenção' e expan- periódicas entre os representantes

Blumenau.
' são de mercados consumidlor.es es- t1as industrias do café. tanto rias

_______
.

.....:...-'-_....;... táveis, dévidaznente abastecidos e· países produtor.eS, coma nos paí-

P R E ( I S '4 ..; SE" ,pagan�o preços
.

que' _representem ses consumidores, não 'será pos:d
uma Justà compen,saçao ao pr'ó- vel desfazer os mal-entendidos, OS

dutor. tendo em visia a relação quais só podem cadiar o procesiio
de uma recuperação da produçiio
que já não está distante. E'. pois,
com esse .espirito, que o Governo
.faz seu o convite que o presiden
te do Instituto Brasileiro do Ca

fé endereçou às personalidádles
públicas e' oficiais dos Estados U

;nidos da América para que visi
tem o Brasil. a fim de averigu:ar
'in loco" como as geadas :reduzi·..

ram os estoques da produ�ão ex

portável.
7) O ltamarati tem tomado :JS

providencias necessárias no senti
do de esclarecer as autoridadles e

os consumidores norte-americanos
sobre a voerdadeirll. pOlritão do

problema".

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

Dit·e'lor-Presidente.
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ConeessionárfOflI'
. CAMINHõES F. W. D. (J'our

Wheel Drive)
mATORESl L. H. B. Diesel

Peças ti·AeessoriolU
'

. t I'ORI) - CHEVRO�
"- Liliha -

i�, 1Il0PAQ
�l. AUTO COMERCIAL
f(1 IMPORTADORA S. A'
fi' BLUMENAU,
1:1 Rua 15 de Novembro. 983
.'. "ACISA" - Fone 1324
Telegramas: VANDEll/IEENE

A
empregado para secção de
peças, com bastante prática e

que fale dois idiomas. .

Apresentar_se à Breitkpf
Irmãos, Rua Itajaí, 682� do desenr.olar dos aconteci

mentos os srs. Ulisses GuiJÍla�
rães e Cunha Bueno. O pri.
meiro, abordado pela 'nossa
reportagem, confirmou a in
formação de que O'PSD de S.
Paulo decidir dQ' seu proprío

Vendem..sc diversos lotes, destino a partir de 31 de ja.
próximo à nova. ponte em neiro, a'ttiantando maJs que

construção no bairro de Pon. na reunião que realizou, três

ta Agud.l.
. dias antes da chegada do sr·

Informações com Arno Bec' 'Getúlio Vargas em São Pau

ket, Rua. Bolivia, 73 _ Pon- lo, os pessedistas organiza
ta Aguda _. Nesta. raro duas listas de candidatos

submetidas ao governador
Lucas Garcez. A primeira' das
listas constava de candidatos

grama Fanfani é incuficiPn-1 trabalhistas; Onde se �lih�a.
.

� -

_
I vam os srs. Marrey .mnI{lr,

te e que sua pessoa nao Marcondes Filho e Prestes
lhes of-erecia ga�antias. Maia· .E a segunda .lista: pa
Amintore Fanfani por- r!l ser usada nf,l caso do par-

t t
- .'. tido marchar com candidato

an. C:, a uao se: Jlma reVI: proprio, com as seguintes in
ravo.:.ta de ultuna hora, e dicações: Cunha Bueno,. João
tido como condenado. Pacheco Chav-es, Ulisses Gui·

marães, Cirilo Junior e Cesar
V.ergueir{}.

LOTES A VENDA
EfABRICA Df MAOUlNAS

) E FUNDICÃO MORITI
•

-De-

EDMUNDO MORlTZ
Rua UrugUai, 30
Caixa po;stal, 74

Telegramas: "Montz
ITAJAI'

o
de seus benfeitores,' coma re_

zaram tambem pela granà,eza
do nosso amado Br'lsiL
De nossa parte temos que

enviar· calorosas feliCitações
ao Padre Otaciano e' ao

.

sr_
Luiz GavioUi; os valorosos' e_
Lementos que levaram :l. efei.
to .a distribuição mais farta
até. hoje r:ea'izada pelo Ora
torto Festiv,ó de··Hio ..io Su1.

II Fabricação de balanças Mar- II
II ca "Moritz" de 20. 30 40 kgs. II
11 -x- II
II Bombas de Pressão e Sucção II
li 1�4 U
IS Bombas Inglêsas 1 114 li
II -x- II
II EL'l:oS Para Serras Circulares )I
II -x- II
II Furadeira horizontal para II
1l montagem em armação II
11 de madeira II

\1 -x- II
�l Ferragem para Tupia, Monta- li
II gem em arma!;ão de madeira II
ti -x- II
II Ferragens Completas - Serras II
II Fita 11
ll. -x- II
II Plainas simples - 50 eentl· II
II metros de largura II
II -x- IJ
II Cilindros para 'Padarias, moen... ii
l[ das para cana e Dragas com- II
II pletas para areia ou pedregu- II
II gulho ii
II -x-- II
II Oficina, fundição e estamparia II
II --x-- II
II Projétos, orçamento::; e ú>emals 11
II :!tiformações na fábrica II

(
fará um relato das obras admihnis
trativas executadas ·lle3Se periado
de governo, quando D povo cata
rinense pOderá aquilatar e fazer

um juizQ sobre o que tem sidi(). a
açáo 'dinâmica e patriõtica do go
vernador BornhaUSen.
A retransmissão do discu{'so se

ra 'feita às 8.30 horas do dia 31,

K
CõncertaIl'105l
Refrigel"adores 'Domésticos, Reitlgel'ação em Genl

Máquinas de làvar, Fogões elétricos, AspiradoJ'es dI; Fó,
Enceradeiras, LiQuidificadores etc .••

Reformas Pintu:t'p.5
CASA DO AMERICANO S/A.

SecçãO' DomestIca
conter <as impaciências, ame.
nizar azedumes, estiinular os

d'esesl1eranç�dIls, t>ustentando
na imprensa, através de ami
gos seus, a atmosfera de con

fia�ça,em !l(Jsso país, que
mUlto nos aJuaou a sair da
quele atascadeiro.

'�,�,!ff{�;t.�
Rua 15. de Noyemb!'o. 473 tel.. 151\1

...... - .

.. N()SSA DIVISA E' SERVIS .' .

,..

,-:'iII""l

.�

CALENDA'RIO fIS(AL np R O 6 R E S, S O"
AUXILIAR D E ESCRITORIO . IMPOSTOS A pAGAR - INFORi\'IAÇÕES GERAIS

� « til! \i�t �l

Ptocura�s€ moço para serviços de escritorio de preferen- JANEIRO - Lan�amento du hnpôsto sÔbl'e Ind. e Profissões:
Cla com pratIca. I Os contribuintes da"séde" deverão envÍar à Diretoria

Interessados queiram dirigil'�se á Caixa postal 142 _
1 da Fazenda Municipal, até fins 'do c.(Jrl'ent'e, a relacãú

:Blumenau. do movimento de vendas do ano anterior, e os dos
diStritos ·às respectivas Intendências., (Art. 8.0 - Lei
nr. 295 de 4112151).

.

JANEIRO...;.... Impôsto Sindical: "." Recolhe.;se neste mês, ao Banco do Brasil S. A., o im�
posto" sindical dos empregadores,

JANEmO - Impôsto sôbre bebidas, tabacos e seus derivados: IPaga-se, durante todo o mês de janeiro, na Coletoria
Estadual, o imposto citado, relativo ao Lo semestre_

JANEIRO - Impôsto de Renda: !PQderá ser pago até fins do c>orrentc com 5% de desc
Patente de Registro:

.

Inicia-se, a 2. de janeiro para terminar em 31 de mar-jÇ? o pagamento, nas C,oletorias Federais das respec_
tIvas "Patentes d-e RegIstro", desde que os contri.
buintes solicitem' a renovação até o último dia Útillde fevereir>o.

ThIPOR'l'ANTE .:_ lmpostl.t de consumo - l\lercadorias reM
metidaS por cantinllão: ,'. .

i..(\5 estampilhas, guias e notas fiscais, de'vel'ão acom

panhar as mercadorias, e seguir em poder do condutor'
do:' veículo, para serem apresentadas em trânsito, aos Iagentes do fisco, sempre que exigidas· (Art. 128 do
Decreto 26.149, de 5.1. 49). Os' docunvmtos citados
de.�erão ser entregues à empreza transportadora me-

I

diante recibo. :
'

N O 'r A - "A nírtguem é dado alegar ignorfmcia da lei com
o ,fito de exímir-&� aO cumprimento das obrigações
dela decorrentes", (Resumo do Acórdão Dr. 23.809, de
2.7,48 - D.O·U. 1.0.9-49)·
�, lembre:..se ...
Declarações de RemIa (Jurídicas � Fisicas) - Escri
tas avulsas (mwmo 'atrazadas) -- RegisÍi'O de Firmas
_. Constituição de Sociedades - Distratos - 'Registro !de' Marcas e Patentes, etc..

.

VOLLRATR & STÚEBER LTDA. - Rua 15 .de No-lvembl'.tt; 64� - 1.0 andar - Sala 5 - Edifício Banco
"In,cQ" - BLU�NAU - f'one: 1378.

'
.

...."""
"

-

,_

I
,

..

. ....� ,"

-tez-se, r Q>UQôG/<OSO
com IOfOSCAL

....

... .. '

• iôdo para o sanguel
• fósforo para o cérebro'
• cólcio paro os ossosl

SOAl

------�----�--�-----�

VENDEDORES
Têmo!> vaga para dois vendedores competentes e idoneos. Daa

�os preferenda a quem tiver condução própria. Báse: Comis_
sao, e ajuda de custo.

VIAJANTE INSPETOR
Procuramos peBsoa idonea e com bastante conhecimento do
comércio. para o cargo de' inspetor de·vendas. - Base: Orde
nado, comissão e diárias·

Para demais informações: LABORATORIO ODIN S. A.
:mumenau - Rua 15 de Novembro 74.8.

..:�ummIIUlmIUllllllllllllunlllllnmUlllnIUlllnnmunlllllllllIIIIIIIUJ!::

hcasas. f TERRENOS I
=� . ; =

:: COl\'lPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS E
iS PONTOS DA CIDADE E
§ Antes de realizar qualquer negócio -imobiliário, ª
� , __...; cont'lu1te�llos

:;

= ;"

ª "ORGANIIACiO BLUMENIUENSE lIDA." 5
_

t
.

_

== Rua 15 de Novembro, 8'10 � 1,0 ando Sala 5
. ::

5 Telefone: 1 5 1 2

§ Onde se realizam.. os melhores negócios de imóveis
�

..,.... _., =

�tmumumUmUllllmumlmUlnlUml1!!!!!mmmIID.mromrumllm�

Brunquites agudas ou crônícas
.

.

fRA TE-AS ,COM o

Um pfoi:Mo tlo

.•. UnlITÓRIO' UCOH' DE cacau'DIIEI· S.I
o

_�: '�"";g:,'
_ . __

'.'.:._._•."...._ ."
•

H O iI E - S15XTA.FEIRA - às 8 'hiJxas ,- H O J cE
.

ULTIMA EXIBIÇãO DO GRANDE FILME
.

CHARLES LAUQHTON, BORIS KARLOFF, e SALLY FQR
REST, em

O TI'RANO
.

. (Impróprio até 18 ános) .

Um drama de suspense intenso! \'.. � ,.;.
Um filme de mistério. profundo e ·arrebatadu!:!
Um castelo Sinistro .. _ um cruel tirano' .... e um mons-

tro sanguiuário que Impíedosamente torturaYlli e matava. suas
vÍtin1lll3! .

:
.

" .

Uma adaptação cinematográfica da .imortal obra de Rq_
bert Louis Ste'venson!

' '

O TffiANO: - Um drama de 'terror e suspense!
Acomp. diversos complementos - Preços' de costume.

� ,.�,, ,�_,,' •• �l!�Jj>
",' ':....

ATENÇãO:' Aguardem dia 6: Extiéia �etacular de CASTRI,,"
TO e sua 'grande orquestra argentina de espetácúlos no paI....
co do CINE BLUMENAU!

.

H
tudo mais' concreto, e preciso
sobre à. oonveniencía ou não
da -Iócàl lsaçãn do campo sobre
o morro "de Ponta "Agilda:
Como já riotícíamos, a ne,

cessídade da construção de
-um aeródromo nesta cidade,
torna-se um" Imperativo eco

nômico de l"elevahté impor-i
tãnéía pára o munícíp.o, le
vando-se em conslderaçâo o

.

crescente movimento de pas,..
.s� geiros e' cargas' registrado
nas agendas de �mpl'esas ae

roviárias com séde' u'(:sta ci

dade�tp��nto êss.e que

vem se constituindo como

problema, cuja solução
.

vem.

'exigindo as atenções dos po
deres públícos e das'classes'
produtoras de Blumena1:l"�'

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSO'rADO

Silveir..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
acerca' de 'preços do CaleJr;��d;:e:U=��;���'��� r, _

Aa;M�
., Segundo estudos recantcs, SAUDAÇ�ES TRABALHISTAS

OS per.·tosenfre fgg··OS·cfoz"dos· no·sEE UU tambsm contribuíram para a Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.

...
II J .

•
_ elevação dos preços os danos I - Ao desembarcar no aeroporto de Oumbíea, quando

talvez em abril se possa ter po, nos proxímos trcs 'ne ...os, causados por insetos <lIOS care, c?locou o pé direito- em torrão paulista, apesar da confusão,
uma idéia precisa sobre <1 01'0- poderia fazer variar a safra zais e o esgotamento virtual aínda lhe forneci, a galope, o boletim: - -"Tempo, nehuloso

dução da próxima safra. Se em um milhão de sacos, ou: se- dos estoques de reserva forma ameaçando; trovoadas'�. .. No ,H-orto- Florestal expli.quel.m�
as c'Dn�'ções metecrolõglcas Ia, 132 milhões de Iibras-pe; dos com a produção dos anos e�tavam p:e?araI!-d? coisa !'lesagradavel. E o bobo alegre do

forem desravoraveís, o reqdI- 500. anteriores. Os consumidores fIlho do CIrilo JunIOr, Iacaío de todos os governos, sem que

menta s�r_á re<!uzi<!o_ e os pr�e- As recentes al;ta$!�s�gl!ndo o

1
fizeram recentemente frrtes rer, foi quem acendeu o- estopim no barri.I de pólvora. Logo

ços sul??rao .

ínexítâvelrnente- Departamento de 1!,;:;l,acto, to- compras para proteger-se da que o senhor ap�receu na v�randa da Tnb�a de Bo-nra. do

05 peritos dizem que 'o tem- ram motivadas pelas fortes alta posterior dos preç-os. - Jockey, CIu'!.!, g_ntou:. - '�Vlva o. Dr. GetulIO, pr?tetor dos
, paulistas! Nao e preCISo dIzer mais nada! Foi _ aqUIlo que se

-----.-..-......----------------------�----- viu! Fiquei tão atordeado que tive a impressão de que se tra..
.

tava de um penalty chutado fora, pelo Ademir, Ou que o jo_

A � d·· rl d·
. ckey do Guaflcho havia caído ... Quero, porém, el�giá_lG peló

II ,·sS -O
- sang�e friO c:om qUe se ,manteve, em pleno temporal. E saiu

" pro
. a 0·..,3 voga o vltortosot FOI um espetáeulo vergonhoso e deprimente para

_ ... ..

-

.. .

g os que não hostilizaram a sua pessoa, mas ao Brasil na pes_

.

soa do seu primeiro magistrado, Apesar de tudo, ent;e parênc
teses (Devemos melhorar o custo de vida, que está ãesespe-

:p
..

et -'e-o, r···a·i:· sua aç··;0 /,lIber·a·I» rado:� .�. Conversei, longamente, como antigo mata_m�jqui_J
.

ai....
,

_

u .

't? cem ()_ Migualzinho C.out� sobre os problemas dQ! Mlnisté�
rio da Saúde, E estou satisfeito porque verifico que está ínteí;

25478 d 2 d � . rado de todos os problemas. E' preciso porém, darvlhe carta,
. , e O e revereiro branca, não nomeando "ex·oficio" candidatos incompetentes

de 1933, "que é o Regulamen para cargca de direção.
to da Orlam dos Advogados III - Sei que levou ao Norte, na sua pasta presldeneíal,
do brdf iI, decof1'e de inseri- o relatório sobre a vergonheira da aplicação das rendas à Va-

_ d· d f d'd
lorizaçã() da Amazonia. Terá vontade de coibir os abusos ali

çao, que eve ser 'e en 1 a existentes? _

.

t·�l s Conselhos ::;Q��bna;s ,

• "lrdade qu" o art 6 � I Iy - Ha Um outro ponto que preciso> pedir a SUa atenção
-- .

-

.: especIal. E' o da terminação da Refinaria do Cubatão- (obra
üo �r0�eto prev:-: .que .a au- I do- general Dut!a)· A materia já foi apreciada sob todos OS
�{Irl' ,t O do lVlr:llsterlO �e-I aspectos pelo d!reto!-, geral do DASP, minis�ro AríZio Viana,

j-'l <q:" � entaçãl}
.l
"O:; 'rgihs

I
que contou .a hIstorIa �a sua dura reaIida.d�. O senhor teve

.

� " '. d d" f' < r
- vontade de Ir ao Cubatão. E' natural, modifiCOU o seu progra..

ll_ l, l,�. o� _, tI�cfa .lzaçao ma, apressando o- regresso· O assunto, no entanto, merece acão
CH'� I : ; . �ssoes, 5:1 lS citas as imediata.

. •

.

demais condições por eles: �og(T !Dais I,e !! c,alor. não l!;umentar, estaremos juntos,
estabelecidas" , depI)Js do Jan�r. Nao e asSIm? Nao falaremos sobre \ Hienal.

.'

•

;" I M�, sobre Eplleto, Hesiodo, Felipe da Macedimi.'l, Bismarck
Mas pOI ISSO llao e menos o sIstema nervos!}, sobre a doutrina de Kant. Nada de Ade

ofensiva da competência in' mar, de Garcez, Anchieta, Nobrega e Jânio, que lhe promete
tegral da: Ordoem. a transfe- el!gulir. Deixaremos, tambem, em €6quecímento, o Apóstolo

Pa (fiIS rencia de atrlbu i�ão que a-
Sao Pa�l(). Porqu_c agora iremo� pregar. muito breve, noutra.

'. .'
, freguezla, a de Sao Pe-dro, do RIO Grande do Sul.

.

te aquI lhe cabIa, para o Certo, certíssimo d�s horas iucertas,
. Ministério, que passará a

. BARRETO I'INTO

I
autorizar ele l_?L'oprlo :) e-

PreçO xercici� P_:OfiSSÍCJUál. .

. A mlssao da Ordem dosj"AigUhS produt<;lres desani- Advogados não pode conti-
ti

maram em 1949 rle J?!antar nuar a produzir os seus fru- ,

��ê�==='::novas se�tentes de ;::�fe, p�r- tos se a sua autoridade fcr I ;- - .....�Iiiiii-e.&�IIiIii��
que temlam uma nova ('rise, .. .. ,. . I
antes que seus novos pés che- drmmulda e a nobre prOfl$-1
gasst;m à matui-idade, a-:) (abo são do advogado perderá o

de"clnco, ,anos. . _
seu caráter liberal, desde o

Em consequencta, nao há· .-

suficientes árvores ilOV'lS -oura
n10mento em que nao os,

mant-er o ritmo da nova' pro_ seus pares, mas as autorida-Icura mundial". des administrativas forem
O Institu�?, �sinal(JU ígu;ll- competentes para' deferir !

mente que, nos anos anteno_ f'" d d
res a 1930, TIlilhares de produ- <1Ios. pro ISSlonars a a vo-

tares de café tiveram que de- caCla a faculdade de exer

clarar-se eI? falenc'u, porque .cer a profissão.
s·eus_ ca�ezaIS começaram a dar Como o ProJ' eto 'entretan
frutos Justal1lcente quando, a .

'
._

grande depressão, qu.e afetou to abrange outras proflssoes
a economia :norte-amerioona, que'dependem de autoriza
chegou a seu limite mais po_ ção do Ministério não nos
fundo".

' ..
'

R d d d'
Comenta-sI.':' que os pr{)dllto- c�bendo �p:ec,la: eIr: rela-

ecor e c paraque lSlno

res de café brasl'le'I-') '11'llda çao do Mmlsteno nao nos .'

_
. .

L.
•

' Com quatorze saltos con"ecutlvos o uaraqued'sta argen-
nao se recuperara�l d: iodo ,:::�bendo aprecIar 'e mre.la-

I

tíno Pedro Hugo .Ramos bat�u, há c,�rca� de um mês" o re

daoqu.elef· t.rtemenc1Cl' ·d>olp�. 1 çao a estas a sua convenren c·rde mundial de saltos noturnos, que estava em poder de
. s e elos causa 03 pe as·

-

I R- b' A I K d A CI b P 'd t p'
.

d
geadas nos E t d- d 1 d ela, a ressa var para os ca- li I. nge een, 0' era u reSI eu e. eron, com_ oze

.' .

.

s a os o su o ., _ saltos.

�ra��l, m_?uifestou o Instituto, sos �m. qu,: eXlst�m orgaos
, A informação foi divulgada pelos org�nizadort�s da pro•

.

foram c_·mprovad?s nela De- proÍlssIOnaIS autonomos, : va.

partam�nto de Agncultm';J �or encarregados de autorizar 1

te-amencano e por relatanas " . .

e

I
.

env'ado� pela embaixada nor- f�sc�hzar a atIvIdade pro- " .'
.

te-americana no Rio de Janei- flsslonal de seus membros .

Nos arredores de PaIm ?prmg;;, Na Califolma,. Íc;n cons.

TO".
.

-.

d'
,. . tru:do um "acro-hotel", deshnaeb, as pessoas que ViaJam em

nao o preJu lcara InteIra- av'ões de sua propriedade, através dts rotas aereas internas

mente ,bastando emendá-lo dos Estados Unidos.·

de modo a satisfazer as jus- J?istas .especiais de 9PO. metros de extensf\o permitem a

tas reivindicações da clas- aterrISSagem dentr-!? dos lIm�tes d� ho�el. Nos fms de s�mana,
",

encontram-se estacIOnados, Junto, as pistas, cerca de trmta li_

F O L fI A se . parelhos procedentes de localidades situadas. até mesmo a

mais de quatro mil qu:lometros de distância.

.. .Por AL NETO I ma'or produtor c. ao lllesmo
, Precisamos explorar nosso tempo, -Ç} rnalOi: c::Hisllmidor de
chumbo. I chumbo .

. En;t 9-uase �odos os Estados Na Améric<[ Latma. há
bras:lelros, há �c.a�reJ?-cias �e chumbo no México, no, perú'lchumpo. As prmClpa)lS �.stao no Chile,. naBolicia, no Brasil
-em Sao PauIo e;noparana. ·e em outros países. Mas a

. �nqLLanto de1Xamo� nossas produção latino-amerkllna
JaZIdas apen:;ts . parCialmente tem decrescido. Ant�s da guer
explora�as,. nnpo.1"tamos cada I ra era de 300 mU t,�n,eladas
vez maIOr quantidade deste anuais; atualmente, não passa
metal. de 285 mH tnneladas.

Com efeito". nos últí�os tres Em parte; a queda na pro-
a11(.;S noss3.s ;mportaçoes de

í dução é uma cOllseque11cia da
chumbo trIphcarlUl}, passando' recuperação do mater'al usa

Chama-&!! prisão de Ruzyne" nome emprestado- da aldeia em cujas
da ca�a das dez mil t(;ll1elad:.:s. elo, Nos Estados -Unidos, por'

·proximid�des �stlÍ situada, a oito quilometras de Praga. Deixei-a em 1
anauaIS para quase tr:nta nul exemplo, 40 p,:>r cento do

,16 d� maIq ulllmo, porque o presidente Antonin 'Zapotocky me perdoõu "
toneladas"

.

.

chumbo utilizad-ü' vem da re

depOIS de .eu ter cumprido vinte e quatro meses e }'inte e treis dias 1. O chwnbo_ e um metal mUl- cuperação.
dos dJez anos de prisão- a que fora sentenciado. (O presidente assim a-

� tI? pesado, �ao ferroso, :,onl1('- O principal local eLe p':odu-
giu em resposta a uma certa

-

de minha esposa.' mas não sei com cer- Cl�O d-esde epocas anterlC'res a çãÜ! de chumbo no Brasil é a I
teza o que mais poderá ter havido por trás de suá decisão).

Cristo,. Bacia da Ribeira - do Iguape,
De .todo o tempo em que .ti- .

Este metal pode ser usado em São Paulo. Lá existem

ve .detido, pa$ei os seis primei- l�oladan;-el1te IÓ;U em forma �e mais de 30 jazidas, s'2ndo qu�

,ros dias na central de policia hgas. E _vendido puro,

lBllU-j
a principal é a Mina das Fur

em Praga e o restante em Ru� nado, -estirado- .em canos para nas.

zyne. Embora meu julgamento com�utore� 1e água, Ilroteção As reservas brasil�'ra:; são (se realizasse na prisão Pank- de �IOS .e�etrIcos,_.etc: -. calculadas em 100 mIl tonela-

rac, de 2 a 4 de julho de 1951, E u_tIlIzado em fI,tas, fIO e das de minérios de· 30 por cen Iera levado de Ruzyne para lá em po, :?�ra, calafetamento. to e 500 mil. toneladas de rni

toda manhã e levadl3 de volta Em lenç,;, s e em�regado em nérics de quatro por cento.

toda noite. laboratorK'S de RalOs X, par:l A metalurgia de minérios do

Ruzyne não é uma grande pr?teg�r O cor};l<l' do op.erador, Vale da Ribeira produz cerca

prisão, a julgar-se pelos pa" pOIS. nao se <!_e1xa·· atravessar de 1500 toneladas de chumbo

drões comuns. Quando .eu me pelas emanaço�s ,jo radiuffi:. refinado por ano. A USbá de HORIZONTAIS:
.

O chumbo e usado nos Í1- Panl'-las 110 PaI'an;' tem lIma 1 - Filho de égua e l.·umento; Escum1lha; Tumor tambem.
'encontrava lá uma nova

-

se- d'
- , ",

ção, provavehnente dois ter- �os . � ImprenSa, junto ao a�- produção de 2500 toneladas a- chamado arrieira. 2 - Unidade das medidas agrárias; Pedra

tJm:mlO·e ao estal1ho. As ma- nuais _

de moinho,. 3 - Santo; Letra grega. 4 - Bofetada; Amargor:
ços maior do que à antiga, foi .

l' t' l' d' !
. _ '_"

inaugurada. Suponho que, de-
qumas mo IpO usam a 19a e A exploração intensiva do 5 - Madeira; O resto· 6 - Narraçao a=gonca que .encerra

pois disso, havia espaço para
82 po� cen!o de .chumbo, 13 nosso chumbo. ·servirla não só doutr'na moral. � - R�_iva; Lavra�. 8 - Lugar aprazlVel en-

mais de mil detentos.
de anttmomo e ClIlCO por cen� para evitar a saída de divisas' tre outros que. nao o sao; BatraqUlo, .

Coisa nótavel em Ruzyne é
to de. �s.tanho, .

do, pàís, como futuramente. po! .
VER�ICAIS: ,.

que todos quantos lá se .encon- .

Em 1 �as. p'.,l;ra _U"Ulcms, �o deria constituir uma exporta- 1 - S,ofnmento. 2 - Ctdade da .CalC!em; Corta as. pon..

·

c _p_' .. •

_

tlpo ant1-frI;çao, a propol';;ao ção capaz de trazer-nos os dó- tas. 3 � Aguardas. 4 - Em partc:s IgualS. 5 -,- �reflXo d

travam, com raras e.xceço_�, aguardavam Julgamento ..
Nenhum dos ln. de chumbo e de 87 piOr c�nto, lares .de que tanto necessíta- ombro; Herdas dos C�apeus. 6 - VIOlcla. 7 - Motivo; Casa.

ternados e:-a s�ntenclado ?em me�o -:-:. durante
mUltas m.eses de sua

com 13 por cento dt! antImo- .. 8 _ Ataviará, ornara.

permanen�la Ia 7"" um reU denun�Iad� mas ape;t�s suspeIto,

Recusa-,
nio.

mos.
� � -=-......�_=_ .....�==��===-----

vam-se fIanças; negavam-se 2.tttorlzaçao para. VISitaS de parentes. e .. O chumbo das balas contém
não se permitia sequer a consulta a um advogado, senão depois do de" seis _paI"' cento de ulltimonio e,
tento ter sido pronunciado. -

_
_

-.
.. I em �'!guns casos, unl P0UCO, de

Eu vivi em onze. celas, uma
_

apos outra. A maIor tinha cerca -:de ,arseD:ico. .

4,5 metros de comprunento por igual largura. com uma altura de

31
..

(I 111ais importante dos mi
metros; a menor, cerca de 1,80 por· 3 metros, com 2.50 metros, de aI- 11-: ri.r!, de chumbo é 1) sulf-eio,
tura. ,- . . .' ..

chamado "galena" ou "gale-
As celas melhores fICaVp.m no eclliflclo velho. Eram malOres. maIS nita" que possue prata como

larejadas.e mai� quentes. Todas el�s tinha soalho de :uadeira, _uma o,u impUreZl'·
duas. grandes .Janelas. �a est:e1ta -n:e$� de, madc:ra, um ou <;lOIS OS Estaclo� Unidos; sãG '(l,

baI�COS presos a parede, mstaIaçoes sanltarlas c colchoes e travesseuo5 _

. de palha. O aqueéiIn-ento. central era bom; _.

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

I No novo edifício., para onde me transferiram em outubro de 1951. ·2 5 O O O O
_

as celas< e�am �uito menores ·e
-

as janelas ti�ham apenas um metro Ile ..'

largura por melO de altura. A cela comum tinha cerca de tres metros
.. Habitam a zona de co· ·5==_ """ ma,.,. ""''DIC'' _ "'-ouso ._ D-..TWtTO-C ......"' _

.a ."n.ft..
'

por um e oitenta. com um·a unica janela. Para o 6etento lavar-se ·11a- neste fim de ano, anun- _.., � -... _ _....... ..........:, -... "",""", ", 1&í..,.."..

via apenas um torneira d-é agua fria co;rrendo sobre uma pia.
.

. da.ndo na emissora dil Rio LI8KO _ 'l'BA:.rA.M:ENTOS ESPECIALIZADOS._. =

Os pisos em dê concreto e os moveis er"lm ,em uma sm! maio- d SI·
-

-

ria de metal laminado e presos à parede.
OSo�cit��' �. i�b�l� ..

& :: AVXNIDA MUNHOZ DA .ROCHA N. 12-'7 - J'on� to" l§

O .ar nessas celas era tão mal cheiroso que os guardas tapavam o
preços ou a visita. de um

ª �ERECO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA ª_.�
,
nariz ao entrar,

.

A con�'"Ução toda de metal e. alv�naria tornava o in� corretor. _ Caixa Postal,
:: C U BIT ;[ B A

-

PAB A X A! SB

1
tenor muito frio. Em algo.ltis dóil cublculos do onndar terreicf raramente 61 _ Fone 151 _ RIO. :: 3
penetrava a luz do sol. E o aquecimento era iIregular. DO SUL _ Sta. Catarina. ª _

_

:;

___

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

,(COl1-tln113:na VroXÍlllw ed.i!;io)
_ ,

.' .. = � _;t .; I :;.....I.'DMmU!l!WlilmfmmlmmmDIJJJJIII'ltIlllmmlmlnDDmmnIlUJjmfUU"mmutmIUIUflljJ�

WASHINGTON, 26 (Por. Do...

mald J. Gonzales, da UP) -
O Departamento de Estado
contínua preocupado não só..
mente com o atual preço do
café, mas tambem com a pos
sibilidade de que continue se
elevando. ainda mais.
Os peritos, expostos aos ·-LO-·

1-
gos cruzados c1:JS membros 'do

. C?ng�es�o· e do publrco consu

mídor' nao se atrevem a fazer
pcognóstícos, Iím.tando-ss a

1- dizer que nos proximos tres
.

mpsc;s re�elai"á(l. se os preços
cor.tmuarão, subindo.
Dizem que o principal fa

tor dessa- incógnita é o tempo,
que le,,�ará para" amadurecer
a proxíma safra no Brasil e

em outras grandes fontes pro
dutoras.

O Departamento de Estado
se encontra em pleno centro
da crise cafeeira,

-

pois de'um
lado está a reação, eLo povo nor

te.amertcano, obrigado a pa
gar mais, e de outro' sua obri
gação de manter relações a

mistosas com os países latiria.
amerícanos produtores do ea .

fé consumido. no. "aIs.
.

Os diplomatas receiam que
as "gr-eves" de consumidores
se tornem epídemlcas. Isto por
certo não contribuiria para
manter boas relações- com o

Brasil, a· Col-ombia .e com ou

tras nações produtoras da -ru
biacea. Os peritos dizem que
existe o perigo de que a mão
de

.

obra latino-ameríc.-ino se

ded:que a outros labores, em

cujo caso os preç:>s do café
.p, deÍ"iam subir muito mais a::'
].em da media de 1,03· dolares
por libra, peso que hOje se :pa-
,ga. ..

·

A Associação de lVJ>ú:ceadas
de Rhode Is1.and inf0rmou que
as vendas de café a varejo cal
ram em 50 por cento. ..

-

As autoridades diiem au'"

I O'RGAO DOS "DIA'RlOS ASSOCIADOS" ...
.

PROPRIEDADE DA: ... ;t'

-S/A "A N AÇ A O" ,�t
N

Redação,·Ádminisiração.e OficInaS: Rua São Peulo .n.
3191 - Fone Í092 � Caixa. 1"ilstal. 38.

.

MAUJ,tICIO ;xAvmR
,� .

f

l
-:

ANUAL ... '"
SE�S1'RAL •.. ;.

.. .

N.o AVULSO .•.••..•• � • � •• ,_o

ces
Cr$
Cr$

SUCURSAIS: Rio • .....;.; Rua.: ROcIrigo Lisboa, 12
� Fon� 42-5953 ..;...; SAO l'AULO: Rua. '% de Abril

n. 230··� 4.0 mid�":" Fones: 4�82'17 e 4-4181

BELO RQRIZONTE: ..:... Rua GoiáS. 24 - POR

TO ALEGRE: � Rua. .João Montaurl, 15 - CU.

RITIBA: _: Rua. Dr�. Murici, 708 -:- 2.0 andar -

Sala 23;l· .-.. J"OINVILF;:·.....;.; Rua. São Pedro, 92· RIO, 25 (Merid.) - A ridade dos cursos que con

tt:>ropósito do projeto em cur ferem os diplomas, caben

so na Camara, autorizando do ás eorporações de classe,
o Ministério da Educação a particularmente a dos advo,·

autorizar, a titulo precário, gados, já com uma longa e

(> exercício de profissão que xistencia em q",E' vem con

exija a obtenção doe diplo-
.

solidando o seu prestigio,
mas, a Ordem dos Advoga
dos enviou ao sr. Nereu Ra�
mos um longO' protesto,
Entre outras coisas: diz a

Ordem:
"O Ministério da Educa

ção é mero órgão de regis
tro e fiscalização da regula;.,

K U R. Z E SER I C H T E autorizar, suspend'er, ca'_l

celar a ,�i1scrição pan o e

xercicio profisional e ('xer
ceI' sanc.ões discinlillare',· 80
bre os �embros.- O exerci-

cio da advocacia, de acordo
com o àrt. 21, do dec. lei n.
.

-

, ,
•

'

GROESSTER HOCHOFEN EUROPAS
..

ANGEBLASEN .

.. DORTMUND, 28 (UP) - DieWestfalenhuette
in Dortmund hat nach einjaehriger Bauzeit ihren

sechsten HochOfen angeblasen; der mit 76 Meter Hoe
he und einoem Gestell-DUrchmesser von 8,5 Meter die
bisher groessten Oefen Europas in England noch ue

bertrifft. Der erste Absíiçh aus
-

dem neuen Hocho

f'Cn wird in E1;iner Woché erfolgen� Bei einem Tages.
. verbraúch-von 3 500 Tonnen Erz, Koks und Zuschlae-

gen, der der Laedurig von rund 170 Eisenbahnwagons
eritspricht wird de' rOferi monatlich 30 000 Tonnen

Roheisen erzeugen.·,·
,

.

"

Alheio o governo
à recente alta

do
do

/
-

. .
.

NOVA YORK, 26 (UP) :...__ que os :embarques de café b....a

O Instituto Brasileiro' do Ca- I siléÍros a este país alcançaram
fé qualificou dé "periglJs,as" I seu p::nto mais alto _ em no

as af'rmações ieítas, ontem, ,. vembro, passado, antes qUe o

por William Black, presíden- aumento de preço entrasse em

te de uma cadeia de restauran' vig-or".
tes, de que o, governo do- Bra- (, . Instituto qualificou de

si! -estava "por trás das mani- "perigosas" as acusações feÍ

pulàções que -causaram a alta tas por Black, de que "o Brasil
do café". está :encampando 45.000.000

Em uma declaração à im- de libras"·

prensa, o Instituto disse que "Trata-se dé uma afirmação
"havia Leito todo o possivel.pa equivocada, que, a ser acredi

ra lflumentar a produçã.o. uo tada, causaria o aumento do
Brasil"·

..

. preç,? do café - declarou o

O "bureau" de-_N0va Iorque Instituto -, e é equivoc3.da
manifestou que o Brasil, para po-rque essa quantidade tlpe
fornecer normahnente café;:;o nas alcança á quota que .. o

mercado norte-americano ha- Brasil envia aos Estados Uni-

via até recusado pedidos, cDm d:s, cada dez dias".
.

,

melhor·es ofertas, dos imporp- .

.

NovA CRISE; RECEIOS
tadores .eUropeus.

.

O receio de iuna nova crise,
·

"Nenhum dos au.uentos a- segundo o' Instituto, foi uma

tuais no preço-. do café:-:- disse das causas pelas qua;s existe

a declaração - beneficia pro- escassez de café presentemen-

: pOl"cIónaln1ente ao)?rasil, por- c, te.
.

SCHNEE' IN VENEDIG

VENEDIG, 28 (UP) - .Die S'chneefaelle, die

in den Íetzten ,Vochen Ín starkem Unifange in fast

aUen Laendern Europas elnsetzten, haben jetzt auch
Venedig. getroffen; Die Lagunenstadt. bildet mit ver
schneiten Palaesten und schneebe&eckten. Gondeln

ein ungewohntes �Hd.
.

PROPHi�ZEIT UNERVENKRIEG"
-

,DrnCKMANN

BERLIN, 28 (UP) ::- Der Sowjétzonen;.\Tolks
kammer-Praesident Joharlnes· Dieckmann (LDP) er

klaerte ln einem Interview mit dem Deutschlandsen

der in Ostberlin, die zum Krieg'C treibenden Kraefte

I wuerden in den aechsten Wochen einin "Nervenkrieg

groessten Ausmasses" gegeri die Kraefte des Friedens

entfachen. Er sagte, die sowjetischen Stellungnahmen
zum Theni.a Ruestungsbeschraenkung, Atomkontrole

und Vierel'kônrerenz haetten dem Friedenswillen dér
Menschen einen ep.tscheidenden Auftrieb gegeben.
Dadll,l'cQ" s�i ,'�-�r.,goesamte Fahrpl<in der zum :Kriege
treibenden Kraefte und Maechte . durcheinander ge

. raten. Diese. unwid!erbriglichen politi:schen Gelaen-

derverhiste werden diese Kraefte·· in den naechstén

Wüchen durch einen Nervenkrieg groessten Ausmas

ses wettzumachen versuchen" .. Die "den Frieden tra-"

genden starken Kraefte Europas'f aber hCi'etten "so

gute Nerven, dass :sie au-.ch dieses Propaganda�Boin
bardement ausgezeichnet ueberstehen weiden",:
DREI TOTE BEl· KOBLENSTUBEXPLOSION

tTDA�"
..
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.
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NESTA

BERLIN, 28 (UP) -. In einer Brikettfabrik in ILeuna bei. MerseburAg fbandendinfoTlg; eínder. Kdohlen- .

staubexplosion drei r eiteI' en OU' un wur en 18 f
weitere verletzt. Auch der Sachschaden ist bedeutend.

J Eine Untersuchung wurde. eingel>eitet, und die sO- IIwjetz9nale NachrichetnagentuI' ADN meint, die
. ������������������������

Gruende der Explosion muesstoen .sorgfaeltig geprueft I
..

we::GZEUGUNGLUECK IN NO�DAFRIKA I:historia de Oatis
, CASABLANCA; 28·(UP) - Ein nordam:erika- '

uischer Homber, vom Typ B�26 kam etwa 100 kfu Isuedlich yéri Casablanca in) Boderiberuehrung und

z:rscI:'Cllte. Da,s Flugzeug 'Yar nach qei' Luftbasis Si-]
dI Sllmane unterwegs. Be� dem Unglueck kam der

IPilot ums Leben, waehrend die drei anderen Besat.... ,

zungsmitglieder schwer verletzt würden.
,.

,'.

DEUTS-CHK. HUBSCHRAUBER-xqNSTRUKTION I
UEBERLEGEN

..

,BREMEN, 28 (UP) ,- Die deutsehoen 'Hub

schrauber-K{Jnstruktionen sind nach Ansicht der Bre

mer Flugzeug-Konstl�ukteurs Dr: Eeinrich Forke de
nen anderer Laender iminer, noch ueberlegen. Es
wérde Deutschland daher nicht schwer fallen, auf
diesem Spezialgebiet des' Flugz'eugbaues. nach AÍlf-

I heb.uii,:g der Bascl�ra:enkungen den Anschluss wieder

zufmdell. Der Begruender der Focke-Wulf- und Focke

J Achgelis-,werke sagte in Bremen, die "im1ere Reife"

I der KonstrukÜonell and'erer Laender)labe nicht das

erreicht;, :was die Deutschen bis Kriegsende erreicht

ha��ri.;,A:ziders seI ies iiatuerlich bei dn Tragflaechen ...

Flugzeugeh,.
'

, Foék�; �er nach dero erstell '\veltkrieg den ers:

ten erfolgreiéheú' Hubschrauber konstruiert, hat, ist
seit eineirlhalb Jallren ais erster Konstrukteur mit
einer Gruppe 'Von 18 P�utschen Technikern iro Auf

trag des brasi}JanJschen i Luftfahrtministeriums mit
der KDhstru�tiO'n illeuer' Hubschra:uber im "Cent:r'o

.

Tecnico d�, A.éronailticá'; bei· São
-

Paulo beschaeftigt.
Zur Zeit ,árbeitet Fócke nach seinén Bericht an der

KOrJ:�tr�kt$ri,' emes Eubschratibers,' dei: hei cinem

gl;'psse;n,,A,.kt�nsliadius eine Gaschwiil:çligkeit von 500

KilQme:f;�n in-der Stunde erreichen.·soiL Er aeusserte
seine.13'ê.l'itslh�t, wieder in Deutschland zu. arbeiten,
Wenll es die Verhaeltnisse gestatten, "'wirkliche Pio
nierarbeit" im Flugi:ellgbau zu leisten.

..

(Contador)
.

Re�istros de firmas, organização de Sociedades
Anônimas, Contratos, Distratos, EscritUraçãO' em
geral, assuntos fiscais.

. (Por WILLIAM N. OATS)
CAPITULO VIII

(Continuação)
. Estive na prlSao na Cllecoslovaquia durante mais de dois· anos e

posso dizer .isto: viver naquela prisão é como ,estar enterrado· vivo. Lá,
uma cela é como um tumulo. E o detento é como um homem· no Pur

gatorio - está esperando· e seu problema consiste em passar o tem

po.

,.'

Bases aéreas cm ilhas de gêl�
Num artigo publ"cado pela revista oficial "Air Universi

ty Quarterly", 'O, ceI. Joseph Fletcher, adido- aos Serviços de

Investigações e Desenvolvimentos Aeronáuticos da Força Aé

rea d:Js Estados Unidos, propôs a criação de bases aéreas nas

ilhas de gêlo flutuantes do A'rtico. Essas bases seriam equi
padas com caças e bombarde:ros a jatJ, capazes de transpor�
tgr pequenas b�mbas atômicos.

Aero-HGtel ...

Quebrando Cabeça

_.9Iif_
_.�.

Casa de Saúde NO,lla Senbora da Gloria
_ ..-.�-

......
.. HUMOR. _

.

DURCH·DIE BLUME - "Nanrite dich denú
der Kramer wirklich éinen dummen Esel ? "

.

"Ja, wenn auch nicht gerade.zu - oer sagte,
was Verstand anbelange, haetten wÍr uns g�genseitig
nichts vorzuwerfen".

.

...

EIN
.

GI..l!ECK
1'1 "Heá Ober, .

&et Fisch ist aber>
. kléin1 .• und

, schlecht is! er auch".
-

..
,

. .
.'

I .. .

"Nun, daull ist es ein Glueck, rlass et 50 Ídeiri
. ist".

.�,� :.; ,-. -'1;:"(;;.. :- ..
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W11: rnosquiteiro�s�o�b�r:,e:::"h::;;:;;-:�::M;;;���;;�;C;';;;��".;Õ;;;;;;;.��.iõ.�au .sobre o carrinho.
,\'!si.á no jardim.

.

9 leite reservado para

1:)(c�e. deve =. qbjeto de cuí-:
dac:!':s, especiais 'e' constante-:

mente ao abrigo das ,moscas·
o becb deve ser esterilizado
cada ',vez' que for usado e no,

dcs mamadas, guaro
em local fechado.

AMOR - palavra sublime',
Que enche a alma de oração
E' em ti que se resume
A vida de um coroação

RONO I "0"8 "Y�I'D:a �'tê;�ar�:��bj�ta;ç�rlo����I'rfOt8J'a" 'se'nÔ ,'I'lboe" �as' � seguIda sobre nossa pele ou
. .' ;1 .

. '1 .
.

'

nossos 'ulinlentos, onde depõe

I'
II

· .

,.\ os : ge�ínés ,prec�e�l�-Çlt�;nent.; � tas há um tampão adesl Vt1,
. �

RUMO � A�AZONIA, - Vai :;e::- .or�anizada uma expe- i �e��lh�.dOs. _E .. tr!.l,l�·�'Il�.,.,:a, d .. coústítuíndo de pelos colantes,dição geologíca a Amazónia. por m ciatíva da "Amaznnía j
mil nel as de e:;5'·15. Ct J 1 J

.
tIo, que transportam .nurnerave ís

Foudatnon", dos Estadós,Unidos. A expedição. será integrada I,a t�acoma, a ._ole�<" ,? a d �en- rrrícróbíns. J.í oil;! encontrarem
por .uma: comissão de. tecnicos e cientistas e pretende realizar'.; t_.:!na eh: qu; ,;O<f:r� muitos trínta germ ;s d.ii'�l"en�r;'s e cín
a prova �o carvão: 14,. radíotívo, para determniar a 'idade de I'

bebes .�u1,'an_e> �_�'\i cr;;l,.:... co mH!lôes d"" rrucr ób.os em
, certas nelquias místertosas e ínscrrçoes que foram encontra- A. fi_sca. 5€ ,.�prod.1Z com

uma .so mose'!.' .

.

das' em diversas regiões da Amazonía: No campo dos estudos I grande �apld;;)z. Poe u.c�a. c�n-, '. A mosca não possui ar:':u·e..:minerais serão utilizados varíos .tipos' de instrumentos que até 1 tena de.:�vos sebr,e mt�rlalS �m ,�ho de mast:gcH;âo !! amolece
agc.ra tem sido usadas com: os.melhores -resultados na 'investi-l' r.utrefaçro (�,; 3PO$ tllL.� •. d_l�s �Valimel1to,.,ant,es· de íngertclo,

"

,gação atomica. .

.

'

... nascem, arva,,: que apos qua- com uma g:t;). de um liclUldo· .

,POPULAÇÃO _ Dentro de 30 anos, a população do tro ÓU cinco dias trar.sfnrmam preveníenteJdiretamerité 'dos 'nCanadá, será de 30, milhões o dobro doatuaI. O aumento, sc- em' ninfas e estas. C·Hn. mais Iírnsntos ·al)so1":,,}ü·, ·antes . .Ar- rios deve estar cobertos. Exis-.. . _' " quatro dias. em moscas, que .... i .gundo eSP7clal stas; sera gevIdo principalmerrte ao lncremen;- verão entre' d.ais -iu quatro' SIm, para amolecer lU'1. r;eda_·!.tem "capas de matéria plásticato vegetativo da população, mas a mugraçao d�sempenhara Ço de açucc r sobr» a mesa de em diversos tamannos muitopapel importante, P!;JT(=!ue. só, em -1953 ? Canadá re�;ebeu na- meses.. se . não Lrem .. dssrrut-
su� casa, ela' rei;111're_ a ",;m li- prát eas para esse fim:da, menos dC'168 .míl dmigrantes, provmdos de varras partes das.

'

quído proveniente (.tas .mun- As moscas não gost3m, dedo �nundo. .. , .

A princíp.ü preocupação na dicies cnde esteve anterror. peças �SCUI'as, nem" de pj)r?�'.� 'A.MAÇÃ_c- '!Jm teCnICO St!lÇO vem realizando _expcnen- mosca ê a procura de alímen- m::l;t�" ,
des aauís- Se voce :eci1al- il:>:(!�a� ,com m?çai �te C!ue conscgl.!.lU agora a reprodução. da ma- tacão, scndo-vque passeia com ,E 1I1dlsp�n:>il\'el preservar janelas, após espantá-las, proc��lra ��m po'linização, As maças sao gigantescas contem que a'mesma sattstàcao sobre maté toda a Iamrlia e espccialmen- vavelrnente 1:\20 tornarão aas ma�as epm�s e tem excelente aparencIa· .Quanto aos s�- rías putrefatus nu subre o a- te as crianças do contágio das voltar.

.bor, nao ha diferença entre elas e as outras - o que constI. çu.car que está <;obl'c ::t meSll. m.sc.as. A melhor fornu: de <t- O bebe deve eshlr ao abritU! a maior alegria do tecnico. suíço. E� cada um�, de 5Udp se;s pa- fast�las é nlJlltend.:=_2.il!?rosa I go das mc,sc'3s, protegid.) por

I d'ifícil
Em duas palavras se abráSml'l
·O;iogiJ de dois ideais
Amar, sofrer eis a valsa
D,e dois destinos iguais,.

INIVERSA'RIOS' o 'sr. AlIrédo Benthi>en 'co-'. . ,

merciá'rio' residente nesta
cidade.. ",'

.

HASCIMfHJOS
Uma das exneriendt1s mais aterrúdol'as por que pone

passar u'a mãe. experiente ou não, é acordar uma certa ma
nhã 'e encontrar o caçulinha ardendo em febre em seu berço.
Ele é tão pequenirn, tão indefeso,' que V-oce terá que usar
toda sua calma, todo o ,seu amor para poder ajudá.lo a desco
brir'o que o atc-rm,enta. l\iesmo quando uma crança 'já alc"n
çou certa compreensão, a dor e o desconforto :1 Clmedrontam
tanto qUe são incapazes de lhe dar uma resposta ,concisa
e ,exata. ,

.
.

A primeira coisa a' fazer é: mantenha-se calma. Em be
b.es e c-rianças pequenas.a febre se' levanta e' cai novamente

.

com rap 'dez, r.peme a temperatura de seu filhinho. e tente de
cidir de qm: se trata. Se o caso parecer serio não hesite em

.

chamar ó medic.;}. Não de ao seu pequeno paciente remedia
algum, nem m,esmo aqueles comprimidos "receitados pela vi
zinha é cuja bula diz que abaixam a temperatura· Em muitos
casos, a febre é um sintoma bem-v:nd-o. em unia doença e a

juda o medico no diagnóstico,
Se Voce souber que um resfriado ou d:r de estomago fa-

7.09m parte da orl'ença, aplique um tratamento externo somen
te: mantenha a crianca bem agasalhada, confe,rtavel, fora de
correntes de ar e bem" quietinha, Caso a febre for um tormen
to muito grande. de um ragido b:mh:J de esponjas e águ:i
morna. Por todos os m,eios, mantenha os írmãozinh�s o mais
longe possível, para seu propr'o bem assim com,) do bebe, até
que o médico decida se a doença é ccntagiosa ou não. Hoje I
e11'1 dia, COln os tratmnent::-s modernos, lnesm,� sar::lmpo, ca

tapora e coqueluche, epid.emais das quais pouc3s crianças es- I
caparn, são curadas em ten1po minimo com as novas

drCgaS,!Mas não' tome a iniciativa de aplicar ta's remedias mi1agros·:s
sem a receita e v;gilancia do medico.

E' bom alimentar o bebe enquanto ,'?spe1'a a chegada do servem para nada. Por enquanto só,me u- Tenho '. bicep> extraol'dina- rios. sou papazmedico? Isto deoende unicamente d0 dJentezinho, Geralment2
'

'de erguer·me apoiado nos Cl':lC;;5. " ., ., ., " " .,ele não está com fome .. m,3Sffi.) que o afirme. Leite quente, chá Me'xer a cabel'a os bI q
.

b t
'

� _".' 'aços e ue suas pernas seJam as an- sentadas. ou simplesm .."nte ·ba' 'to (ll,e cb ainda não tecn afraco ou umas colheradas d� sooa t::tlvez façam bem. Mas se ;JS pernas nao s,e aJH·ende. E:,- te. fortes pai'a a mant.er e ;;�u lancar-3é, dàndo' ,impulso nO'1 forea llCCf:SS': ria oara eXl,Cuele não consegu'r manter os allnH:ntos no estomago. desista ses mOVJm"ntos sao esponta- slstem,3 nervos:> t2nha

atingi_/ cor�o sem .«air d� me"mo 1'1 t�r
'

R' '1"cc"'ri'Tel-dar Ih osimediatamente. Nã-J adianta forçá-lo a com.er numa h: 1'a des- neos e d�pe'ldem' exclllsi"a I
. .

, I' t
' lO' • � ._, - l. - ... ,J t·' .L>,' - e.

me' t ri '. '1'
v - 0.0 o a€5en\o Vlmen o nece�a- ,.gar, até o movi,TIcnto nn qUe rnei,)!, para $2 desenvolver: ti-tas.

O principal é lembrar-se' que, se Voce tomar as neCEssa- �
n e e dest;nvo nmento

I
r;.�.
.' Os músculos .dBS 'pernas .lY�rri1i l'anelü'" reglllé�j'm.ente do b8r-

d Ih uscul�r d? bebe. Do mesmo Um recem nascIdo" de

U011-1 tem-lhes erglier-;,e am'Ja'ic1\L1s ''o desde os cinco lneses colorias' pFeeauções coin seus r·zbentos. proIJorcionan 0- es os modo e mui 1 q;ler.er .a �od) I c�s dias. pude �ruer a cabel;a ilas grades ele qLladrad6 de ',1H �Dnd,:)-o no s:fá ,U • o q{tadrapi'ívilegiDs de vacinas prev,entivas contra as mais comuns custo q,-!� seLI fl�ho cammhe
I
d�sde qu,z este.ia dedado de del'ra

.

do �lp '-"jc1"'ir� 0'1de ter'; o 'das doenças infantis, dando-lhes uma dieta sad'a rc mantendj- r:?rque Ja �e�n lo mese5 e a 'bruço:;, mas ilú,) por .11lU�to E' ·p.orig-so e inu'tl'] 1''''0 o,' J'
'

:)�';�O- 'l'i�'r'e' p"ara' tre:��� �;sOS longe dos amiguinhos obviamente doentes, o Çliagnóstico fIlha da vlzmha cam' h li ! t E t t ..

- ." ' - ,�,'", 'co� v ' ...U '

.será o de uma doença begnina .. facil de ser curada. .

c

2. l ' "

ln o enlpo.·n ,retan 0, com U.:l de mna criança um ln Vlmcn' músel.llo�.
'" _. C?_111 1

, Apren::,tla a andar
I Ines, ,os musculosda nuca te-

.

-----�-----....-...�---�------.----.....� soz:nho e sem esforço, assim I rão se desenvolvido' suficlen-
#.. I,temente p;ra que ele possa er-I'_"k'.".�,._. -1 guer a cabeça com facilidiade,
�.-c,--____;,-",,;__.....,,;_,,--,;,,__" quando deitaüQ. de bruços. I

ANDR�' M TI
Com quatro ou cinco J;Xleses, I

I I: AR NS de,tado de costas, ele faz es-lDistribuidor em. Sta., Catarln�

I
forças desssperados para mo-

D A 8 I'
.

;0 nsegue .erguer a· !I beça do travesseiro. Os mús-AFAMADAS CASIMIRAS' culos do pesc�ç,) c;�mcçam a

sei'fJ

N O 8.f S " .' I �;������.lver e o beb: os expe.

Marca Fabril da melhor I' E' difícil que o b",bc po;:;;,;a .

easimlra do Brami sentar-se ;llltes de oito eu 1'10- J

I
ve meses· Sentaf-se:é di.rei!
p<Jl'que CXig9 co:rdellação de

"
movimenLs das mús<:t!l:s ,:.in
dorso e do abdorn·em.
Quando o bebe. aos cinco

I Illes: S, começa a llnstrar miIa
.

\ certa il1dependell(�i 1 d� 1l10Vi-jmcnbs, virando-Bc de c0sbs

J Ot� �� bruç:s,' a �Bmii{' d",:!c �
1l11C;éUr uma sessao d.e gmas_:,
tica diária; qLIe C';:lS' stil'á no

o, 'cI'
.

'I seguinte:
a mãe colocará (J.

If b2be sobre um sofá e deix,,\i:á

..:..ntlg'o e o m o e r n o qUe o bebe se arraste a�é a·

g
'.

I

��t�pr:��:�d��a�ie�li���l '[�l�f�
( t" TI 1'\ l' e pr' O ] t d de arrastar-se)s modelistas italianos, é\lleUf I u as sa as m v azu e111 o as as gaInas Mais tarde, aos tlOVc� ou (Icz

depois de haverem feito as gas, muitissimas retas e a- l....s tonalidades do "cognac" meses, o bebê descobril'ú nrU3
suas aquisições de uso jun- ':{erentes, algumas com pre- partkúlarmente de moda. camente qu,� pode crgu;�r-se
to á.s casas de i'\lta Mod3, gas na parte posterior 'e 50- Original um caprJt'e ver-' d: sob com � auxilio da� mãe';

Ih' .
I 50 ma'IS tarde Drot:Ul'ara er"terem visto e talvez tocado mente retas na frente, Com- me o mu�to an:!JI�, queb-, gl1er-.se sQbr!J 0S P(�". terá en

com a mão as criações mais' primento n"Jrmal, ou seja, nha a partIculandatte de ter i tflo dt'scoberto qlw pud::! enga'
recentes e mais representa- nem muito curtas nem mui- em torno do pesc'lço um "

t·nlnr.
, ,

tivas da moda, organl'zaran' to longas. Os casacos dos cordco, ao lado du ,'vaI pen ! A,ntcs dl"so e :nL're'!saute
•

_
• .

. '1'
�

\ habItual' o b2be num quadra-'(J grande desfUe, fazendo costumes co mpala balxa e dIa certo tIpo de luv&s U.e es I do ele madeira, onde de tprá
,admirar quase duas cente

_,
aba a�re�ondada, curtos, a- quiadcr de um só dedo, no !liberclo,de prtI'<.1 seus \����rcicí('�",'nas de modelos. Como iro.. justaaisslmos ou completa- ,mesmo tecido do c;'-tpote. rp'or�ue :e e:tlv,er. haOltuad!: ii

.' mente soltos, I
. 11?�1�3d, d" s3� .�, de chao,.pressão geral, podemos dl- I dlflclltn,ente acertara I) qua.

,zer que nossa rica e custosa
't VENDA D..,...., ........ DT"lOfO

' drado:. de madeír� md;,;. tarde:Quanto as core&, lTIUI o ..,,,,,AD an._ E d d
- .. +_eoleção a oricataçho d:::!u a VI a a mamae s<!ra .crr!-

1 bpllitas: do cinza daro

ao!
NA ENGRAXATAJU.t. velmentc dificil.rea,ce aos vestidos US:lC10S d' l' PONTO cmn Alb"\lmaS crl"ln"as 'lão IIOS-I

.

e�uro, o cmza azu ao C1n- - � , -c e 1.830 a 1.860, Ao ver tam de se alTq,star,nem'de en-
modelos de nOÚe amplissi-

za prata, E preto' e brànco í'
"

A N U N (: I O' S
gatinhaI'- préferém- ç.vaífçarferrugem, vermelho. verde.

'

N E S T E J O R N A L
· mos, enrijecidos por saias _;_-- -"..,...�;'_;-"-'-_,.._,...--_"'-de arame, voltava-se ao tem '.11111... '

po � documentação por ve
lhos figurinos - em que as

mulheres usavam roupa in-
· tima. ornada de bordados,
oem muitos lacinhos, Toda
via o moderno- trinfava no�

taílleurs, nos casacos, em
'certos vestidos de novo mI)

:delo,. como um qué em eS·
pecial nos interessou e que
será simpatico tambem ás
nossas leitoras. Era de. grQ�, •

50 t'8cido pesado, cinza, com
,uma saia ampla e m bolero
,ajustado á cintura de modo
-que o conjunto, a primeira
vista, parecia um casaco-re
dingote. A sua simplicidade

·

elegante tornava duplamen
,te agradavel o aspecto prá
(tico do vestido.

Nos outros modelos, tipo ·...__4����l!l'�;!.�..�""��...�u:AI�·�.�:amiM��..��z����������������������� """"..........._.........:---------------- - --- -

,__;_-'--------

- Fazem anos hoie:
- a menina Osvaldina.

filha do casaf'Francísro-Leo
nida Kriger; .

-a srta. Alby Micheis,
fino ornamanto da sociedla-
de local;

.

I
'- a srta, Paulina Curba-

111, residente riesta cidade;
i

- a srta. Mama de A
rauio, esposa lb �r, João de
Arauio;

.

�- o sr.' .Johannes Heuer:
do comercio local. e

'

---'- o sr. ;Pedro'Sala:; .

dos
Santos, figura de protecão
ncs ,circulós industriais do
Vale do I'tajai.

- Contrairá niatrimonio,
hoje no civil, com' a. srta:
Thusnelda Westphal, filha
do sr. Walter e sra. F�ida
Westphal, desta cidade, .

, "
' ". y � r _-

�, ' '"

- Com o ád-vento de um
i�obusto menino, ocorrido
dia 20 do mes em curso, na.
Secção" de' Maternidade do
Hospital "Santa Izabél" a

cha-se em festas o lar' do
sr. JGsé S. Cunha e sra. 0-
nadi't Cunha;
'�Acha-se engalanado·

desde ·0 dia· 20 deste més,
com o nascimento de um
m'enin.0, o· lar do sr.' João
Prim e sra. Alaide Frim.·
- Tambem o .lar do sr.

Pedi'o Wilbert e sra, Vitoria
V,rilbert, acha-se enrique(\i�'
do cem o nascimento de um

'

,menino e u'a menina, ..
meos, ocorrido dia 21
corrente mes. n::t Scccão ·de
Maternidade' f <1:0 H�spitlal
!'Santa Isabél".

,·VIAJAMTE� ,

CASAMENTOS

Modelos lb-tistieos, Pa
ra ,Ca!';amcn.,tos, Ani
ve�sárllls, Pr:m.cira Co�
munhão,

.

e Batismos
INl' On.:'I�AçõES COM

SRA· M O li E R

frltpare .•
I futuro da
: 'UI1 mh�,
ctando-lh.

Bolos ConfeIta dOS

....... .......-:. - - - - - - - - - - ._- - - -

nischbie�.
- z _-

Linhn!i e av!anll;nto5
,

.

ter 1 n�u �1P.O
Telc:hme, 1 - ;) - O � 1

:Afi �nco)Uenrlas devem,
ser feitDs' sempre colll

anh'cNlencia (mínima I
para ÀIÍ:mlíell
-x-

Rua XV, 1360 - C". Postal. 3S!l .

BLUMENAtl
4! &Lkt t2 _A_k_._& &_2_bQiWg.4Wi_k __ C_i 2. [,&'1,

Seu filho corre e brinca o dia todo •. .' e, à noite, quando Cf 6"
cansaço é grande, êle repousa e dor.me� Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas 'em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos dé sua saúde trabalham silen
ciosamente. " São os vermes, que sempre - momento
após momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deveria. dar�lhe' màis fôrça e ânimo.
Cabe a' você, que é sua mãe e é. esclarecida, .défendê-Ió.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermífl,lgo de, agão, c,m,Qd�rada . que dev� ,-

ser tomado por tôda5
.

idade escolar.
%3 de Fevereiro ds 1$35 Endereço,Tele, "INCO"

'_ ,_ I •• Cr$ 50.000.000,00
40.000'000,00 , '

Completom�nte inofensivo porá o. orgooi51110, é o �� que ;'

pode 5�r tomado em qualquer !§poco, Scem.,d,ieta ou pvrgonh!
De gôsto agradóvef, nõo contem' Õ!eo e não' irrito o

'

Intestino infantil Empregado na Broki: hó mais.-de·50
anos, deve 'Ser 'normalmente tOffi::ido por tõdrls as

crianços " partir de 2 anos. 'Consuite seu médico
iii peça· lhe que lhe fale sôbra CH; qualidades do Licor!

, de Cocou X:Jv_ier,

BANCO INOU'STRIA E (OME�'R(IO DE .SANTA
- Matrb: ITA IA I'

Capital
Fundo de Re.serva' _ _ - _.

90.000.000;00'fotal dos depósitos em "3118153, mais de 786:.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORiOS NAS . PRINelP 1U,S PUAÇ \8 DO Es..TADO DE SANTA'.CATP..BINA. NO RIO DE .JANEIRO' ,li; . CURITIBA

• DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO·E CONTRIBUA, ASSIM, PARAo AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO
.DUÇAO 1

I
I

'

LICOR

E P A 6 UE CO M
'O vermífugc de confiar.çodo mDe brasileirol

� ..

MERCADORIA RE(EM;CH��A DAr ARTIGO, NOVO, i PELOS'MENORESPRECOS DA PRACA,
.

'

t. 1

TElEFONE 1 3 O 6

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-p(ORramqd� pela Diretoria da simpatica- agremiação festiva reunao na
�-,--::,,-- A séds social do Clube" signuicàrá ,o agradecímen-

lf11pressões 'd�" �<:�A: Gazeta Esportiva» ��U�!�e!mé����:�i:rnZ�=!';_�m:i��;�:�ti��'�o��e�u�:=
, v:

b
'

'
' "

.

_:
'

'fs\;""1d 'l
.' necto .dos mais alegres e znonstrou além das frontei-

S�' 21!·'- -t
....

'd
"

, ' festivos .. E' que' a ,direção raso barriga-verdes o valor
't'J re '.' , O' ". �rla

'

O "", .:
'

O,' UZ do simpático gremio do 'ah -do 'esporte 'local.
.

!1\.SSÍSTW A REGATA DA FUNJ)A:çlio DA CIDADE' DE S.,'rAULO, 2.a FEIRA, :to' da Rua XV de 'Novem-' 'Contando com- aadesão
", ,',", Ó GOVERNAÓOR:' IÍtINEu BORNH AUS:EN ,�-

'

, bro" numa Inteíatíva digna de Ilgucas. ilustres do mun-
.. Sobre ti prova clâssieà Fun- I yice-campeõ"i's foram' ÓS capí- Boabaícl, João Vasconcelos, de to�Jes os' aprsfisos, tri- do -social-espor-tivo local,dação 'da Cidade dé S.

paUlO'j'
xaoas e OS vasq,ainos f.:ram os Fra,n��5co Sehrnidt 'e Hamílton butarâ diversas homena-l inúmeros associados ame-,vencida pelo "oito" do Aldo, 'íerceM'os.'

,-

'Cr:xdérro.' '

,

"

;"" '

'

�,
'

.•
'

'.

"�',Jit,U2;i na tàt'de do dia 25,' es- AVARIOU-SE 0 "RIO 2,0: Iugár _ Barco "Anto- gel1s aOS -atletas que O, re ,I rrcanos e d:spOltIsta::. em

"'-'reveu "A"(}AZETA ESPOR-
- r

-_ 'DE ,JANEIRO" nio Sampalo", d oAlvares Cu- presentaram nas recentes geral, granorose churrasca-,

TIVl\" '0 seguinte: '

_ Enquanto os catarínenses bral, de Vitoria; 3,'J lugar - competições náuticas díspu-. da terá lugar às 1930 ho-
«/\ vitór;a;, mais uma vez, �estejav:;n\ a vitoria, não p,er- "Cyro Aran?a':, do Vas.co da tadas nos dois mais adian-I ras de hoje Após o' ágapep'erteI1QeU ào CH.ll'!e{]ie Regõ- GI�beram qué o barco desltsa, Gama, do' Distrito Federal; 1:.(1 "d' ,

. d 'h o

'
,

,

'

tas Aldo Luz,: que trtuntou so- Va. Este foi abalroar-sé CDn- lugar - l'�. D: Floresta':, doO ,ta, os c�ntros esp�rtIvos",_ o i avera entrega da Ine�a
b!c seus : principai.s adversá- �'r.a .uma lanc?c: parada, pro- c, �. Mart nelli, d�, Flonan_.?- pais, RIO de Janeiro e .:>ao

j lhas,
aos remadores que m

rIos., ccnfírrnando ? prestígio 1
movendo, ,preIUlzos <J carIs.SI- pol is; ,?o lugar - "A., A· San Paulo. "

"

. 'tervll'am' no Campeonato
ql1� o desporto nautico de san-/ ma, embarcação, , d}� proprie- Bento, do C. R.' 'I.��e, de ?" Trata-se na verdade de ' Brasileiró "e nas Provasta:Catarina desfruta em todo dade d.) C, R, Tete. Paulo.. 6,0 lugar - Nelson, " ', 'I " "
o 'Brasil. O,. equilíbrio re nau

" RESULTADO GERAL da A'. Fl.::resta, d,? São Paulo, uma atitude �ue merece 1 Clássieas Forçns Arn�aJc:s
nos primeiros mil metros; ,é'té Foi a seguinte a classifica- PRESENTE O GOVERNA- ser reaIcada, 'pOIS antes de do"Brasil" e "Fundacao da
os 1·800 metrõs, os vascabo3 ção obtida, pelos principais DOR D� SANTA CATA�IN:A- tUGü revela o sincero l'!:'('t1, Cidá:de de Sã0 Paulo", O!e capixabas ávarwaram �,barc�s concorrentes:

.

' Apr.�clOu a grande vItOrIa nhecimento dos dirigentes ·que assinalará com a' ex-quando faltlVmTI duzi'ut-:"s mc- Lo lugar -' Barco "RIO de de s:::_us co_estaduanos"Ü! sr.
, .,. '_

'

_ .

'

.

tros 'pata- a": éh'2gadu, c�nfor- Janeh"o",' do Aldo Luz, de· Irineu Bornhausen . .G0vern�- ,amencanos a QedlCaçao de pressao �evlda sua bnlhan··
me já ocorrer.a na '.re"pern, ps Santa Catarina; p"trão: Moa' dor de Santa Cat<lrma., VCrl- um punhado de -valorosos te conduta nas aludidas re
integr�nte� da' equipe do A�- J cyr Ig_!latemy .da ,Silveira; re_ fie.ou ele, "in inco", os pr?- atletss, que bem longe da- gatas. O' acontecimento ded'Q: Luz "VIraram" e COftS(,glll- ma'dor,es: Sadl Berber, Anto- veltosos resultados do, apOl':) .

....' '.
'

rarrFa "Iteria, re13 .'U'')!·€Il(:á n:o B,:'aba'd, José Aze,'.edo que costl1ma dar R;>'atividadcs qUl, em etapas espo�"�VRS .vera rev�stIr-se d_e, �cen-de'meiu"bireb.' Destà 'v:i-z ('11 "V:-�ira, Edson Westphal, Ralil f:s·cas". '-"le en.orme roesponsablhda- tuado brIlho e enseJara aos
,

·1 de souberam cefender com ,homenageados, por cert.o, a
-1IIIIII [!.lIIII IIl!i!IIB!IIm!!!

I invulgar'
brilhantismo 35 ,cportunidade de constata-

,,:côres
da bandeira sob a roem que seus feitos não

(�t�al se une a grande fa- passaram despercebidos em

,milia americana. Enfim,

f\lãopqder.3m o$6rusquen�e;fugír
ao·compro m;ssoem S, Leopoldo
GOIDO �e e�plica a debacle dos vencedores da s�leção

�gaucha ante o llimoré
A', 'muíta gente pareceu da pc rte dos drfgentes drJ dc::aslr':oso o result ado.

extranho.ique a equipe brus- Aímr ré. os quais, em hip6ie.j Que 1,,108 ,;::. c imponentes
.qurmse;': com' a malor.a de se alguma, abririam má') cIo) i d» embaixada 11 .nsarum

: em

seus jogad:res completamen, compromisso, mormente <::),,)!?! r.�tornar à Santa Catar-ina d,�
te extenuados, alguns seria- terem sido cientificado, do I qualquer maneira, sobre isto
mente contundidos, 'após ter 'deplorável estado fi;;ic') de I' não paira a menor sombra de
abatido de -forrna sensacional quatro ou cinco clr rnentos do dúvida. Ccntudo conservando
o poderoso scratch gaúche quadro visitante. Intactas suas trariicóes de
c,;mcordasse em aluar ,em São Não r:stava aI_) CarLs Re- clube cem por ('ento eunõpri�
Leopoldo, ',:nde cstarÍa arr:�;- naux' outra alternntivC! senão der dc suas obl-:gaçÕE'S, o A
'cada a manchar o elevadísSl_ a de saldar o '2o�npr(ll1liss') Uétic::: m,mteve a palavra cm
mo cartaz qu� conquistára 112 que hav'a assum:do é1!lterior- penhada. ainda qtW íst::J Ih)
mais brilhante jornada �e mente e não poderia s,-r m;1i$ :."!nha custado L'J,:�t:lnt<:,' caro.

"o

uma representação futebolís

:��::'n��1:mC��",�::;o:; Orusque nos esportes
Este temor dos af'ccionadc..-:; BRUSQUE. 28 (Do C:rre,,- gos, o craque "colored" do

catarinenses, infelizmente, te-
.. ' ndente Celso Te'xeira) -- Paisandú, Patrocínio, O Si'U

Regressaram bastante satis-, regresso deU! .se, na $,emanav.e SUa razã'j de S2r, eis que feItos os craques do Carlos finda, c nestes prcximo, dia:;,
os pupilos de Fernando Cal. Renaux e do Paisandú de nos_ por certo Patrocínb e .J Pai
deira, de modo illcompre.;;nsi- sa cidade, em visb do

lllrlgni_, sandú, cheg:,rão a um acordO)
vel, foram fragorosamenie fico triunfo que colhera'n é"m;gavel, para renovação de'

sexta-f.:;'ra ultin13 em Porto contrato do craque gaucho.derr:;tados pelo Aimoré, cer- Alegre é!ontr.t a femes" sc-I�- '

ra-filá do lóte de concorren- ção gaucila, Seglll1da-feira, f:s Tião quer vIaJar. Mas só
tes ao campeonat,), gaucho da .1,1,30 h01'd::. (1', I 32 a chegada depois do pl'éli;:: do Pai.5<ll1."dú.
t::m orada de 53 cu'a e ui e da, el�lb ilXdnil hrusquH:SC, c�l!-tra. Q Olaria, O l'!r,le'r';J� ,','

J q p sendo e3perc:d:l p.r '!,'I1 TlL:-,,,Tw; vll';culado ao Palsandu
pratIca um bem: mod.esto fu- Ir.,ero elc'."_ldo .:.: esporUstas I de nossa cidad?, pretende se
teb::JI. Torna-se necessário es- brusquense:;, que a :'H'Cl:CiO-1 guir dentru de breves dias
clarecer, no entanto que o

I naraJ� conrlil�:lamE'l,lte. Foi (,- pan aCap Hal da RepúblÍca
.r I' , I ferecldo �m cocktalll aos c;ra- ai m de rever seus amigos e
I "presentante do At ehco, sr.

ques herois de tamanha Jor- parentes. Torna·se um impasIvo Spor./lnítz, antes mesmo:) éw,da em plagas sulinas. Cm se fi ida do consagrado golei.
,do cotej,) de -estré'a ,dos tri- fe-ito memcravel qu-o; ficará rc. carioca, o compromisso que
colones na Cap'tal do Rio na �listória do futeból catarl- o �.a'sand�l ,terú rr�tra a e-

.
néns�· qm,_[.l2 bann. Pcsslvelrnente

9rande, haVia entabolado e ----- TiãJ, só seguiril após este ro-
�oncluido com êxito, negocia- Continua o Pa'sandú em tejo.

:: ções com .os lnentores du franca atividade, a fim di!
pr'.porcionar ,ao, público es- Seriam solidts,c1os p'�lo Pai-

'E
clube leo�10Jder:se, para uma porflvó de nossa cidade, um sandú reforços para :ntegra-
exibição do time "vovô" de grandioso e empolgante espe-I rem sua eqllip'� contn o 013_

- �osso 'Estado contra o Aimo- táClllo futebolístico, no di.;r 6 ria, Comenta-se mesmo qu.e a
-

o de f3vereiro, quando trará pe- diretoria do alvi-verde brus-:: re.
la _primeira v,ez, a equipe do quens2, sd':citará ao seu co_::

I
SobrepujandJ a sel,eção d:;s Olaria. para um sensac�Qnal irmão Carlos Renaux, p.'r e_rn-

S pampas, na noite de sexta-fei- preli::l interestadual. pré;;;timo os :t11ayel's Afollt;jl·
:: .ra, excederal11-se os brus- nho, Otavio e Holofl'ini, pa_
:: quenses -em suas manifesta·

Em Brusque o conhecid·'), ra edrentarem n Olaria· O
- treinádor Dirc.8U lVr.�'Jdes, que futebol em Brusqup, pelo ru-;: çóes de júbih p210 grandioso aqui v:era em visita ::os setlS mo que está -:eguindo, parp_ª fe'to conquistado, constatan 'amigos, ,e conhecidos.. Como cc-nos que v:1i às mil maravi

=_- do-se, logo a s,égu'r, tambem, t�dos sabem. Dirceu M,endes lhas. Os dois grandss clubes
vinha uItimament.::> ül'1:mtan- estão mais irmanad,:s do que:: as precárias condições físicas do a equ�pe do Gn'111U A:,,- nunca. Ao.'3im é o verdadeiroª d'e alguns craques, Verificou ranguaense, de Ararang'lá. e�p{)rte, E's a nossa admira

:: a cJire{;ã') da embaix3da que SE'guncto consta, DiI'ceu )\'Il'Il', (;ão - sÍncer:l nestas rapidas a
:: des f.i "visado" pela dire10-

. pr,<;c:ações., Qup c':mtinu�m= seria uma tem-eridade lançar ria do Carlos R�n;nrx, para sempre assim, para maior§ a equipe à nova aventura. orientar s.eu plantel para e5_1 prestígio e alevantament:J do
ê d�ll1ingo à tarde, quando po- ta temporada que se ':lviz·nhd. '€'sporb brusquense em Santa

_ =__ deria se ,'!xpor a um Tesulta- Não resta duvida de 1lW se-' Catarina e quiçá do Bnsil.
, ria uma execelent� contrata- -_---

§ do negativo, c.çmo na verda- ção, a de Dirceu M2ntÍ?S, pe� Tem o Carlos Renaux H
:; de sucedeu. Assim é que

ten-110S
tric:lores, Vamos .esper,lr. ma excursão programada pa_

- tou por todos os meios carl" --o--- ra dentr), emb reve, para São
-

" I
•

S- L 1 Ja retornou de, e·)!,'O Alp- Paulo. S!2gUlldo fôra prome-
_

celal a pe eJa em ao eopo. gre, onde estev.e vlslbndo sua tido pe1ú desportista Cid Via-=: do,' mas houve intransigenc1a pr:genitora, famil'are5 f; a1ni.. na, êaso o C,arlos Renaux se

; U'm banquete do FI�OJenUo·!���t{�,e�:fEfiJ���,��af;:�t- IU Parece-nos que o negocIO' var
::::

-

mesm;, Acham-se bastante (l-

::

a seus" atletas campeo-es �����st�� �:'v�����OT�� p�ss��t
,

,
_ hdade de uma eXlblçao' na

capital bande'rante,
,

•.
. I • ê

:: RIO, 27 (Meriq.) - Aill�

1
por uma coincidenda mui- Tamb:,m Curitiba -está 11<:1

: da não terminar.am as fes- h natural. a peleja de en� progr:1ma de excursão do Car-'
ª tas promovidas pelos ru- cerramento _do Flamengo los Renaux, Segllndo se C1].
- bro-neg'ros para comemo-j no C'ampeonato da cidade, menta, é J;lrovavel a exioiçãb

do CarIo;; Renaux, na tapi:-
_ rar os 'grandes fc�tos dos será justam,ente eo�tra I) tal uaramem:.e. c1ntra o Fer�

seus atletas. InJClalmento Botafogo. Nes;;e dIa, pr:r-- roviárío e Agua Verde, res

foi o foot-ball que brilhe.n- tanto, serão consagrados (!'; :r-ectivamente campeão e um
-

b dos melhores coloeados na ta�
= temente conquistou o títu- trí e bi-ca!upeoes ru 1'0- bela do certame curitibano.
- lo de campeão depois de negros numa f.e�ta promo- As negociações já foram en-

ª nove longos enos de luta. (ConclUI na ,:,a papna letra. G) tabo1adas, Aguardemos.
Depois foram as:.�quli')es de I

O· t '·1- B' L D F- bola ao cesto. �õ (iuadro upas Q a '!liar-s" ii • u. ,o
-

prillC!pal, sagraudo-sF ven-
' matta de Neva Trento

=_=:=:==::':
.cedor do certame peJa ter-

, BRUSQ1}E, 28 ,!,I?o �orres'l torno do campo. Os verda
-ceirR' vez consecutiva, de- psndente LeJso le1xelra) '-1 deirns esportistas d No <

, Falando ao nosso repor-
-

, e va

vendo�1:!e, aliás, assinalar
ter, o desportista de Nova Trento trabalham com de-

qUe restam apenas dois CQ- nodo perseveranna e 'tl�ne;Trento, sr. Vitorio Tridapa-' � < � -

tejos e o Flam,engo r:ão so-
Ui, declrrou rue é pensa� gação afim de >elevar o es·

:: freu nesses tres campeona- t' d' -t : _lO H'u .porte de sua terra, ao con-

=::_' ,
'

' Inen o na Ire aTia u
-

ips nenruma derr�ta, o mes�
,

''_ o

l' 't r m'scrl'ca-o "'u
ceito geral no setor' �.'s}i,o.r-t d' "fi ! ;malLa 50 ICI a -" ,

:: m�; �con ecend o J.Ot;O- _C
- ;

filiação na Liga Blumenau- tivo de Santa Cataril'a,

=�_=:==:'''.
�e .

a segun a ;-lVlsao qU,e ense de Futebol, afim de Muitos outros planos ,es
_

e detentor do tltulo de ln-. participar desta temporada tão sendo estudados pelos
campeão. I

de 54. aI tos mentores dó Humaitá,A reportagem, aliás, pod':! I Seria. bastante inieres., em beneficio do clúbe queinformar qu'e a diretoria do ,sànte, não resta duvida a dirigem, '

= Flamengo progranlou para �filíação do Humaitá, país é
- o dia 12 de fevereiro próxi-, �urna equipe dotada de bons Excursionará ao sul- do

-_
••••...-:., :: mo vindouró um banquet� walores" podendo mesmo estado o Humaítá. Esta no-H O r ii r i O:'' ª dos campeões que ;1evera I brilhar no campeonato que ticia nos foi fornecida pelo

105ft,-,tu'" to, funn tolAna de", ma'n"ha"', . e ar" I,.ar'de::-:,
ter lll�ar na nova, sede

80-1
participará. sr. Vitorio Tridapalli alto

" "

b U
, ",. _

cialllo Morro da Viuva. S'e-
. mentor do gremio de Nova

-

'
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' •.. " '= rá uniá. grandiosa festa que A diretoria do Humai1:á Trent.o. A excursão' está

R'
'

i 5'
:

'A'
"

li ft'SI:' 1- ... J ,:

. ª contal:á com a part!cipação está em atividades. Após marcad a para fevereiro,
ua 1 uBnGl, U·. I annar 1== ��:s:������ to �ru�:�ub��:I'd���UiÉs:d�b��l'e��ll���!���S edi�);i�ub�.\Je�a�l���=

TELEJ,l'ONES: negro.. mos da Silva, já inaug:ll'H-.! verde de Laguna já confir-
Assim sendo, abataiha en- RESIDENCIA:: Podemos tamben: 111for-1 do, lança seus projetos, él- mou a aceitação do jogo

I
ire Caxias e Olímpico :j;ieou, :: Dr. TAVARES - 1481

- E mar 'que os' campeoes de
I gora na. construção de mag- com o Humaitá·e o Cerami-talvez� paTa outra aportunida� 1 :: Dr. &EUSI - .1Ón == baskoet-ball pelo Flamengo;' nífica sede social e levan- ca de Imbituba tambem es-de, já que desta vez; não pou- :: LO LADO DA CAL"ltA, EGQNOMICA ::" ,

de ser.
. iiumummmntlIUIDlIllnnlUmUnumllllUlummuUllllUUUJUll.llllW tampem receberão faixas e � tamento de �m murQ em tá na imin�ncia d\,! aceitar.
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�
ª Olhas- OuvilfOS Nariz e .; Garganta §
�.

-

dos Drs. �

I Armínio Tavares
ê ' FG��adp:-�êla FaCJlálide de M'édiciná d�i"tfn.t�
=: ' versidade do Rio de Janeiro

,

O §: Professor Catedrático de Biologia da Esco-
,
- la Normal Pedro II

1=
Assistente do Professor David Sansoll

., " "

. ª Chefe .do Serviço-Otorino do Centro Saúde de

í r a. a u i ç ti I F'"
'.,. ',' .Blutm:m�u;:,

H
•

RIO, 28 (Merid.) Na 'os bolivianos. Agora, pape- minado. que 11053a seleção,:: e,r'na"do.· eusl'Copa do Mundo, de 50, a c� existir iJambem -uma va-
,

não h;á, O Conselho Nado-I ª ' , I '

FIF;:A havia, .convidado Por- ga para a Copa do, Mundo '
,

, ::
tug'�l nara, preencher uma na Suíça. Algum país eu- na1 de Desportes, a respei- t ª
vaga ..pa"chave comandada ropeu parece ter desistido. lo do assunto, já deliberou ;:.
pelos uruguaios. Os portu- Tanto assim que ti presi- antecipadamente que, caso §
g4eses haviàrh sido desclas- àente da FIFA já declarou sejamos desClassificados,.::
síficados nas elhnimitórias, que se o Brasil fosse des- .

por chilenos e paraguaiDs,. ª
mas a oentiôade preferiu c},2�sificado nas elh'ninaio- não ·.mais sairemos para',. a I ª:
convidá-los. Entretanto os rias, seria convidado para, Su�ça, O C N D proíbiraá I' �lusos. por ques�ão de de-I a vaga e;xíst:nte� Eritretan": 'q�e o. Brasil aceite o con-j ªcencia , ", resolv8vam não to, também tIvemos segurai; vIte. Vargas N:'to, embora ::
cÓmp;recer,' . tanto assim I informações, após ,às, noti- .

não �lJlnent�sse o asstin�o; §
qüe os li�}lguaios, nas senü-l cíái'i�s sobre .u� t'onvlté a?' ta�bem nao" de;,;mel1:1U., ªfiriais apenas enfrentaram BrasIl,- na hlpote3e de oehM Reo.u:n-ente, Sei H1 UTI'! oito :::.

, - .. .
'

;; desmoralizador, depois de E
�mmmmmmllnunllllnllllllllmlmUmllllJlJlllllllmmlnnmJmUm,ª eliminados,' mio passilndo I ª:E .

- ',., ,:; por chilenos 'e' paraguaios, ;: ,

� D" A'·,,'·
"

la' b�;"o''- ,d,',a'·'. ê irmós a Suíça por cOllvite'É
;: " ª da FIFA, preencher u"ma ª
= " :a vaga existente. Mas o Con- =,
=-

ª selllo Nacio11al :Je Despor- Ê_.

4I�' A�se'�;d uranla O � ���:��:l%aa�ir��:���)c:� �!i ��,'
I, mês de Janeiro. ! fat: _ � _ _ _ _ _ _

�.
�l'tlll'II;lllnulnmllllulUlllIll!lnllll'lllllllllll'lllllllIUIIIIJIIIIIIIIUJIUIIi?l' ,

' ,.

..,' .'
-

", �.:_
.."'_' fi Fraqueza em geral 1:::''-
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I p�r intermédió do j,�gador, �" '

Ieg'er, o Caxías havia e!l1de-, =
reçado ao Grem'u Esportivo =
Olím_9ico uma proposta, ,no ::
smtid ode que sua equipe ::
principal fosse a joinvile, 'a-

'

fim de' disputar, uma peleja
amistosa, sem fixar, contudo,
o dia de sua realização.

Par� Senhdras ,. ' '

LINHOS' � LAEZES - ORGANDYS - GUEF URRE - NYLON - SE
DAS - MAILLOTS - SHORTS - JOCKEYS .:_ BLUSAS - SAIAS

Par� Cavalheiros
LINHOS - PANAMA'S - ALBENES - BRINS - TROPICAIS - CA

SIl\JIRAS - CAMISAS - ,CALÇAS ESPO�TE -:- SHORTS -, JOCKEYS

CALÇÕES
'

...... E SEMPRE ,AS ULTIMAS NOVIDADES wt...

:

Rúa 15 de. Novembro, 505.'

MO�lfl--n COMO 11M" ••NI'Q,

, :o�.:::�.o.&l.CA'�O :um.

Os d:iríg.ent€s 'alvi-rubros
acé'táám u referida propost3
e pieteuQ_iiiÍ1\ mesmo assentar
parâ ôntGrr{ à noite o encon-
1;r6 intermunicipal. Conforme
adiantamos m{ edição de ôn
telh' à noite, para a concreti
-zaçã,?" das demarch.es esta-ra
falt&bdó' apenas uma cÓlÜir_,
ínaQã6�'dO gremio jobvilellse;
confiTmação esta aguardada
inutilmente pela _.d:l'�çã" cio
clube da Alameda Rio Bran-

� . ': :�JI.�
UM I'RODUTO DO

'

"

',"

ILIBORJlTORIO UCQft Jj� ��ÇIU I�Ylf��. •

h!oIi
",- ",' .:'

..

séde sodsl.; ,a partir das 1913O horas
.;,. � ,_ . .

,;_. �tlrmat,.,.gQ de c;onf14nçg.dQ ,"oe brQ.i'_u'O
.

"'0 .'UI� d.. 50. c.nvat

DiplomadO' pela' FACULDADE NACIONAL
DE MEDIClNA, da Unívp,rsidade do ;Brasil,"

Rio de Janeiro
" ,

Ex-interno efetivo do Servico de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San�
IIOD. -Ex�assistente dOa Clínica de Olhos Dr.
,�---

, Mpura Brasil
--" ......-:-

PARA D1AGNOS'l'U;O fi; TRATAMENTO PAti

Moléstias DE OlHÔS .. allVIO'OS
,

, N4RlI e GARGANTA
este Instituto EspeclalisadQ está l\iiagn1f!ca,
mente Montado e Inst:ilado com a mab
Moderna Aparelhagém para todo 6-

_.

,'Qualquer Tratamento dl'l sua
espeCialidade

Todo I) seu Instrumental foi Rnccntemellt&
Adquirido e Importado da Slltça

Alémanha e America do
.- .. '

Norte.
�._....�

G A B I H EJ ti D E 'I A 1,0 X
.

J..-.:. �:;. �:. ;�
_"'_'_'.'**;�

APARELHO MODERNO SlEMENS PARA
, DIAGNÜSTICOff:EXci:uSIVOS D'E DOEN·

,i "_!'c ,ÇAS DA:CABEÇA:.
'

...... -,_•.� •..� .

,: 6àblrlet� -de ,Fisioterapia
BISTURi ELETRÍCO (para óperaçõel'l sem

, ,

sangue)
• ONDAS-CURT-A.:S' ({ntratcrm Slt)meIllll'

-

modelo 52).
iNFRA-VERMELHO

',,' AEROSOL' (Àparelho in- ,

rlt�Z para nébúlisaçãó no 'natamento da3 31tU.·
ilotes sem operaçãQ). Electrocoagulação.

Dlafanoscopia etc.
_.'_'....._._

Bu"

Gabinete de Refràçã�
PARA,EXAME DOS OLHOS

, (EQUIPO:BAUSCH.-LOM;B)
.

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTlVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI�
':tADÀS O/VERTO-

'METRU:
'

MIcroscopio binocular __:_ Lâmpada de Feo.:
-,' , da - Perlm.ctro). ,',

'

,

GabiÍ1�fe, deT;��·m�fOlogfa, pculàr,
EXCI;;USIVA.MENTE pAR!. 'J.1iÀTÁk ÀCl
º-.ENTADOS DE OLHOS • EXECUTA PERI
lrlA!f- CONF:ECCIONA I.AUDOS-E DESMAi-

,

CARa. SIMULADORES.

I':

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



cena nosangue

Estourou tremendo conllito DO Ire

ruo, 28 (Merid,) - Cerca de:

I
Pauladas, navalhadas e facadas

trinta individuas, na noite de on- eram desferidas a torto e a direi
tem, entraram .em conflito no in-
terior de um, trem elétrico, da li,' 'Cas"ada a segur::anç::anha lI, prefíxo UA-163, resultan- ii III! III!

do saírem treze feridos, sendo 4 d
-

'd f d
•

em estado -grave, A composição OS servI ores e erals
U'] Linha Auxiliar, que deixara q

estação d .. Francisco de Sá às
19.25 horas, com destino a Bel
:f('rd Roxo, treregava superrotada.
Na estação de Rocha Miranda, cer
cn de trinta individuas, cantando
sambas c batucando, em caixas de
fosforas. tomaram o último carro,
empurrando es pessoas que 'nele
se comprimiam,

.

CONFLITO

to, não 52 preocupando os desor
deiros com a Integrrdade física dos

pasageirosJ entre os quais se con

tavam inúmeras mulheres e crian
ças. Felizmente, nenhuma delas
foi atingida.

SOCORRIDOS

Mal o ,E'ltf.trico se punha cm mo

vimento, alguém xingou a mãe de
um dos sambistas, que esbrave
jou: uE' 11 sua.,." Daí a instantes,

Discursará no dia 3 ti

governador
Bornhausen

Enquanto isso se verificava, a

composãção continuava cors-endo,
pois o maquinista não Se aperce
beu do que estava ocorrendo. Na

estação de Co. ta Barros, muita
gente saltou, inclusive os autores
do conflito. E, na estação de Pa

vuna, o trem parou, demorando
se para que fossem socorridos os

feridos. Pouco depois,. em várias
ambutancías, as vitimas chegavam
ao Hospital Carlos Chagas. São

elas, Elton de Souza, de 22 anos;
Ismael da Silva, de 25 anos; Fer
dínando da Silva, de 19 anos; Nico
lau Scrra, de 52 anos- Alcino Mar�
tins, de 43 anos; Djàir Vieira. doe
17 anos José Carlos da Conceição.
de 17 anos; Boaventura Vieira ua

Silva. de 52 anos; Jorge Vieira.

Os agre�sores, compooltlln.. tes ,dede 18 anos; Helio de Oliveira Tei- "1. ".:: uma
xeíra, de 25 anos; lcaro Barroso

de Oliveira, de 26 anos; Jorge da A rua da Glória, no su- va-se com seu marido fa
Silva de 22 anos e Seranedio Do- búrbio do Garcia, às 20,30 zendo sua refeição, quan-míngos de Oliveira, de <!l nr-os, 1 fNAu SABE DA 'VIULHJ,;R I horas de ante-ontem, oi do OUVido insultos partirem
Alcino Martins que viajava cora teatro de violenta cena de da casa de seu vizinho - - - - - - - - -

sua esposa, d.
'

Mercades Nasci- sangue em que foram pro- Leopoldo Schatz, que lhe
RIO 28 M id.) Ch b mento, com destino a Sã.1 Mateus, . 't' (en. - e- ois e vacas. Procedendo t

- dirigia graves ofensas, che-ceclarou à reportagem que o gTU- agonls as um nomem e
gsram ao Rio de Janeiro do mesmo país chegaram po era ccnstítuíõo, na maioria de uma mulher. Ao que foi gando a chamar-lhe doe mu-
pelo navio "Perú Sails", ao Rio de Janeiro há pou- creoulos Um dos pasagerros, na- informada a reportagem lher desonesta. Julieta, que
quarenta e duas cabeças de cos dias 42 cabeças de gado

turalmentc, pisado por um deles,
dê t' 1 1 h até então vinha vivendo

d 1 t - reclamnu, ocasião em Gue surgiu es e tornai, aque a ora,
ga o ei eira, bois e vacas de raça idêntica, -Conclui na 2,a pãgina letra M) i da. Julieta de Borba, acha- honestamente com seu ma- Por ocasião da passagem do

adquiridos na. Suécia pelo rido Cirialdo João de B )1"1
terceiro ano .de seu (;overno, a

M·
• ,

ocorrer no dia 31 do corrente, omisterio da A"Ticultura . ba retrucou alegando queb-

R I b d
' III

d
' '-, I::' governador Irineu :3o�nhausen

Os animais são de raça ho-

e em ran o a ep-ope Ia a sempre honrara seu la!', oc- pronunciarí Important» discurso,
landesa 'e se destinam a rém, Leopoldo insistiu nos que será retransmiti-"'o pela onda

criadores brasileiros que 1 •

lt
d. PRC·4 desta cidade, Em seu

seus pesaaos lnsu os, em
discurso o Sr. Irineu :t'?rnh"usen

OS encomendaram ao nosso

lufa contra os holandeses
voz alta, exigindo que ,Ju-' (Conclui na 2.a pagina letra C)

governo, Produzem de 15 a lieta calasse a boca, 'pois, l,:y';:��n!��:;t:�aMhà�: Almoço das Forças Armadas ao gov. Etelvino Uns ::n�::::��::;:�:�::��::'!,C""":'a-p-a-z_"';"_"o-c-a-p_"_i-l-a-l"'_p-r-i-v-a-d-o�d�e�aiudar a·
clararam que antes da en-

, ld
'

d B b d
trega do O'ado passará o

RECIFE, 28 (MZi'ld·) -

ASrçãO
dos portugueses e brasi- classes, cristãos, com suas

resi encra e 01' a, on

ejll e'r,llca [at-Ioa a deleb :.
-o Forças .Armadas ofereceram, Ieiros nas batalhas centra o tradições e costumes centena- sua :nulher, vindo, à porca, , m r om�smo noventa. dIas, p_:la hoje, um !llmoço, ao governo- invascr holandês, res, com sentido, tão nosso de continuou a repelir as c- !

triagem de imumzaçao,

I
dor Et:lvll1o Lins, ao qual A certa altura de sua or.a- ',liberdacl.e e respeito humano , f N t b utal

tdensas. um ges o r,', -',

O \U I ..,

t'contra carrapato afim de compareceram o as as altas ção o general Cordeiro de Por tudo isso a .ntssão dos
Leo oldo Schatz segurou CAMBRIDGE. ll\t1as�a- na nao se da�e!1volverra a'J

I ,sr, nu')(warj mSIS l_li't d
'

. aut:rid<ldes que vieram as- Farias declarou: nossos atuais ho,nens púhll�
J I,Pt I b t chussett.:: 27 (UB) -- "Não ponto de eqUIvale!.' as eno!'- ,partIcularnl'(n�te nas vant;;;-eVI ar oen.ça que conSIste sistir às comemoraço-es do "AqUI' esta-o as F(}r"'a,� ."'r- c�s e' dl'fI'CI'l o!' a'rd"�', mas no u le a pe os racos "'n- ,

.
'

f
- .", > tl - - w"

t' d' I
'

t
'

t �t veJ'o as razões D_ela" _uai" mes tr0'::às entre os Esta� i' gens qu� poderiam resultarnuma proll eraçao de cara-j terceiro centenárIo da resiau_ madas portanto, senhores go- que tange a voss;s �xcclencias anco agre 1- a, en re an ú,
�

d
. �
"d' I i'

'

cóes, pequenos e grandes,' ração de Pernam,buc'o. .

vernadcr(!s comur..gando cenl ,é pr,opria e c.aracteríst·ca dc-s Ih d 'Ih
' -

L" d Ir
os UnlCtos e o Canada, :�a e um CSüHl'l \) (OS InveStI-

I O C a mu er esvenCI ou-se o comerCIO aos .l.'J01;a os -

. . .' . .

que é semelhante a verru- general or�elro de Fanas vossas, exceIencias neste prei- homens fortes dlft nordeste,
d

.

nl'dos "" L'
base do nwn"r.) .:w nab�tan- 'mentos d3 capItais norte·a-

. . pronunc ou bnlhante alocu_ to de 'bda a sua ..dm.ira,..ão E: {Conclue na Z.a pg. letra E} o seu agressor C, num ges- tom a h.mel'lca atI-
t

'

l' r· .

d S""
k

g"S e que martIrizamos.., I es, 1S'5o e evarlU as "lrr,cas "mencanos priva o. ..,.a n..-a çã,:>, na qual r2ssa�tou a atua, reconl:ecimento aos nomes

1rr-re:l.n�,·""a-,lIo-el!. -s cSr--JI V· a--o" OS
A

t I:t-o I' fi S i�:e;���sh���n��e;��f;�'e� lu; Descarrllllllamenlo de um treml:n;:�é��Cc��:�i���8 ������1� i��r�:ss;.l���Íão ��d�����,
crianç,ls de todas as raças e vel anual de 70 bilIões de I do, diss:'! ele, os efeitos mag�
naciona�idadi2s, que nela t.:), dólares Se os invf::s1jmen- J1ificos que Úvp.I'�m para o

'elleJ'll\r�I'S �ue 090 los�em dO r�n ��j��:�)gf4�;:�,o:?�i de combustivel, em S nlos �!��::�:���I��Ei� �����:����t;!���devidR
U IJ I'U o U ou r atingiriam, na base do nú-c�ncias. Vossas excelencias f Em h I

-

de g�zoll·qUe governam Estados cujas C amas qua ro vagues (J 118 e mero de habitantes. a 60
p-:pula<;'ões descendemdesses,

" .
"

biliões -:e dólare�, ao pa�-
herois devem nos dhs que S, PAULO, 23 (1VkridJ ferros. A composição era de 1:?iará eE:'·.... 1,1allI:r:que e 50' que ;�f'l'úr.ente atingemcorrem, bem soentir a respon- - Em cons"!quencia do de- 7 vagõ'es, téJ.l1ques de ;;é'.ZO- S11.nto::; ','1' 1';[<$ !' H<;ao de � a 6 biliões",sabilidatie da tarefa que lhes sastre sofrido no km 95 da Una e 4 de óleo, e tenuo l<ma guar'1. ',J) do Cct'!Jo de,
pesa sobre os ombros On-

B b'
� I

tem, era a formaçã.) d<� na.' Ferrovia Mairinque-Santos, passado pela localidade de om eÍ:::-lJs de' �í.) Paulo.' Essas Gpin:6es luram ex-
cionalidade. Hoje é o impera-, Samarité seguida c:m dês,

I que
fo� :,r.licjtc�da_ conse- b:�rnadas hoje por um alto

t'vo da manutenção do Brasil o trem ue carga da E. F. So- tino a lVIairinque. O dcsas- guiu-se c desf:llgat,:. de :� funcionAria do Deparramencom o seu espírib tal

qUVI1 rocabana, puxad(J pela 10- tre, que se verificou numa vagões d � fá�01jl1a. que for- to de Estdd.l, o S!" Robertforjaram os nossos "nt'�passa- '1 002" ddos, gr,mde, geJ.:eroso, sem c?moÍlva, \ ncoll re u- <:��rva da ferr')via, foi pro- mavarr. '1 carg:! da composi- F. Woodward. sub-secre�á-
separações de raça.;;, nem dE: �ado a um amontoado de vocado pela dilat&çãJ dos ç�o, HCH,l\'v étpena:· um f,'- rio de Est.'Qo'adjunto para

--------,_.�------------------------ trilhos. devido ao calor m- rido, o tanqueiro Sergio os assuntos inter-america-
Noticias de Rio do Sul tenso destes dias, ou tam- Rosvílo .; :;,.: 1 e"iado, 130- nos, num discurso pronull-

- berro pela pesada ca�ga que rem, não e grJv' ciado nesta cidade, na "Li-

At" ·

d d d A C I R S os vagões transportavam. O prejuiz') está caiculado ga das lti12itoras de M;.;�sa-
1V1 a eSQ " .,.. II II em Nessas circunstancias, o pe- em 5 m,ll:")<:;s eL' cru'h·it':!<, chusse1:t::;".

defe 50 d e seus a ss o c i �dos f.:���::::�::::�� Passa�outravê-iJJelo -Rio'
A gasoIil'a lncendiou-f:;e,

o companhel!!!lro de o98"rl!!!lel'regis�randc-se a explosão
do combustivel que atingiu
os demais tanques. O fogo
em enormes labaredas pas- Continua priSioneiro do transatlantl'co - «Bre tacrne»sou dos vagões para os bar- :J
rancos laterais da ferrovia, RIO, 28 (Merid.) - Pela
queimando o mato rasteiro sétima vez chega ao Rio o

numa área de 10.000 rr,2. novo réprobo internacional
Com o descarrilamento dos Nicholas Levistyk, compa
vagões - íal1quE'<" - que n}H�iro dp. Michael Patrick
ficararr. wt;Ülllt'llte carb-}� O'Brien, 'e que continua ví
nizad0S, DS tri:J:'o'S foram vendo a odisséia de indese
desmaní:�' alie·; numa dis- javel em todos' os países do
tancia S'l J 'rio:' a 1 (lO ffiP- mundo.
tros. Dec,:.i formd, de:>d. -::li,- O caso de Levistky é me

tem e no 1'";;',{, (" (ii' 1;.,.1('. nos complicado do que o dJ
nenhuma :':JI',lposi(_,'üo traf'p· seu famoso companheiro d8

RIO, 28 (Mertd-) - Cente
nas de servidores federaía,
tendo à frente .) sr. Francis
co Meneses, pertencentes aos
Ministérios da Educação, Tra
balho, Agricultura e Viaçã',J,
pediram mandado de segu;
rança contra os diretore<: do
pessoal das rrepart:ções para
c- f m de terem apostilados
seus títulos funcionais com

percepção de vencimentos
iguais aos extra.numeraríos.
O sr. Juiz concedeu a medi
da pe'o Tribunal de Recursos
e reformou a decisão, cassan,

do 3 segurança ccncedírla.

CENA DE SANGUE - Vio- assassinar sua companheira
Carmen do.: Santos, que fi
cou gravemente ferida, bCIU
,como a mãe desta, d. Florin,
da dos Santcs fugindo a se

guir. Nas lutos vemos o pai

da moça, quando prestava de
clarações à reportagem do
"DiárÍ.) da Noite"; Carmen,
no leito de 1l.P ,S., e- d. Ftorln
da, ourr s .·�tima do s:!1lf;cilla
rio in:l: 1 nu»

lenta cena de sangue desen
rolou-se no morro do Jacaré
zínho, onde O> com.unista Ma
noel Vitoi'ino da Silva tentou

um voserío tremendo tomou conta
&0 vagão. enquanto E ritos de pa
vor complet:.vam " confusão,

Chegou ao Rio uma remessa
de gado leiteiro holandês

o crime.
O fato foi comunicado à

Delegacia Regional de Po
lícia, tendo Leopoldo Schatz
sido conduzido para o

Hospital Santa Isabel, on

de foi medicado. Foi aber
to o competente inquérito.

RIO, 28 (Meridional) - A as file C3 do psn, 'Jbjetivafi"
l'ep�rt8gem ouv;u o desem_ 50 prejuri:r-;:;r os dcmélls �ar
bargador Tobias Dantas, prc tidos. Di,;:;e aquele magistra
s'dente do Tribunal R�glOnal do:
Eleitoral do Estado do Ric "O T,..·t!:l'a1 aC'.liJa de ofi
�obre .a de.],'l1cia formulada ciar ao juiz de �'vIeret[ soli_
lla �ssembléja Legislativa cibndo ir!:..rmaçõc,; a res
Plummense segunda;) '1uaI t) :{:eito � l(:comendaodn .1hf,s
escrivão do cartóno eleitoral

I
fossem t:'ffi<ldas, c::Jm pres;c

,Je l�l'retí, SI, Alfel1 E igueira, za e rigor, medidas que se f:
tst�rla pj" ll.:;endo titule-; àe zerem nt'cessárias para o
deItores c: t: -2 não inl egram cumprimz.1to da lei'

RIO DO SUL, 28 (Do C, 1'-, clIj -' forneciment·) ,;;� apres(:n- mento geral a quantidad.3 e- consiga o quanto antes reso!
respondell,te) - Durante os

I ta cada vez mais difícil. I norme de lenha em disponibi- ver tão importante próblerea,ultl1nos dias, temos observado I Inforrr,.:., outrossim, estou l'dade no município de Rio do porqu3l1to a paraLzação dO:3
<Js const,antes r.et:1amações dos I providencl'

ando r.eguIarização Sul, cuja produção é das ma- tr'i;ns de carga r.epresenta P'
nossos mdustl'lals. com refe· serviço trens correndo ama- iores. rspecfvas pouco. animadoras
lencia a paralização d s trens nhã pr'meiro 'carga, Saudaçô�s Não é admissível que um mórmente agora no ínicio do
(.Ie carga, o que y-:,"n motiv:m_ (as,) Braulio Muller, Diretor municipio. que vive quasi ql.lf.! An J Novo.
do enormes prejUlSJ, pan es- Esll'1da Ferro Santa Catari- exclusivamente da madeira, Folgamos em divulgar lalta vasta região. na", venln a sofr�r prejuisos p'1l' noticia para que todos os a:5-

At�ndendo ao lpe:o de se!-_ls A resposta dOo Diretor da falta justamen,f!� da materia sociados da ACIRS tenh:1m
�f�ocIados, o S1;, ."s lfred:J Joao E.F.S,C, repercutiu como- u- prima que representa ,"l ':.13

I conheci�ento da:; ativIdades
.tú E'ck, na quaúdad,� de Pre_ ma autentica BOMBA nesb. fonte de riquesa· dcs dirigentes da mencionada
s (leu.te da A�s�c ação <l Co- z:na, visto ser do conheci I Oxalá.) Diretor da EFSC Entidade.
lYlerCIO ,� IndusLna de Rio do,
;';uI. em data de 23 dJ fluen-

l�r ��viE�tr�daEd�llFe;������� Dlllllsl'·lbuilllça'"O de preml·os nA'��g�i�::ire'i:2:r�lTI�1��;�����; o

I
"

��"���r����:�t�:�!���:�;l;�:!�-oralorlllllo fesllllllyo «DomBosco»l'311zaçao trafegai �rem de {'.;r-

ga, afim pcder>nm, transm.tir'
·i.'tksa palavra üiwíal às elas-: RIO DO SUL, 28 (Do Cor- rios hin�s sacr'�'3.

I caras, írigidein13, rnllrm t:13 e
se" temos honra representar respondente) -- A eX.?lllpb O P;ldre OtacianCI S, u/.a, 500 nacotes com balas e ü('('"s,
e qu,:: se acham apreensivas dos anos ,�nter'·::res, tôrnbenl o estim::;éi'Jo Padr� das Crian- i Côntribl.liram p::tra cd makr
evento fac,,:! enormes preju:sos em 1954, dia 6 de Janeiro. da- ças e Diretor dJ Oraiorio Fes_ 1 exito das festividades, as se
lh�s poderão advir. Atenció- ta universalmente eonsagrada t VO, di.,".:'d!5uiu fartos e var guintes ,�importontes tirn'Lils
:;as saudações (us.) Alfredo aos Santos Reis, o Oratorio dados p!.',·mios, cujo mont'.lnte de Rio do, Sul: Padar'"} HC9-
J, 2,0 K.rieck, P.resid€nt ..} 1\. Festivo de Rio do Sul fez far- c()mpra<!o ating�u Cr$. . Slln, Casa Verd;! de Antonio
C. I. R. S.". ,ta distribuição de presentes 14.000,0&, alem de diversas 0- Chedid, Casa Cruze_o ue

Em, resposta a Entidade d� para mais de 450 memnC's. .ferias expontaneas. Gustavo Mullz:r, Casa de C.1.l-
clas�", que congrega �8 noss .. s Organizados em fila impe- Mais de 450 meninos 10- çados de Luiz Gaviollí, Casa
l;,dl'stria_s e os noss 'JS cc- caveI r:elo sr. Luiz Gavi01i, ram cont.emplados com óO de Calçados de Louriv-'Jl Sch
l1':;:l'ciant.es, recebeu o f;egu'n- que na ocasião) era n. elma e a calças lr·!tas, 10 peç!:lS de Xá- midt, Casa Oswaldo) Krleck,
t; rlespacho telegrsfic,J: a�egría da criançada" os m�-I dr:z para camisas, 10 peças Indú�trias Gerais Ouro 3IA.,
"Resposta seu telegrâ,na. nmos prometeram r.mIOr aSSl- de brrm para calças, 6:.10 vu- FabrIca de Caramelos "Sa1-

informo para1iZ3.ção trens c;r- duidade !la doutrir..a ao iUf:S-1 ri;dos brinquedos, J)�ças pura 'I be", Casa M,einecke. de Ma
g:;, foi motivada falta lenha, mo tempo que entoaram va' c:zinha, pratos de louça, chí- tador. Farmacia Garcia. Fer-

_--- -------------------------_1 m.acia Gemballa, Casa Mal·-
zull, Casa Coelho, Casa de
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viagem, embora
quencias venham sendo
mais demoradas. O rapaz é
russo branco e não trazia
em seus documentos profis
são declarada, aliás, corno

muitos outros compatriotas desembarcar no Brasil CO�
s;eus que chegaram nas fa- mo indesejavel pass�u a
masas "quotas de sacrifício sê-lo por todas' as outras
d.� imig:aç�o", que o Bra-l policias portuarias do mun

sIlo se dlspoe a receber do
i do, ficando reduzido à cnn

OrIente, dição de judeu errante dos
----------------------���--------��----�----------------� mares.

TRITORES
SENHOR�S'

A GRICUL'l'ORES

Acabamos de receber nQ�

va r,emessa dríltes afa
mados Tratores Cana
denses -- adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
cÕes.
-

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro
misso,
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