
B. HORIZONTE, 25
(Merid.) ..:... O gov.el'l1a�
dor do Estado aéaba d-e
enviar à Assembléia Le.
gjslati"\<'l,;l mensagem pro,
pondo a concessão do
terreno em p.:]CQ$ de Cal.
das, 'Onde :fico;'l delibera.
do se instalará a pri.
meíra usina de benefi
ciamento de urânio. Es
te terreno foi- há tempos
escolhido por comissão
de técnicos, apôs cuida,
dosos estudos. ANO X

--- O
BLUMENAU.

MENSAGEIRO DAS SELVAS
(Santa Catarina) - ti.a Feira, 26 de Novembro

do Jequitinhonha. 23.
Hã hoje uma página a escrever,

e das mais sugestívas: o drama dá
desunião dos mlneírcs, E' a pág'n'i!
mais melancólica (e uescrdcm men

tal e de anarquía clvíea das soeíe-

A"p
RAI E' I P
Discol'too u sr. Browmel Da UI a

propósilo du Dia �3 j�ao �e Gra�as

RAAR c MUNISMO PELA
A LIBERDADE"

O sr. Humphrey, em poucas pa

lavras, descreveu-lhe o mecanismo.
"A corporação, disse ele, poderia
concede).' emprestimos sem garantie
dos governos mambros, Não pro
porcionaria capital a ri"ro. Entrt:,·

tanto, teria poderes "ara servir tie
depositaria de titulos com juco!'
.pagc s 'somente se ganhos,
como debe!1tures con"'er<!vFis em

['<:ões quando compl''ildas ã COrpUZ3.
ção por inve-tidores partic'llétTes·
Na reunião plenal."ia ,resta manh5.

(> sr. Eugene Blad�, llresldente do
Fanco Intet"1acioÍlal, crg;.nismo co

representação efetiva na Conferen
cia; sustentou a mesma Ideia, tão
m-dorosamenfe defendid!l pelo (hefe
da delegllçã. do �eu pais. Acha <1'ue
C'hegou o momento p":,,,p;.cio de Fe

criar es!a cntidad",. u·"oclada sn

c"mpo do desenvolvimentC' ecõno
.ni('o. Mas essa idéiét ::lol'Porifica. a
l'eras ,um:l, aspiraçã,) djs Estados
Unido's? Não. Recordou o ,sr. Black

que ela :foi vigorosamente susten"

tnda pelos latinp-IDnericanos desde

qmmdo st'l'giu pela primeira vez.
há tres anos. Portanto, não é ·1m'l

idéÍlO- 1I0va. Está sendo i'êiwvada, R

gnra". I;iln',.. l:ontra�qãt;c'cfj;O< proj('tO;-
. chileno peLá quái li instituição se·

lill�eres do PartI-dR l'á pdv'aiiva, não_ da .America ,bati�lUi
,

III

Ina, mas deste J.'l�nuSférlo.
telvin� Lins, de Pern.ambuco. I _. O Conselho], Nacional da, pela necess'idade dê união IHl. Os Fstados 'Unidos e o Cannaãá
Os obKrvadores assinalarfi PSD, r'�unido pouco antes das ci�nal õe to.d,:s as forças po- p:;�ticípar;Slm do Banco dando 1he

que a r,zunião se prol'.ngara 114 horas, com a presença dos I líticas. Afinnou ná·) Lstar a funrYos, c'Jmo os de mai, países. En
até à noi.e, quando, possível_, representantes d,e t.od�s os st.'l·viç'J �E'não d� conscieric.ia I tretanto. é facil perc�ber que os in
fente, o PSD dará a sua pala.' Estados, deciclu-se p<;la o-I pártid,ari<i R:ssaltou: «Todr.s vestimentas ::.penas favoreceriam
vra sobre '3 posição do parti•. rientação no sentido do 1m:).� precisamos compreendE'r H aos latino.americanos. O sr. Blaok
do face ao pro.b1ema sUJ!e.?:so.,I ÇI:mento do candidak pe'.sS'ê� gravidade d::l m,omento em qw;, está convencido que a Corporação
rio. -dista, imediatamentle" A ses- vivemc'S '$ evitar a d,emons�

I
resolverá <) problema, De todos 0li

T{:rm!nou às .l.� horas
I são, foi suspensa, reiri!ciando- tração das for!?:s, reservando. �aís:s sub.de�envolvidos das vá�iasRIO, 20 (Menu. Urgent�) se as 17 horas <12 hOJE, tudo 2, para a pr'ixrma luta SUC2�,. areas economlcas do mundo? Srm,
indicando que o sr.•Juscelino sór;a, tendo em vi.sta as difi- de todos. E aqui está a formula
Kub tschek i'�rá seu culdades em que vivem a:s

ainda' hoje consagrado populações de todas as r.egiões

Es'· per'a a U II O III U
partido. ,do país, <$speci,,,lmE'nte o nor- '"

Será mantida a unidade deste. A uma pergunta do re·

dG Partidll porter, afirmou qu<� o que de-
RIO, 25 (Merid.) 'Ur- ',o,eja '1Ifrdadeiramcnte é cou_

gentE' - T'2rmin<::d'a a, reunião dliar suas· responsabilidades

nas hos te'-"5, do pesdo Conselho Nac:onal do P. de líder da cOrrente' e propõe
.

S. D.. o sr. Augusto Am.a. a conciliação. com as demais
ral Péixo.to, presidenj'2 dO correntes paro:> a sucessão pr�-
Diretoria do Partido, ilO Dis. sidEncial, com as r.esponsabl- Deel

-

es do II-ddr RIAd.!! O arl�nostl"ito F.ederal, afirm:u ÍOl'l1' �Ib. lidad(s do governo de Per- -- araço li II QUiJ
.

-

CAIRO, 25 (UP) - O mo_ Dia da Infancia em ções Unidas ,as propostas uru- �������od!ia:i��:Çãoques"r: nambuco.
RIO, 25 (Merid.) _ A UDN mo-, rar-se em realidade a disposição UDN anti-trabalhi�a dos elemenJ

vimento de libertação da AI. t<tdoJ o mundo

I guaia
,e indiana, para o €5t',," ma!1tidú e que o sr, .Juse,elino

1
vimentou·S€, ontem, pela primeira expressa pela m::.i:,ria ão PSD de, to:> cindidics do PSD, que os gail.-

géria, Marrocos e Tunisia di* belecimento, por requerimsn. será candidato do partido. Z Y P 9
'

vez em direção ao problema da quebrar a linha tr3dicionaI de "r'l chos representam e que os catarl-
rigiu um m.emorandum aOs Nações Unidas, :N.ova 101'- t:, do "Dia d'J lnf.ancia" em RdnÍ<'{o da sessão

..

sucessão presidencial, saindo do ticulaçõe5 sucessórIa, adiant'mdo. "nenses não representam. de modo

Esb.>:dos da Liga Arabe, acu· que, 25 (UP) - A de1.eg'lda I todo o mundo'. Mas comb:::tcll
RIO, 25 (Merid.) _ Reini. RA'DIO JARAGUA LTDA estado d;: inércia e expectativa em' do os demais p<lrt.ldos com uma, nenhum, mas qu� ::.ceitarão. possi-

sando a França de >?star que� sueca Agda Rossel pronunciou a Idéia cJ.2 se transformar C'f}. ciOlk'C às 17 h�ras a r,eun.iã � _ Uma Vóz Amiga em " que se encontrava. quando o sr. A- i candidatura própria, €Sperf'1l'l /'Js i velmente, 'por outras circunstancias,
rendo. obter IJ apoio< da orga_ na comissão} social das Na-

.

Ee dia em feriad�).
ib Conselho Nacional do: P. Seu LIll' Lnso Arinos leader .1a bancada: t,denistas uma vLl,mt:t dsão p��:;,e- I f'olitíca',

.

nisação, do Atlânti0:)' Norte . � elo partido n� Camara, respondeu-: dista. Será com eSo3 parte c:inúida, � OS ENCONTROS DA NOITE

para o qwe chama de "impe.

� I�
S. D .. para declSao sobre a

11 !lIlUl interpelação dos jor!l'lllEt"s,! �ue a todos parece que Sr! compo-! Fedemos inform"ll", com certeza.
rialisma francês na Africa do a-O a�reseota me oras n f��:�é���::dOd�,: s�. l��!f�o l\d��.?�

.

ff A N A ( Ã O " prestando u seguinte creclar3ç.10:
.

! rã dos elementos ga:1:!!los, p:rD"m! que a c:rrente rebe!&da do PSD,
Norte". O documento solicit-3 11'._'d: tamente e'.>co'her seu .'

- Tanto ,quanto est�u dil1f;1te J t'ucan:s e catarlnense, mais cs! a ckspElto de t�I" :"ffi só pensamen"

aOs governos árabes que ad- �:-lld:d,ü� e qual o n�mc. Em virtude de lamenD3vel das convZI:ações havidas no seio', "dutristao", que ter.'} ." VDrr de! to adiEmen:tIJ do !allçllne'lltJ 'ia

vir:am OS paíg.es da organiza.

esla oPn �e san�e �e ��' trula '1 ,iíPt i:CJ1,.(�i,i!>í .:'éd.((!ll51� '_')ab,;SllEdr�vlaldlOo.li,�_eS' lPl_<J.,J_.-, acidE nt? so:frid,: durante tl5 da bancada, não nos op':l"emos ..o.' tratar par� a esco1h:l d.) seu ('�ndi- ! canCl' rÃ',tura JusceJin.o. am1à não

,..ão do Atlantico Norte c::.nt1'a -., - '., b Ih .J�' - exame e mesmô á acei.taçã� de u.
d t 't- un m!lit-r ien·,r·-l�"'U a sua l.Inl'h.e.·) 1(,\€1'.

'" tra a os �.e _uupressao, on-

1
a D, que sera, en aa, r "

,
'

tI' L' ·tatal apoio.,
b

•

'1tl\-,"l':i úce sao. Fusp·-nd,�:mcto. Lm, 700 da hragem do nosso ma c::.ndidaíura do 'PSD, de um
um gen�ral do Ex�rdto. CColn ca· 'I' nlé"c.r.,F.

e Vltno
illS 'la"t�:::all11' 't'a�•

se os trabalho:; para prosse. jornal' ficOu inutilizadÍl. IEn- candidato,' uja proj"çã·) p�litica e
paeidade de prcjer.ar.s� cle:toral,' er, f>l1,':men o .com ('5

:
� � �

Entendimentos
-

entre guimento amanhã. tretanLo, o respectivo encar_ au�tel'idade seja uma garantia de
mente no panoram; nacíon.l1 e <.us- I (·,\;t.n"l

entreVIsta " Mil�I�O Mau"_

Gudiu e Humphrey O 'l\.". 'd O

111
- +� t '. �'. • rt·,' RCi�,ervas para a lutll regado da expedição, inadver_ twiã. rocl'lllal e do prC�5egUi.:n:n- I tentar a politica anti pesse:lish da 1 ConcluI na 2.a pa.gina letra Gf

RI , 2 5(�u'ol'l .) - sr. J.açoes cons ....n e,: _D,I pu ,_

RIO ')5 (Me'rid) _ Terml tidamentz, [Soltou jl9rnal!eil'i.u tJ eh pl"r'grama de raJuper"I:,lC�! _ � _

RIO 25 (Merid.) - Enten- Edgard Estrela não. apresen. do Chefe de Pohc�a, p�otes- '0
" 1430 h-:

.

,. .
-
.•

-

e dístribuid.r.es de ío,rUtlis ao!' t1 ..�, i.. t-.>Jt!f'sa � todos os bra�;lej

-I � �._._
'

_,.,, ..'"'_.�=,�'
,

t 'b
'

t Ih s eb. estado íando contra a COl1tll1uacao do u a�. ra,) '� �e,unIa(). � -

�
,

:�=�!°ftnp�r&�ci.a af��,}�u-�: d�us���.og di��ors do servi_lcc,roc1el Meneses
Coi:t,.:;; il<1 di- l)�ss<:dl�t;;, i,q�e" J'�,e�mciou�'� nossos assinant2s. com parte �c".

II
· d 1·"4

.

'o�iii��p���� ����nI���;� ����� ��j,�ed!r�;���l�ot���ia�pe��t�� �e��;f���aD:���gã�t�a i�i;��� iér�l?�O e�� tr�eia f:s�·. d� ��4 �r:;:3:�;���1,!:��; ;:;:�!!1:��J�!:c:����,��;!:r:i' ' epuls uOS u anU8 pe I .

r,�ncia e que depois assistiram d;s:' H�mberto Ramo�, R::�- dE. O sr: d' rlos Estrela �r;- ���l��'���d�l:' t��a� W ��;�ê� l.·'itores e assinantes sem reC>2_ elem.en.:II:lS discordantes dO grupo ,:1 «'
-

It"H::nry Holland. Em seguida mundo Veras e FranCISCO de, testa c__ ntra o ncordam'�n,o'
d 1 t - t 1 bel' "A Naçã.a", aos quais a- maJcntarlO que se colocam �o la-j

para
f\

e'rVlf
fi(

fi exnrcl oestiveram presentes o ,embai- Assis Moura "das autoridade.., do Pr;meiro qpe ec arou. er'_l11 os r;:: ','"" i d t'd-tura (l� governador 'I íi .

r.x.'-ador Kemper, Herbert e Bra- PROTES'TO D�str:tl). mandando b1.fSCar em l:hOS tré�1�1"dr.�11·�·d'd')d ,��1 amb���. lr:,r.meS;nnttaallUlOaspseO�.c.puSaarsa posraties�aS: �,�.",�n(:��n:'��i:ru,�obs�,tSCchom�I1;:""lLsansuç�u,opa"!""r� i,,1 tl .'., ,ti } ,,J
C RIO 25 (lVlerid.- - O sr. sua r;2sidencia os .:mpregad::l3, t� Ctf' .1' la 1 a e.� respeh '. - J.

c'�" •• , �" _

_well e OP delegados .Jorg-e a-

C 1 'E tr 1 nVl'ou o Ml'- quando 11a' au-_-ência de qual- chegando-se a l'e
..su�caflo C'ln_ zer a inknsa curksidade dos

_---.......---

talan, da Guntzmala, Carrilo ar os s e a E a
'"'r to n"r un'ln'lT!'dQde di" no.�sos lc,'to .....,s em torn,:>, da V�h !' U€i1l de que d�vt'r't haver i "-�---�--

A
. ; t d .J' f lo g ,t,9- quer resDcn�,:bilidade.

.
.
_.

.

' . ,,, "', , - co..... -

d
'

Flores do Mexico e ntonll) n·s 1'0 a :rs lç;a um r q �__
.

�_, _ '·0'0 o Pélrt:do devI' ler em. lamentavd tragédi.a ocorrida .1,."" lL,t, t,em; �mpJ�ad" je can <�: ESTAMBUL 25 (UP) '_ . centemente ao Bureau deCjfier� da Argentina e os '.5>(;- legrama, em que, �tr bUi
Q

a
�;irl3tO à )lre,ident�í,� da Re. em RiQ, do T'€sto, pUblicado :�!'. 'unliItlo sme qt!a non .

" .

nádor� .american'�s Capehart caus� da: g�sto traglCo de g._�1, .. ·',l-.jica,
�

O sr. Etdvino I,in3 em nossa edição de .ontem. P-"u "., l.".,misiaa "ceLtare� uma Sendo avisado aos 104 anos Recrutamento, para ser in·
e Willy. pai a coaçao mor.li ,:ô! huml.: • ; tH........w

i +'11111): 111 falou à Icportag<!nl, estamos hoje r,,:,prc.duzindo a
-. n-.'ll\'1 ." PSD õ,,!Jra o problema de idade de que jamais :fize� corpbrado com os jovens

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_ I "tjnm'néo que a reunião do mesma rep:rtag.em na 3.a 1>"'- :h "�".;����;�;;�� �A.'\T U N:

'

l ra seu serviço militar, Ali soldados do ultimo contin-
. A

l
C�mElh') bat,ra-'se !ce'o pri:l. �ina, cam tod'Os seus d:eta- ""

Kh' h kh' d'd
.

tApes r de tratar-se

C li C H -,'E S', c;i;Ín ciD coesão p!utidária ,,·lhes. Enquanto isso. ,vendo configu· lIDC e �vla pe 1 o, re.jgen e. a.
•

'

, .'."...._, .. �_'-.. __'._' �"--".=,,�>���,,,_,.=.a'�.�__"';'�.. , ''- _ �._ I' de um excelente atIrador,-

��..,.....,.__ J'•....,.-�.:k T', 0_. -_.,..... --�,.-_. -.

I

IiiiiIIUEBA1.'ElU
os

P,F.SSEDIS.T$,BpAsSUlJo'ESSÃaO resolver de q'ualque' r:�1:;��à!:�:�;;!��o '
. I Ida::;e de servIr sob a ban-

i

*

�:::��O�lllP:::es inr
ma el-r sobra a IIIIlnd�·laaca

....

o 'do' "a.'ndllio'd"
.

J�to I �;�rp�;2e!�!ta?���1���!ed�
jeto do governo dispondo so- 1 , !lf�;

,

Il,' .,,, '

' � : �tencla Khlmch�k caso?bl'e o plano d�� reclassific(;l.ção
.. Etiquetas metálicas, !"' . '. lt,.. _' • __" •

" i olto vezes. Seu filho malS
dos 'Íuncionári:l':s públicos fe- para máquinas, mo· . .

1 de d d ,. € U m "'n·tan 'I' Ih t 87 a 'OMRIO, 25 (Merid.) - Sabe-sr,: damental, ...... - ""orque "''''''''uant-:>, diretoNo naClona correslID'n

,pon
en o 'V':>Lar m q e '" �. ve O em n ::>, seu ca-dcrais. esteve reunida. Inie:a- t m" e' ., ""LU ... -"

d t 'ti V if' d de"ores' e oveIS, m
qUe na reunião d�, hOJ·e. que é a :,' os >sul-rio,g,randenses noo· admí- ao num.ero os repr:sentan eiS :r. er lCa-se esse mo o qu Gula 74 e sua última es1"l.f'l.do o exame do par,,,cer d::> re-; d PSD ·d Est 1 o há um só nome a ser co- - l:'�

lat:r, foram discutidas algu- i cores primeira de uma seria, serão !tem consultas. o PTB, pelo< sr.! federaIS. o em ,0_ a. a:' a .

, sa 28 anos de idade.
propostas troo preIiminarQ a ' _'.

'

'ft' do.' AsSIm o Estado do RI".) tara locado na. lIDIl8. a menps qu -

,mas sugestões. tendo sidO' pro. '" PI t 'I' "'aber' , ....
"

'I' II1teI'V1no' e fa.:ro�avel a eonsu a, dez votos. Minas 17. D. Federal todos d�legados afinem lW ll1cfa· 'I' !"l"�c, -"L"''''",�-",''=;'''''.'':":""c,,,,_�nado " pr,,,fAr<encl'a 110 !".entido acas me a lcas pa� � •

I
..... todo" ...� parll""'os ' di"

-

"',-' -• LO ,� -

11 __ Se O partidO de\re dar <00, "'t "':' d'
Ul.

b d
; � e a1;s�m ppr 'amte, l'eprese.:z:t- mo .......pasao.

'

de ser incluído o projeto Vo-! ra portas, escritó-
"''1n('idato peg�edista; 2) se con" ,A vo ·açac Os mem roll o

,tando cada de,legação o niilmera i O· pOnto de vh:.'i:a trazido pela: ....,._-_�_--. ....._
tado ê.O çrtifto 21, de outubro, '

r' s e conhulto'rl'os I -

dI
-

h t- l' d NAS PAGINAS ES•
�

. 10 " 'sulta .amrllamente a todos os -

.

de .votos da l'apresentaçao "�, ,e egaçao.. gaue. a. es a evO Ul!: 0", D _ar:lgo (gse assim r.�dig· do.: P
• d

.

d-
"Os carg':'5 serão criadas em cores. partidos: 3) - escolha d';» nome I ( A R � A S

S"'dlSta. O total dos votos 'e e
i Che::arao o..: di�gentes _

o _.8D TE JORNAL V. S· EN-
por lei de número certo, com. CONFECCINAM_SE:lo candidato.

_, !J. :1.50
t

_

'd r
n. .' �na:lo:al .at:ma�estaçoes �s, CONTRARA' O vEICU-

denominação propria '>. O debate em tOt\ThO delssas pre, A V>J açao as p.re, lIDlnares fJ) n e \:lU ,ras os .srs. scat
LO MA.rs EFICIENTEOutros aspectos da proposi- NAS OFICINAS DI!:S� &. liminat'as promete ser alli'mado. : Para Joaçaba �udo ? fuai� que f�r 'SUbmetido

I �onto.ura e Cilo,n P:0S: no sen-
i

.... -

çã,o :foram largamell!vr, deba- TE JORl.'4AL I O:>m refErencia,. por exemp10, I
.j3. dehberaça.o :oletlVa. 'Será. se-,: hdO. ue que os de1e""ad_s demo-: PARA A SUA PROPA-

tidos. A comissão deliberou "

I a segunda preliminar a diver,
:gXllre..o Blumenauen.� creta. O .prop��o nOme �o candi cra�c�e!l1te com�letan1 a i GANDA EM TODO O

realizar outra sessã,:, li!fÍln de "e::cia entre ° sr. EtelvinO' Lins dato ser� Ms.m, efléólhido com. InH>!Ol"l8.. Parwe ser IS'B,{) o que, VALE DO ITAJAI.
aprESsar a análise da matéria.' 'W_IIIIIIII__i!'lIfI!IIIIiI � é a. represellta�o ga.ucha ê fun' Q..'l1pla. liberdade de cada utn.! {(;on<Jlnt na. �... pagma

F O R D

Ajuda financeira em

de lamentações!
Dru�b'��:.�d,so?rF:a � �[!�tl�?? in���Eo���r�� p��t:!�t:(!�a! I��::;oPd��:e�;rirli.�·.

. ,

I
. .. seu senso ce or em e fole ;.dSCtp na,duvida, a esta altura da Reunião ;, com a vantagem, assínalada �') seus ap: ãadores: "CrelO: fnzou .

o
e eles se enterraram e mais per-de Ministros q\1.� a delegação nor, d!iscurso do sr H�phrey de nao

llit:. ,Black.
que a �enca L,atma I deram terreno eleitoral. A secçãotc-amer-icana faz grande empenho orerecér .conccrrencla nem ao Ban.ll.j se:-a �ar.a a corporaçao um �e s,eus I intransi ante, a see ão irréeoncilià�

na cri=.çãoo da Corpcração Finan- Juternacíonal nem 20 Banco de EXJ prrncipais campos d. operações",
1 "" UgDN d .....

ç
�..... o._ _.

.

. ve ".s. e J.''-Lnas nao ..az c a-ceíra Jnternacicnnj. Seria um no- portação e Imp?rtaçao ..�nelonarl� Pelo q�e conseguimos apurar, a
sa alguma para o p.an;do. senão'

\'0 banco, destínado exclusivamente corno -uma entidade filial do prl- Corporação 'se transformará num
d t

.•
d d t N-n:eiro. reL,lidac'f> até o fim destá Conferen"

erro as em cima � erro as. ao

fez governador, V'c<;l1',I)"ernadOl'�
presidente da RepÚblica. ministros, '

nenhum desses cargos cbegà ao al.
canoe do partido. Mas em eompen

saçãc( impede l\-1in'H d� se apr<*.en
tal' unida, de se atintiar coesa, pa
r;' recuperar o posto qu� Ela perdeu
desde 1926.
Essa atitude será cr ntra o' PSD

ou o espirito de pl1rco do, contra'

, RIO, 25 (Meridional) - O prccuradcr dos Estados Uni�
dós, sr, Herbert Browmel, que se encontra no Brasil, :fEZ a

propósito do Dia de Ação de Graças, perante a "Amerícen
Society", reunida na A.B.I., discurso em que demonstrou
e;utusiasticalTI'êllte o quanto a contínua contríbuíeão do Bra,
sIl toem valido, para a crícção, manutenção e cooperação mútua
da boa fé que tornam eficiente o sistema inter-americano.
Por outro Iadc, analisando a posição dos EE. UU. em face
da .permcnente campanha vermelha de mentiras, e tra-ções
mantidas pelos comunistas, exclamou:

"Os EE, UU, exigem o pagamento e assistencía que dão
em qualquer parte, Só esperando. que os povos rssístam vi.o
lentamente qualquer ameaça estrangeira à 'sua liberdade,
dign_idade e. Independencía, A este r.:ostp>eiíLo citou então o

presidente Elsenh::wer, quando este declarou qu.e a maneira
mais correta para arrancar o comunismo pela raiz é ímplan,
tal" a "líherdade,
O sr. Browmel comparou, de- "Que este clima ele entendímco.,

pois, Bonífacío oe Benjamin Fl:.ank- b c Confiança e respeito aos dir,';'
lin em muitos pontos semelhantes
no espirito amplo da humanidade
disposição tolerante no julgamenJ
to equilibrado e honesto. Repe
ttU Rui Barbosa de 'lue "não há
neutralidade entre a iustiça e o

crime, assim como não o há entrp.
a, vitima e o agressor. Rio Branco
e' Nabuco foram eminentes entre
os que são chamados fundadores
da União Pan-Ame;rica,na,. A.pôs
discorrer sobre os grandes recur·

S<.lS brasileiros, sobre l'l< nosso de
sE:n\'olvimento econômico .e indm'

tl"81, declarou:

Cl'l Os Estado, Unidos !l'b est,;o

dispc-;t(l� a tergiversas. Crie-S<;l '1

Oorporação, e para evitar um pro
vavel impasse na Reunião de Minis.
tros, conceder-se -á uma pos íção de

prioridade para a Amártcn Latina.
O� entendimentos, a re:sl',�.t,) que

REDAÇÃO DA REPOSTA
A PROPOSTA RUSSA

ccr.ríante novo eônígo de ética 50.

d.a� que assegura â igualdade de
jl'st'ça e a paz de t01fl o gênerQ
11l,man'O" •

Conclui na 2.a pãglrul

LONDRES, 25 (UP) - Tree
técnicos ingléses, francea e no

te-americanos, encarrresrados deções pela Paz, asststímto a um ofido religioso na capela da Base Aé V&�

rea de Lowry, p�rt", de Dellvt'r. Diante da capela, apõs o serviço re,
:redJgir a resposta ocfdental às

ligioso, .'êm-se (da esquerda para a direita), Douglas Mc!{ay, Secretá- d�!l� ultimas comu:nicaçõe' s SO

rio do Interior dos f;E. DU. a sra. EisenllOw('l', o presidente Eisenho_ ,
\rIehca'S de 23 de o'tubro e 13 de

wc. e " capelão Yictnr· {". pennelram!l. . I nO'vemb�o, re�niram-s� ruJov�
O Dia Nacional de oraçõe� llel;t P'tZ foi determinado numa. reso. ! mente no Forelgln OfflCe hOJe

Inçá" do Congressor norte amelican..<.t, e proclamail:o pelo Presidiellte, ! de m�hã.. Julga-se nos circulos
Num3 tl'ansmirsáo de ra.dio dirigida a todo o mundo, a 21 de setem_ i bem lnfor:t;tados que a nota 001-
bro, o Presidente convidou os povos do mundo inteiro - e particu. ,dental sera entregue a Mklsoou
larmentl' àqueles da "ciHtilla <le ferro" cumunista - li juntarem-se antes do dia 29 do corrente, da�
num poderoso "ato <l,' fé ". Em seu apelo universal. o presidente Ei ta propostá pela UniãO' Soviética
sellhowl'r .U",e: "Que o mundo se una num ato de fé tão forte de para uma conferEncia geral a

1 forma a eliminar as harreil'as crw!is e artifici�is erguidas por homens respeito da segurança da Eu
entre os P"'VOS ,[ue Pl'ocnram li paz na 'l'ena através do Espírito San. r<J!pa, provavelmente no f�m
to". - (Foto USIS). ' desta .semana.

��====�====���

se pr. cessam nos bastidoras, ou me

lhc>., IH:;:; apartamento:'! dos ch�fes

DIA DE ORAÇAO - A 2,� de setembro úíttmo, o presidente Dwíght D.
tcs do homem se extende por to- Eisenhower e a sr.i, Eisenhower observaram o Dia. Nacional de Ora
d"s as nações e podereznos esperar

rrorrAua�o· O aju&le comercial
fiolre o Ira�i1 e· a IlemaubaPEÇAS LEGITIMAS

Rua 15 de Novembro, 4n

Casa do Amer1c811G !!I.A.

o�.(ivel Candidato Do
re.sideDle.:(aliEi lho

Não houve, um pronunciamento delinitivb dos

Jusce lino Será O
PSD "A Su(e.ssãc .[)Q

RIO, 24 (Merid.) - Será
mantido" inalterado até 9
de maio de 1955, o acordo
firmado em agosto de 1952

pela Republica Federal da
Alemanha e o Bra"ü. Essa

foi a decisão
-

t::mada pelas
delegações dOEI, dOt� paísest
após conversatõel:' que du
raram ce 3 a 22 .:lo mês em
curso e que versou sobre os

.

ajustes do comercio e paga�
mentos, bem 'cc:!no as dfrc..

nlEBR4DO O "'DI4:"14.. trizes que -deverão reger,
�a;;L

no futuro, "o', intercambil)
CIONAL DE GRAÇAS'J germal1o-hrasileiro.
lUa, 26 (Mer'd.) _ Por ini- Ficou a�nd� prevista q";le,

ciativa do Ministro da Jru,ti-, nas negoclaçoes do ano vm

ça. o "Dia Nacioll<-l de G','a- douro amb:;s os países le
cas "que h:je s; celebra, ':m varão' em considoração a
t(.do o p:ús, sera nesta C,tPl. .

1
"

1t;:t a,,�m;üado c:m co].ene "T�. tendencla gera para o mu -

Df'um" t,,, 20 ho1"l� Da ,.�rr·.:1 tilatera1ismo aue se vem
da G:u:d('larIa, d.zveÍl:do, ,=:0 � - c.sracterizan:o-no intercam-
o r:o:n!:arecer ,o preslde'Ple:::la bio econômico financeiroRepuol!<:a a[-clU oe outras ..1.- •

t
..

1m ernaClona •

Um produto do

lAS, LICOR DE CACAU XAVIER

RIO, 25 (Merid.) - Desfi':!
aS 10 horas da manhã encOn_
tra-se reunido o Diretoria:
Nacional do PSD. tratando do
.r;roblema da sucessão pr.esi-
do;ncial. Enc�ntram-se pre
\ sentes os delegadOS do Parti.
_ do em todos Os estados, inc!u
s:ve os govern'1dores Luca!;
N. Garcês, de S. Paulo e 'E_

I Mensagem â Liga Iraba

lcusaua a Fraoça �e lenlar impor
imperialismo na Urica �o Norte

isão
mo

* Desenhos siniples

RIO, 25 (Merid.) - Divul
ga-se qu,z é pensam�ntq do
presidente João Cafe FIlho,
.enviar nas próximas quaren
ta te oito horas, a tempo de:
ser v,;tada antes do Natal, a

mensagem ')0 Congresso pro
pondo a conc,:;ssao' do abono
provisorio ao f.�,mcionalí15m(}l.
O abono, abrang€rã todas as

categorias de servidores, civis,
militares, ,ativos oe inativos,
bem como autarquicos e P(-l
ra..estata!is, excluindol.!5e ape
nas ll1.õ cargos de comissão.

Inclusão do artfgO 21
RIO, 25 (Metid.) - A Co

missão Especial da Câmara,
inctüubida de estudar 00, pro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(lUBE DE

venda:

Edital tle C'nlÍV6cação-

m ais nu íncnm: ,.'.

! Ficam c:::m"'ocado:� U5 scnh::Hffs socios d! C: ul:iE" ElthTI2.
; nauerise d' Caça e T1rC', para uma A ssembléta G�ral Extra
I orrunár! i , <l realizarcse no dia 2 de dezembro dO 'l11' -::r;_ cm'

f so, à� ::w ']\)1':1<. em sua séde social. à rua Hcrmnnn Ir,:'ring,
1118;;ta cidarle. para <1 srguinte
i ORDEM: DO DlA
l EXjlOSIÇãG e sugos: ões dá Diretória sobre .'L construcãoI
de 'iU�-I nova séde nm 10c"1 recentemente adquirido, à ru.>

Itaja i.

E' FledI'€t' Ltda, sito a Rua 13 de Novem-
7:16 '_<OQ ofe-

ALFONSO OLIVDIRA -

MOTIVO INVESTIGACAO FAMILIAR PECO A.
TODOS OS WEEGES RESIDENTES: NO BRASIL
ENTRAREM EM CONTACTO COl\'I1GO.

T/\lVIBEM POR INFORlVIACÕES DE T_�RCEI
ROS AO f\CIIVIA SOLICITADO AGRADECO ANTE.
'CIPADAMENTE.

WALLY 'WEEGE

lIleI (: Com. Herma.nn 'We'ege S. A.
Caixa Postal. 1 Rio do Testo

Blurnenau � Sta. Catarina.

faça o mesmo usando NOS BASTIDORES -DO MUNDO

PROPOSTAS
POR AI, NETO ",

Inter.Americnn� ArtEfatos de

reunir,,! no Hotel

próximo d i a 25 de

:.r.eunidas

No:vclnnro. 828.

B J. U ;\1 E NAU

'.'

_.
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.
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·��,tlít i2.

FRANKFUR , 2'5 (UP) - Eine Revolution im
deutschen Strassenverkehr zeichnet síeh .... ih.lr:ch die

Erfindung, des Frankfurter Juristen Dr. Leitstrítz ab,
Der begeisterte Motorradfahrer hat sich ueber

len Laerm seiner Maschine So geaergert, 'dass er eí
nen Laermverzehrer konstruíerte, dessen abschwae
ehende Wirkung vim Fachleuten als sensatíonelí be
zeiehnet wird. Generaldirektor Willy Hof, der Pioner
der deutschen Autobahn, erklaertg in Frankfurt, der
'Laermverzehrer kooillle auch fuer Trecker, Lastwa-
geri, Pressluithaemmer und segar fuer Duesenflug
.zeuge verwendet werden.

Das westdeutsche Verkehrsministerium zeigt
· grosses Interesse mel' die Erfindung und will die In
dustrie veranlassen, síe allgemeín einzufuehren. Der
Laermverzehrer zerreisst das Auspuffgeraeusch beim
Austritt aus dem Motorenzylínder. Die Motorenleís
tung wird dadurch níeht verringert .

.

----

ATOHBOMBENSICHERE . WOHNUNGEN IN
HOLLAND

.

DEN HAAG, 25 (UP).- In den...Niederlanden
so11 kuenftig beim Bau von Wohnhaeusern mit mehr

. àls zwei Stockwérken der Gefahr von Atombomben
. :Explosionen Reehnung getragen werden. Díe Grund
mauern, Waende, Zwísehendecken und Giebel .mues
sen .míndestens dreissíg Zentimeter starJi: seín. Jedes
neu gebaute Hauss spll ueber mindestens zwei Aus
gaenge verfuegen, und Feuerschutzgeraete sollen'vor
handen sem.

.

;: ,iJi;;.,;�.�._ \
AUFSTAND IN MANAOS

:' MANAOS, 25 (Meridional) - In der Amazonas
lHauptstadt machten Mitglieder der Militaerpolizei
�einéú Auf'standsversuch, der jedoch niedergesch1agen
: urde und mit der Verliaftung' der Aufstaendischen
·

in Ende fand. Anlass der Erhebung war die Tat
sache, das sder Militaerpolizei seit fuenf Monaten
kein So11 g�zahlt worden war.
-_- __

KEINE BENZINRATIONffiRUNG
"

RIO, 25 (Meridional) - Der Praesident des '

Nationalen Erdoelrates, Ingenieur Plinio Cantanhede,'
erklaerte nac heiner langeren Besprechung im Catete
palast fu Rio, das Thema Benzinrationierung sei nicht :

berueh::_�r�n.:_
.

IRUECKGANG DER AUTOThIPORTE
In den Monaten Januar bis Mai dieses Jabres ,

kaufte 13rasülen in;l Auslande ungefaehr 8900' moto- 'j
fisierte Fa4:rzeuge, d .. h. Fersonenwagen, Lastwagen ,

und Omnibusse. In der gleichen Zeit des Vorjahres;
·

erreichten die Kaeufe noch 13.000 Einheiten. Etwa II70 Prozent der eingefuehrten Wagen stammen aus·

den: Vereinigten Staten, der Rest aus Deutschland,
.e England, Frankreich, Italien und anderen europaei
:schen Laendern. Aus den neuesten Statistiken gaht
hervor, dass Brasilien im vergangenen Jahre genau
.322 .202 Personenwa.gen, 262.204 Lastkraftwagen und
21.438 Omnibusse besass, also insgesamt 612.844 die- .

ser Fahrzeuge! Zi�ht man die gewaltige Ausdehnung
des brasiilanischen Gebietes in Betracht, 50 ist diese
Zahl 'durchttus üngenuegend, um auch nur der aller
dringendst�n Notwendigkeit zu entsprechen. Waeh
rend nun die Erzeugung von Ersatzteílen im Landa
mit grossem Eifer vorwaertsgetrieben wird, versucht
'diEi "Fabrica Nacional de Motores" ihre vorlaeufig
noch kleine Produktion an Lastkraftwagen zu ver- ,

groessern, und verschiedene grose europaische und
nordamerikanische Autounternehmen beabsichtigen
Zweigniederlassungen in Brasllien zu gruenden. Es
ist jedenfalls festzustellen, C'as der Autoimport seit
dero. Jahre 1951 staendig zurueckgegangen isto
----

:BARIAS
.

KAKAO - ERUTE - Salvador - Die
diesJaehrige R:akao-Ernte VOn Bahia, die aus einer An
baufJ1leche von 330.808 Hektar entnommen wird,
'duerfte sich schatzungsweise au! 146.580 t mit einem
Wert von Cr$ 1. 346 .488.000,00 belaufen. Wie das
Landwirischaftsm.inisterium weiter berich�et, betrug
die Ernte im Jahre 1953 nur 131.694·t.

.G U T E N ii. P P E T I T
NUDELAUFLAUF l\'IIT BACKPFLAUMEN

156 gr. Bandnudeln� 150 gr. getroclmete ein-
geweiehte Pflaumen, 25 gr. Zucker, 114 L. Milch,
Salz, 1 Ei, Prise Zimt, 10 gr. Zucker, etwas

abgerlebene Zitronenschale, 2 Too!. geriebene
Semmel, einige Butterlloeckchen.
Nudeln in 1 1J2 L. Wasser wcich kochen, die

geduensteten Pflaumen mit Zucker und den abge
tropften Nudeln in eine gefettete AuflauffoI'm fuel
len Dia Nudeln machen den Schluss. Darauf Semmel�
broesel und Butterfloeckchen geben und ueberbacken.

----

HUMOR
Eme Sêefahrt die ist Iustig. - "SolI ich Ihnen

ein Vorbeugungsmittel gegen die Se�krankheit· geben,
aerr Direktor 1"

· "Danke, wênn es 50 weit i�tJ beuge ich mich
&elb�r v.or".

IP�ocurou Repar
Eliminando Q." .

r

Casal
D E A R T E.F A lOS
6. o f f E NEY

Especializada em serviços de niquelagem e cro- o pacato e ordeiro .dístríto de

I
quais viram-se privadas do cartnno

magem de peças até 1 metro de comprimento, com Rio do Tl1.sto, foi, ontem, palco ;ie materno e paterno.
.

cobreação antecipada - Aceita serviço em �rande es- violenta cena de sangue, que CUI_j
A noticia do Intausto aconteci

cala. para indústrias _ Exeeução rápida _ Solicitem míncu com o trágico desaparecl- menta correu célere por todo o

, "' mente do seio daquela sociedade I município, tendo provocado g,.,� ... 1

informações. . _
.

de um jovem casal e de mais um I consternaeão, prtneípalmente, .1e-
Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16 chefe de familÍ!l., levando, .aínda, à vando-sa em ccnsideração o detalhe

Fone, 229 _ BRUSQUE orfandaôa nada n.enos de seis f colhido !Ogo após f). dolôroso epí'

��������������������IIIII!�������i.!�n:o�ce:n�t::e:.s�·crianças. quatro da�lsódio, segundo o·q>:aí nem um rno- que z;e verificou às 11 'horas, Ló"

go foi colhendo informações ·sob.:e

os m;Uvos que teriam . Icvado o

comerciante Henrique .Luedel'f_'7'

propriétárió da Casa LuedeJ;S a;t.:·
tirar, ímptedosamerrte.•.contra o

casal Eliz:l Ehlert Rod-olfCl' .:Elllçrt.

para e.epois voltar a atina contra
o próprio peito, premindo Q gati·
lho.

Populares mais exaltados, ainda

rencia acercaram-se dQS reporte
, .

rés rcveíando que o' sr •. Lueders
. �ã'� desfrutava de boa 'reputlrç{i,

.

ria lccalidade, de vez que, .segundc
era voz corrente, costumava au'air
meninos de Pouca idade'para com

;Jes praticar atos Iíbídínosos, atr,i
buindJ:> todo o desfecho do drama

as . consequencías morais que atrai
1'13. para sua pessoa em face. desse
vício,

readcr municipal que, embora bas,

tante comovido, não se furfau . a

nc.s prestar esclareCimentos sobre
o' eontrrstadcr. drama desenrolado'

r
I· RECAPI'ffiLANDO

HeIU'ique Luedcrs, dada· '13. falsa
í

ama que gosava, procurou, .
ante

ontem, várias familias,' para que
fizessem um abaíxo-assãnado que

I o Isentasse das acusaQQas que lhe
eram' feitas, . .

Ante a negativa. hoje, pela ma

nhã, supõe-se: chegara à .resídén.
da de Roât01f� Ehlert a quem te-

. , .

ria pedido apôr sua assínatura nu QUC! o aCOIl ...e�eli em

mesmo docum::nto, Antes, porém, pi·lT,e�ros di.5l,'ato.:·
.

possiveln:lI�nte prevendo nova:,recu·· 'Fif a· cál'til:
sa, armara·se de re'lolver e antei

.'

;"ou partir Ó'(.ste
a indecisão de RUdolfo, 'puxàu .da C.�,i, alguns' i'� :TI;migos que
arma, desferindo-lhe ,um tiro ralam mal d �. mim.
pescoço. F inexp:icllV(.', aJ;;"!'''Í. pois nã()

I
A mulher da vítima, sra. 'E1iza, '3,!;uento· ma's. "r.v· pela. ôltima vês

! ao cuvir o estampido, correu para ".'e� se' um "'1110:0' va: . talar com.
: ver o que ocorria, ocasião que foi "bS, do cO:'1tr�rir. nâc sei O que
: tsinbéi:n alvejada por dois balaços, 'P"de acontecf.''':.
sendo um num dias. 'braços e outro V, pois da !l1Inl'ta m('rt� os qti"
no peito;' na altura dn seio, s lmm. podel">\. ·fa·".l; cc.m. mms
Henrique procurou alvejar,. aín- ;: ,fego, sem 't"r l!.E".G de que 'tU

da, o funcionário do S�rviço Na.- d�c.·ubra, Pe.,:). p"·,ém, fl'.vor a al;
cion!'! da Malaria sr. Antenpr �,!(,!'l que. V !I'. �'1 .ncomodar"a Vf'.
Leifr 4ue se ap�oximara do lé'llo r"'car eSS'2 assunto. �u nunéa quiZ
56 não o atingindo per verdadeiro t"J'" inimigos, .n!!; ti11ha sem sablll-�
milagr

..

e, Ato

contínuo.
voltou a

ar-,
Cr'fl "'S lagtirol:<�

.•.•nh�n.'1 dos olhiJ�
ma contra seu próprio peito, dan-' \OU me despedü" ·1e nlinha amada
do novamente ao gatilho. " familia é· amigos que tenho. (Ass"
Tanto Rod�lfo quanto sua mu- j Henrique Alberto Lueders.

lher, mortalmente feridos, procJ)

I
P, S. _ Peço o favor a D!'lus qtte

.�aram refú"io na casa de Um vis'-' pr-teja a minha fai:ni.lla e amigo::.
n:'0: O primeiro: ao chegar.à c":- Oh, meu bom Deus, perdba-me pe-..
Slnh2, tombou para morrer, . en·· 10 que acontecer. _. Amem".

Brmcos
,

brOçh
.

es. etC.
��������
-
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.0

i�
�
�

li
. ��
, §�
o.

, B Oferece para as suas comp�as deNatal o seu mais

Hcompleto sortimento de artigos de couro da praça,

�COrr:D, M�las, P�stas, Bolsas, Carteiras, Cintas, Bolas,
DArtIgos para Viagens e Esp@rtes.

.

sub-produtos SUIDOS
.
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Importante matéria prima relegada a plano secundário-Seu alto valorl�:��·1�==������������i��,i���������gr���

�.����?,:{���m,m�:� ,�:L���:g��l���ª��: ����'�fi�'�� !.:��o�d�e��S�2�� IQuebra�!!TA1çab. e...ea.·t t' "'- P 1 R' G 1
'. I 1 - Selvagem. cor.quelro, 2 - Com forma de ovo' "'esen Co no paIS conta com 73 ta �.a'()' au o e_lO rande do Su, ver os .referic1os técnicos que {l acolchoados, estofamenD:J, de mo; te, 3 _ Ri�oJ:lho, álegr,e; a pdm.eira· ne'sg.OR. 4 c..-.: Pro'n�m;;

hricas de COl1serYas e 67 de pro_ são, sobr,e.tudo, fabricas de ba- apruveitamenti), gur_e que. ex· veis de aut6moveis, isolamento. do cas:J obliquo; alürnativ'l; famoso; -pres,�nteia, 5 _ InSig_
dllt<J\3 daquela materia ÍlDhna.. nha, conforme verificaram fJ9 clusivo 'da banhf.L I)o!b ,: fabricas para refrige-ração, filtPJS de ar, i nificancia .. 6 - T�mDestad�. 7 - Fru�o brasileiro; 8 .,-- Pro�
alem de matadouros municipais nacion'ais implica num 'Vl'rda- p'fá'i;ticos de gesso, etc.' o san"'ue i nome do, caso O.b�lqu;i; SUfIXO; a segunda pessoa; d_esinencia

técni!cos <10' MinisteriG d�L A- _.

' b

, I v��rpaL 9 -. Vt1hza; �levado. 10 - Demora; d;stíno. 11 ...;;...
e mata!doul1OS frigorificos. ]'ías

gr'!'cultura e'. de.h':Jt ITur;barata,mento da, cxce· pode SE:r aproveitado como- a11-1 CoIDidJ;. calcuk:.r;
.

() BalljCo Naoional
dessas 140 fabricas, apenas 95 l€nte màteria pl'ima, que é (l: paI' menta, QU pal"'d. uso fannaceuti ..

(lo;)' DeselIlyolvimenboi Econonüco ' 1 2 3e,stão Em !.unciQilamente> sen,do co, da qual se poderia extràir co, fabricação de ,artefat'O:s., 'M I' '.

.

.

.

que eiaboraram úm plano de tra-
. r--i'--!--...._�.....

1::; de produtos suI'n- nm Mi'na" uma sede de (lutl'QS sub pl'odu· graxa de sapato, de cola para,�" � - balbo ,sobra 3, Il'OS'S3, econümia . , .

Gerais, 9 em São Paulo, 7 no tos de maior val!;)r comercial. madeira c!:lmpensada, refi!naçãÔ','
.

Rio Grande do Sul, e 3 no Pa�
I

SUB PRODUTOS DESA- :
de açucar, (te.; as gorduras n,ão

raná.; 31 de canservas n'()l Rio ( A R G A S PROVEITADOS
;

cómestivei's são, utilizadas no i
Grande elo,Sul, 14 em Santo ao B ,_ t t fabrico de sabão, creme de

. p�l'a FI"rh!lnop"I"1!'
asLa que se- a. eu e para a ,

Catarum, 9 em Minas Gerais 3

j
Ui U U:lI V !. "d t'U

- .

d L' 1 d bear, velas, pomadas, 01e05
, val"la a U 1 zaçao ln U'sena e� ,

.

em Goiás 3 em Sã'Oi Paulo e n-
.

b d t

.

d

.

brifícante.s, etc.; o.s
;QSSO'S

t.em.
ar

,
, E�l1i'e,so Bhzmenauen�o Ltl1a, ses su pro u os e porco, que .

'.
.

.

_

ma no Paraná f b 'In "1 j pr-veltamcnto n.9. fabl'lcaçao de
.

20
a.s a l'.....as naCI{lo11alS l'e egam a f ,. '. .

_. ,�
FABRICA DE BAl'UIA

. Fones: 16 e 1752
plano secl.utdarlQ ou simple'sme'll cola, ahmento para a'l'llmalS, O;

.

i€oo de osso, etc.; o couro é . fdll

� ..........mnm�p"qmilll!!lmIUmUn!mUI!em!Uml!lI�e-.Jmrmmim� nmmmmu 'llarga
aplicação lia .. tabrica.çãO. de.

�. Doenças .NerVOSQS eMentai M tl�:�::�ri:orr�iaS�O�l::�'art::!:�=
�

:: [IS trm."S S.<O \lSadas como .en-

ª CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLO"RIA ª IVÓIUc.ros de numerosos embuti-
=

.

: j dos; as glandulas tem grande.

i ASS1STmiC�B=iC!ts�����DEESPECIALIS'l.'AS II·�::::':::: ::.��:a
5: ELETRICIDADE MEDICA -- REPOUSO - DESINi'OXICAÇOES __ a· fI..'f;.!IIlII

..
1ilIiIIlII_!IiIIIII.IIIII!I.. lIIIIIIiIiIiIIIlallllllllllll_P'4

E ALCOOLISMO - TRATA?vlENTOS ESPECIALIZADOS - :
- *

:_:_=:=
Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1247 -'- Telefone ttr. 3 O 5 S :

ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA
C U R I TI B A

�

DAS"CASA

De Ewaldo

deQuase nulo o

. VERTICAIS
..

1 - ,Posto mi1:�al'; funcionar. 2 -:-- Interjeição; rec;epta_cuIo �e VIme. para lIxo, � - Tapo:,çar1a. persa; peneira; no�
m.e d" homem, 4 ::- AZ€lte; c:mmte de qgua; prefixo.· 5 ,-..

RI9u:za; !!?rt?gu�s_ 6 - Esferá; !,lonto çardia1. 7 - Outra.
:OI5a, malilca, anlmaI selvag.l'm. 8 - Tamb�m.·não; aqui es..La.II 1111&
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•

O'TICA, JO'IAS, RELOGIOS E .ARTtGOS
.

·PARA'P.JtESENTES 'EM'GERAL ;�

visite
'ii; :

(AIARINENSE s. A. (REC�)
. �com os preços mais convida

tivos da praça.

A Escolha um xampu de
aC0rdo,coll1 a ha�ureza dos
'seus cabelos, e síga as ins
truções que o acompanham;
não exagere na anlícação do
xampu: use apenas o neces

sário, nada mais.
B Antes de lavar a cabe-

ça, escove bem os cabelos,
para retirar toda a poeira e

soltar o que se acumutarro
couro cabeludo.

C Esfregue o xampu

Aprendendo a

.9 RI
:1

WiTTROC··K.
DAS CRIANÇAS

'Indicacões
,

.'

Doses e modo de
.

aplicar
.

�

.

� de'

de
an-

1'1 5 IDOS 5 a 10 lDOS Adultos
Efeito surpreendente

Produto à base de na anemia, falta de

apetite, ,fraqueza em

ferro e arsenico. geral, convalescenças,
etc ..

2 colheres ".

sobremesa ASTRAL - DO aiA
dia.

expezí-
muito 3 colheres

exlto. no combate à
tcsse, cequeluche, as- café por dia.
ma, gripe, bronquíto,
catarros.

de 3 colheres de 3 colhere. de

sobremesa por
chá por dia. dia. sOr5a per dia

chíor-to . de
café, 2 vezes ccfé, 2 a,3 ve-

zes por dia.

Os :planetas "p acham ,em

:. posição. perfeit1�:::éH.t.eJneut1a,
: sálvo' um qUe .recomcnda muí;

----....----.::L-,..........:;fiiIIt>!. ta calma, -Iogíca
maís alto possível, acampá.
nhando o IJ?�vim.:;nto co� uma.

\1 ,qmpla-:r.otagao;·dos b21aços. ·.Do-'
bre !$uc,e&i.vame.lllte

,

.o ;bu.sto·, Os 'Nascidos, Nesta Data
para..

a 'lrE:nte" ,_�té tocar .. CO:TI. São ft'lncos, en".ergicos' 'e dína;
'is, mãos o-chão. e l�vante :lI. '

:. 1.ernativamerite para, ·tl'ãz .as
mícos, "Realizam obras muito

,per.n.as, ().maj�Hl'l:to -possível, .. ..' uteís -;; Iufratdvas .

CA'LCIO
'BABV'

cálcio

Indicado e empregado
com .êxíto seguro na

dentição, nos ca�os de 20 gotas em

descalcificação, nas uma colher dá- 20 gotas, 2 ve-

Itemoptises, nas 0<' gua açucaraaa,
teopattas, na díathese por dia. zes por dia.

.

exudatíva e neuropa-'' tica.

1/2 colher de 1 colher de

puríssimo.
por dí«.

lOLARGOL
,

f
O melhor tratamento-Deitar 2 gota"

col- das ãnfecções no na-13 vezes por dia
, r-íz, da garganta e' dos em cada narí

olhos \conjuntivite). r.a ou olho.

Idem 1 Idem

Deitar 5 gotas
3 vezes por
dia em cada

narina ou olha,

AS PROPORÇõES tura da caheça.
COMUNS I

Ombros -- Largos ,0 dobro!

TRICARVI0

Diarréia em geral, di
senteria bacítíar, gas

Carvão animal gra- tro-entezíte ou Into
nulado purissimo, al- xícação alimentar, em

tamente cbsorvente. que exerce efeito ab-

, sorvente das toxinas.

2 colheres de 2 colheres de 2 colheres de 2 colheres
café ao dia, em chá ao dia, em sobremera no sopa ao dia em

1 colher de 50- uma colher de dia em um cá- 1/2 copo dá-

hremesa, dá- sopa dágua. lice dágua, I gua,gua,

BISMOL

Carbonato de , Bísrnu-

I
tho em·,(,Jeo de oliva Grandia eí'icacia no 1/4 de ampou-
esterttíz-ido, rigorosa tratamento da sifilis, la, 2 vezes por
mente neutro, abso em toda: as fases, na semana. APU:�

e adulto e na -crtanea. car uma série
de 12 injeções

'

lí2 am- 374 de ampou,
2 vezes la, 2 vezes por
semana. semanil , série
de 12, de 12 injeções.

",
e

..'
_,

",...

"
De ação surpreendeu

Solução anhydra de b nas afecções, dos

phení! - dimethyliso- r-uvídca, (otalgías, O·

pyrasolona. títes, etc.).

Pingar no conduto auditivo 3 a S gotas várias.
dia, ficando deitado sobre. o lado oposto durante

nutos. '

"

.. "

Aplicar na parte
-------------------------------------

PRODERMA

�omada secatíva fi-

perfumada Otimos resultados nas

, a: base de oY.:ydo de feridas, assaduras, co

zínco, o:':ydo amarelo cen-as, impetigen'l.
de mercurio, acido sarna, eczemas, etc.•

boríeo, flor de enxo

fre.

Aplicar na parte afetada 1 vez por dia.

V:ERMtTEX '1
Ação pronta c'

segu_,I
A base de oIeo de- ra contra todos os, Per exemplo uma criança de 4 anos' tomará de uma vez '"

chenopodio. Cada co- "erme�.' Considerado'
lhor de chá contem o especifico da ver-' colheres de chá.

1 gota., l minose. ',.

co. acido

mentol, etc .•

o pó ideal
_ para o

eorpo do bebé. CUl'a.
üvo'e preventivo,dn�
brotoejas e assaduras
alivia qualquer coceí
ra sobretudo a. urH-,cúria..

Nas crianças aplíccr depoíc do banho

,fralda.',
.

'EXILAM
'PE, finamente perfu
mado a bace de tal-,

borteo,
Na urticária e outros pruridos (caminhão) llplic!U' muitas
vezes por -día, O ac1Ulto pO<1e usar d�poil;"de fazer: a barba.

i!'
_. y

A
E' O ALIMENTO IDEAL PARA DOENTES E CONVALESCENTES DE�TODAS AS IDADES PELO SEU

•

'" <

ALTO VALOR NUTRrrrvO·E"FACn.:DIGn5TliO.
NOTA: Em virude dos ótimos' l"esultádos obtid�s: na'�nãÜse da "F'arinhíi Nu

tritíva Wittrock", feita no laboratório da Marinha, S. Excia. . o Ministro

mandou adotá-la nos Hosp itaís e Navios. Ordem pu-
blicada no Diário Ofícial de 13 de Abril de 1946.

Dis(,; buidores: A R A U J O F R E I TAS & (I A.
Rua Consel heiro Saraiva, 41 - 41 '·A - Telefpne: 43�D334 Rio ,Ue Janeiro

;,: 1 f.o , ••
"

\
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Eis que agora, pára
tísfação daqueles, que gose
iam de. apreciar encontros
de bOR ITIUrca. entram em

entendimentos os dír'ígen
tes c:'J-slnes}TIOS elubes.e a·!
certam, muitó 'Oportuna' Imente, a 'realízacão de um

préllo aniistoso �ntl'e suas l
representacôss, : prélro est� I
9-tre terá' lugar esta noite" i

'J� a luz dos refletores, dó es-
.

,. -- -----, • -

,

III

------ _;..��, - _-'-- tádio da Baixada. . ,
•

"

I
i!l

'oau'l!1sta C'" rei,;' J>i I Duas veees, este',an�, �b�;O ii �O� �C IS O ,�·U ' . ,_' "

" nr .':I,� N f� Palmeiras aos dommtos lili �' ,!�fi -,'�:e\@ ,�', 141' , v: " - ',,' ,U'.c . O y do âdversárfo que hoje vai;
I enfrentar e em ambas, sur-,,.,>

.

,.
I preendendo a cátedra, per-

� II fi1 e'·-'o·i,'.� [I (i rn . f'D pro·Xi i nj ��Up����s:i��n�:�,11��1er� I! �� � il1 � fI\M'Il! "I fi I "
,
,� U xias, -entâoi com "astros' do

.

, xias, então COlYl "astros" do
,

'; Aprm'eitando, a -.,portu-! dinária, mitquj.ha "Gilera", I _

BOA INIGIA'rIVA, contat.o direto c�m os. a�e� "brilho" de um 'I'eixeiri-
J�c!aae da l'eaEzaçâJ" das I de

125 cilindradas e ainda I o Meto Clube local an- i ban�elraJ:tes, p01S aS�ll� 1m nha e de um Rei!",
grándes compctl(�ões moto- Francisco de Souza, conhe-! Iou bem lJrocurar o. possível entrar nos mm:n:o� Desta vez fará o Cam-
ciclistas promovidas pelo I cid., per Sabiá, dirigindo .!' 1 detalhes sobre as condíçôe: peão do Centenário o papel
9::ntauro Moto �lube, ,de I �ua €�ciente�Rumi. t�m�bem l i E'StabeleCi?dasdP3dra a vinds éle "anfitr.iào", pois" recep-

. bao Paulo. na Dista de In- ce 12;) cc. veremos, ainda,
I

i a nessa CI a e e uma e danará e.team 'do "eolorcd"
:tef�$�os, ali estiveram c�')-I o fabu�oso Fri:1l1�o Be�zi ,quipe de motociclistas 'qus Juarez na Alameda
-mingo passaco, errnssarros J Neto, filho de Luiz Bezzi e! j por si só, 'pela fama qUE
do Moto Clube de BIume-1 tão exímio quanto o pai, i i possuem' -seus componentes
'),1al,l, afi mele entrar em pilotando máquina Jawa de I, i pelas comprovadas demons-
-'

't t ',. 1 ')-0 'I te '}
; trações de sua canaci::ade e'���]': a 9 ,(lll'C!O com �ZC.S e J�::> CC., ou, p:::':;olVe men "I I

l�

mngentes do motociclismo I sua Norton de ;:>00 cc. , arrojo no ambíto nacional e

nacional, visto que daque-

II.
internacional, ccnstítuírão.

las provas tarnbern partici- MAQUINAS GUZZI' : o principal atrativo para a

param azes cariocas, O grupo paulista que re-
• 'Moi, ape1it",� '., 'grande jo-r'nada motociclis-

Muito bem, sucedidos fo-l'-presentará o Centauro Mo- • ,j)i!!�>1,ii!! ,plirieltlll "tica prcgramada, que,

:ram os c.missário� do Moto,' to Clube: trará, ao gue _p3.- II � tn:�st1ri'�� 1I1)�:r��iiIlId.fl>,! "

que tudo indica. sera

Iocal, pois conseguiram D, rece. somente maquinas

I
;o f.!.el�r !;HSl'aSiç!l� t IHIU 11<1.&1 maior. a mais sensacional

compromis-o ele: que aqu I Guzzi. sendo de 125, ce 250 I 171. 'Ât� dentre todas as que já, fo�
virão vários dos mais desta .. ! e de 500 cilindradas, 't"; ,; J 7}�fú;:} {).tj()14- ram aqui realizadas.

.

cados cor-redores nacionais. fi Além dos azes já com-, i ltr-"�r-���níHfllJ,
{entre os quais Lúiz Bezzi, prometidos a virem a BIu- ! � Jl�JJ.feJ(.f ::l:_� PPROVIDENCIAS
Franco Bezz'i Neto.' Angelo 'menau em fevereiro (e tc:- _I .�,.!!J)t{).i��.� Sabe-se, por outro lado,
Zito, Luiz Làtorre. Aventi- dos mostraram-se bastante I,tt",tp"-V'" !!!ue os dirrgentas do Moto-

G 11 t d Ií .. dese i d h I P' Clube de' B1umenau. estãono, H_ ,"[1e,
,

o. os p.au ls�as, � ese]�sos � con ,.ecer n05- ::,.. "(;!jI;l'1!tt!lí"ll Y.'ij if!" Aa-lem de outros maIS, como S'l cl::adel, e possiveI que f r'tliti.<i1,,�u�.f.'l .i.u{iJ (!1.� em plena atividade, no sen-
e . F

1 t'
-

'1 ..3.." tido de tomar, com a devi;Lalubem uma provave e- ou r.::,s mms engro:��"rao o '. v..
.

.
'
'.

f d
.

t-- ..

'

13j '!<ief''I't'bR''''' da antecedencia, todas asq_lHpe carIOca, orma a por grupo que aquI es Cd a a l�lUi\ u.1.

represent3,ntes do Copaca- de fevereiro., \ l 'o ·r;r.-;iÓr immlS'o do azia I l?rovic-encias necessárias '.à
bana Moto 'Clube e do 1'1'10- perfeita organização dns
t.,; Clube do Brasü, milital1-

.

do no primeiro os famosos
azps Ar-l�fldo, Pereira\ Car

,r;�i'ro. que vencc,u a prova I,í)apl . millll.üílaS eSp'e�iflÍi,.
. _pilotando sua po�;sante Nor-
ton, c_m uma média horá
ria df, aproximadamenle
;.)'*0 quilometros; Geraldo
Berra Fernandes. Joaquim
Pereira, etc.

DESFILE DE AZES
:":' Vá:ri'as são as categorias, Em urna partida Se11.1 va, o qual teve 'bom â:esem:
,:;::m' que 'deverão intervir os gran:' es atrações, o Gremio penllo. "

� ,:', ':; ,

, ',. ,:
,

-Dilotos oaulistas o1.1e já Espcrtivo Olímpico ba- Na segunda fase dã
�ssentanm a sua vinda a queou. ontem à nl:ite, no contra foi expulso do gr:;-"l3itiin'enãu em Fevereiro. gramado da Alameda Rio mado o zagueirú esquerdo

> Veremos, p,�r exemplo. o Branco, pela contagem de

II dG Olímpico, por prática de
,duelo sensacional entre os 2 tentos a zéro, frente ao jogo desleal., "

I
c·g�·�ndes rivais da. classe 25� CH;_ic.l."� ..

C .• de .Joinvil.e. I HOJE CONTRA O I
mlmdradas, LUIZ Bezzl. J Clxc'l'tnha, no ,C,,,.lJtm- PALMEIRAS , R F

lua
! loriano Peixú'to, !-l:'",penta campcãú brasileiro, e to local e Juarez. no

ViSi'j Hoje.à noite, os caxienses C 4L' L t b � com tante, foram
.

lt
-

t
p. 39 TeL Hj:�9

1..:1Z .

a arre,
.

am o" cs que maIS se V? ara0 a � na.r em nossa

�
Para cOJ1gertos ê:�11 [101'a1 :prr';c::Ir(:' ;. rm�rr' ilmaqUlJ1él,S GUZZl.

I
destacaram, .:Idade, enfrentando, no melhor organisflcão técnica do (, ,; .•d,::vere�nos.' tambem, o

"C.:Ó'I
OS téntos f.ora�l1 consig.1l1'�€smo, local, a equipe do �

mIO az ltallano Angelo Z.t'J. ,wdo:_; no pnmeH'O tempo.! Palmeiras K c.. a qu<,l j�-l ,.. ..... i4. eM I
".

:fi1ia(kI, ao ,SJ�mtos M010t Ciu- �1::"',dtJ1;) [I�1,r�ida {(irc.llo dirsigji-I gará conl, . c:; seus

valores!A 'PE D,., '�-
� <

bé, pt oi.:ín li SU'} ex l'[lCT I C:I pe.ll ar;:i'!ro .,1 s,"m L- titulares. .

-a;. I$L � .��-=-�'������,�_"::_�---�_==-=:...._--...,..-_.�=..� ==.<,,==�=_

'C C
.,

S P � I .� V r ..:t S
"Reeordo.ndo o Campeonato. dn eh:irarfl.

d,·' ; lU' ti' g 2.8. Diivísã,o'. rocel'do'
aquela Jamer"t:,l\'pI dpl'rol.:1
C.A. Progresso. frente 110

cinnal, em Rcd-€io. a. troco

J ±AiZC CiO;:

na

Veja o quê ti BEfUJlX. tC6liOrnat
,

faz para Você:

1 A(JTO:MÀTrcA-M'F.t.rr� -enche-se
de água, f!,\o.:seu nível certo e tem

peratura adequada, 'quente e fria.

2 AUTOMÀTICA..'\fIlNTI"pela sua

ação agitadora. lava suavernenre

,_sem prejudicar os -tecido!;

'.:. 3 AUTOMÀTICAMENTI, esvasra-

f"

110'u.

,PRO'PRll fABRI(A�ííO
RElO-'GIO$ DE nlD_A$ AS- "PiO(EDr�tils
of�rece por preços lnenores a

. ..�

d e

HAROLDO REGUSE' .'

COU1 re

apen'as
pejas bi:

timbóense.

AI-

Fel'

FALANDO ontem ii re-
i
bato com o .Coritiba. Ern! pU�E:cer�n: div��'sas autori�

portagem, adiantou-nos o ::l!a companhIa l.evou o pr:-, danes CiV1S. mIlitares e €s

presidente ela LEF que a
I para:' 01' oriental o avanJ;e! portivas.

'

diret::ria do Lages F. C .. d:ll Percí, por cujo concurso \ x x X
I

PROSSEGUIRA'

Geuésio

quiz dar como im'jll'aticav'!] o : ce,u o P!'pgrEsso
camw, <{evtdo (} <7stado lama- to"_

I

acs

vatoverdin':)'.';,. que, diga ?se de

apresentaram
coor'Jeuado,

Movimentação. do placal'd

FEL1X'MAGNO, técnico.
i�,;t'vflrios meses. das '�qui
pes do Imbittlba Atletico
C}ube� , sediado na cicladl'
êiitai'lü(fris;" de HenriqUe
t...ag�!, ',aç�ba .de dé�xar ;;;s

fileiras ,'dó 'vice-líder .:lD

campeoi"àto {florinnopolíta-
1,1,') par�, ass,iní:l1: 'noVo can-

TORTAS SIMPJ"ES
E

ROLOS CONFEl':rADOS PARA CASAl\'1ENTOS,
ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COIVmNHliO, .etc.

105-
a;' 'presi-:

dencia da LBF novo horá
rio para o iníéiv das peléJ
jal;1 dos' campeonatos qu�
contrJla, no pe'ríodo do ve-'Ih�·ln in B ção rão. As preliminares comeda Luz Pinto". Ao ato com
çatão às li.! r�oras 'e as 'prin-

,':-:;::==;;:;;:::;;::;;�;;::;;;:�:;:::;;:::;::;:::;;===Z=====�·
.

cípais às rfi horas.
x X"x

VASTO 'Veréle e TupÍf:'
'1:1elo 'c6mum 'acôrdo, esco-"
lheram o' árbitro Wilson Sil-'

I CeNFECçõES FINAS PAR!i. HOMENS va para l'efear a 'porfia que'
seus quadrós farão domine'

iJ de .Novembro, 592 - ·1.a <llHJar � Blumenuu. S.C. ii g_o! .no estádio Curt He-o
( --�._. ---.._.._..;;.. - ", 'rl11g.-;-��-;::;;;-�--�_;;,:;.,�����-._�....;_��-,:;:;".:..

.

ACIDENT,ES
n 'I t () R D " ,

A 1 f A I A T A R I A l IDA.
I�ua

. _ .'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

.

z •

uma' serle

depoimento
RIO, 25 (r'I'Ieriãi-onal) - ;;?OUCO qualificou·::;e: natural do Rio Gran�

B
'
...
:

V
. '.

o;l."pois das no.." horas' ãe .!laje d", do Sul d itad - ...' il
"

.

finlciou-Se perante (] juiz Costa Car· idade,. fl:r:�iQ:�;: a::'p�:r.:l::ad: enjamln ,argas' ezvalho o depoimento do sr. Eenja· hospede ao 110ü�1 Pia?:!!. O escri_' .

'.'

rnín Vargns. O irmão do ex.prasr- vão precedeu a leitura de longa los dois compadres de Gregorio ,e dade, s6 a verdade".' � segcldll

(:
Guarda, :.sendo�lhe, então, explicadente apareceu na sala de audíãn., denuncia e 11e'5e meio tempo no.' Climéri:J, Cinco minutos depois to- passou' a responder ao' promotor.. lio, que"ele ,:�éra. homem POJ:?l'"�., jáeías escoltado e pondlc>,'Se diante t r.ram que as extl'cmidOades dos dcs de pé o jÚiz . fez o sr. Ben- afirmando que . �nhecera

.

Grego- ·reiener:i.,do e sem. ;cmprego'�, .'

do juiz. nervosa e rubrorrsado e bancos dcs réusorram ocupadas 1''''_ jnmin pro'meter que "diria a ver'
rio nó eno'de 1927,.é qu�.cOI4an�.··;·Dai·.por·diante; !lssedlado,:.pelss
Ó3l'a-O depois, no batalhão previ':1 pfrgÍlntas 'do' pÍ'om;>tol': sobre

PavlrolJ:!lftl ii t,
. M .sôrío e que ,GregoriO- também 'foi ·ct,r.heeimento que Hve�a

..U esas re errovuulO .
'contínuo na alfand�ga"'de Porto, A_ o sr: B�njamlm V,::l't">t�s passou a

·panh·ou � comu'o�iça-o' um c!lm&lnha-u e'
Iegre, ::�U:U:�::b:ed�eti:::i:;�.·d�

N. .' u �: :ai:' II! Ú
.

gu!:a193;;��:��,,��rg����to� . npS�e�gurntas.toAU-S:lh!'re·!:t:,:qaUa�n�d:o�C!�s��e�r�al;r'd:ra�'Gregorio, que já"então pertenci.a·.à. � VUIJ

uOIa I aman tasub re ô p a s � !Ig em de nl·vel'��::;J:��:f:�/�ee:!1:2�:::iE· ,�:�ic�paçãO de'GregodQ. acentuon

lU U ii to' guarda do batalh..'i.o 'T!ával porque ':' "Vim. saber, disso quando'
S. PAULO, 25 (Mel'id':onall arras cm Dor cerca de cem I e- '. tur ds R d' P t Ih

em �93a haviam sp'flliadO ,&:>5 rnte-
TA t ri d'· ,_ ,n

1
via UI as a a 10,_ a ru a, b"ralistas. FrIsou n:p Gregorio "aI'- res mor os e weZCIBS e rros a lo,manta E o cníbus, C._rpo de Bombeiros e Am- A he.f·· d'"

,. ...

da' ...
:":fErIdos, muitos deles em €8_ d'estrtçandn_os em meio de bulanclas, do Sérviço de so, tg,·� ad

c

tl� a .�arF "li pt()r ��o,rtado grave, constituem o ba, lancinanks gritos de dôr dos corro Do interior do oníbus lana o en ao
. mul.atl�r te tn o .uh'u ...lanço do tnagíco dcscstre 0_ , ,_. T-

I
.

, er e que' cons ara <as emun as

corrido pouco depois das lf!
numerosos pasaagerros. ao os ?'Cmburos, retírarum dois sobre as qual.Ídades do. "anjo -ne-

horas de ôntem, na passagem Iog > o trem parou, vezíficou ,
0adaver,es. Ul"!13" �ulher e. um [oro' '...... :

'

doe nível da Estrada de FerI';) se a extensão d : desastre. O n�mem, t
de l.1d';'!;ltldade aínda t Já muito nervoso.o sr, 'Benjamin

à rua Breser, Um caminhão e onbus e a' jamanta estavam I nan eS abe ecicras. Para o

lvargas
dísse

"

ter péssl.J:na -iJUpres- ,', Perguntou o promotor,
uma jamanta foram puxados reduzidos a montão de ferros. Hospital das Clínicas furam "&0 de Climério, ''lue fôfll, �\\ltor sé flabia; que. os jornais diziatil 9.ue
pela locom·otiva il304, 'l.mel:) r,'t:r�'dos, CJ2ntificad'1 do 0-

I
enviad,s todos os feridos te. de maldades. Cheirara }nesJllo a u governO estaria"apadrinbatido'ou

como maquini.s:a Manoel SI- corri,do. a. Central de Polícia (illfndo-se qu,,, muitos d.eles perguntar a Grego�,>•• ?""r-ta :fe�ta. �Ultafido'érimin05OS, ·:Ao que �es-
mõ�s Villela F:lho, sendo o. provldznclou a ida ao lOcal de não sobrevivam. tJcrque trouxera Clr:aerlO para a'f pondeu:,
caminhão de. chapa número "- .. ,- ---,---------'---

60093, da Enlpresa de Trans-

Jfl V
--------------------------------�.--��.. --�-----�----------------�� ..

�i\��l; ��,�"h�;:�� � ernadeira Tabe.la . De lumeato,,', ::'00,.S,,·. M;litaresiAlves que nO momento cruza-

vam a ferrovia, ignorando a

C $ 7 826 00
..�

aproximação do comboÍ«J por 1 r para um t'erce'1-''''0'nigligencia do guarda da c,�n-I
' • ,

.

... ..,
.. '

,

cela, Fr.ancisco Sá Araujo, A,---co.mp.Qsição que procedia de RIO, 25 (Merid.) - Falando 1.0 tenente; Cr$ 12,761,00 18: um' las 'do aumento p.revi�' ,para � o. proposta, da· Aeronáutica,Mogí das CruZES, destinandc;- c, H'portagem o general T-:ixei- subtenente; Cr:;; 7.826,00 =.0 3.0
Se à .estação Roosevelt, tr.3ns-! ,"a Lott, m!nidro da Guerra de· garganto.
portava pi:UCCIS passage1Y'JS,

• :':ar lU nii'l SEI' w:rdadeira a ta- Difere desta a tabela da Ar;;..
ap:nhou primei.ro a "jalnan•. n'" '_.:\·ulgada pela imprensa. rOll(!lutvca, que ainda propõe um
ta" do caminhão, separando- como tendo sic,) encaminhada abono 'de e-mergencia, de Cr$ .,

a da cabine elo veículo paril ',la Egercit.o ri. ComisEã,o Inter
em seguida alcançar em ch;ilJ min.istet'ia'1 de Reajustamento de'
{) onibus que viajava S1..lpErP- Vencimentos das Forças Arma·" ;;eHto. para 3.000,00.t·:do. das. l)rocura�se apl'oximar as tabe mente,Muito embora t:ves.s.e pr-êS- Ad' t�1. lan ou que a decisão sebJ'e
'Sentido ,(,) cheque, quand,�, '312

o tabelamento definitivo écncontr9.va a poucos metros
da passag:m de nível, o ma

quinista não cúl1seg'ulu fl'{iar
prontament� a comp'Jsição, quo:!

Pre$tou· tem em··lu;zo.o ... irmão

do. maior, aumen}Q :P!u'� Oll·'jne
.i,n�tiv.os e pelIlSion#!stas milíta
nrres postos" atingindO, :tÇlmbem
1'€8.

lNCORPORAGAO
DO ABONO'

.

Parece uma
. 'RIO. 25 (Merid) -, A G�XÍ:M.
órgãO do Bam.co do Brasil,

.

em

liquidação'" comunícou ao
.

chefe

de
.

Policia. que alem da :firma

,Labor Engenharia Comel,'cio Ltda.
Importações,

desta cidade, que preta:i1dia·". Prosseguind'O, disse que
r,·,,·tar loá ·automl()'Vei's. dos Es

seguiu importar .ou melhor
'tadr:>s Unidos" usando licenças ·· ..srnbarcar- pàz-te da mercadorfa,
falsas, o:ntras á qUe, ta.mbem e.s

I
(lU .1I'.lJja.m 10 mil éaixa:s de p:ES

tão agindo do mesmo modo,
segos de 'licença n. 52,�7120. cu

.

através de· uma organizada: qua-
jf.J' d�urnento só agoa te,,-e co'

·drila. Ilhec!.mento. pois n_unca,' lhe foi
mostrado, . TllJis .

meTcadorias fo.
ra1l1lO desembaiaçada'S' na. Alf::un,.

:Jdentificar. embora; o conheç� .

dr",,,,ié s
'

dfl agosto' .d,l) �OO3; . épo
ca �:n;:t que, com ele travou rela... ·

CASTEL GANDOLFO. 25
(DP) - ° Papa conCedeu
ôntem à n:iL; sua uitima all

d:ência geral elo ::;no em sua

r·:sídência de verão e em se_

guida s? cies9ccHu dos sigl1.�ta
rios desta vila. O Sumo POn_
tífice tem estado sGb vigilan
cia auasi cOllstante de seU3

da al
Gada do Pre';;�d:f'11te da Republica
que teln em lnãos os trabalhos
organizados pelas dic'Vcl'sas co

:l1issõe's ministeriais e que as
mesmas seriio cotejadas com as

tabe1as. dos s',rvidores civis. pro-:
,�urando"se um'a equivalencia de:

Intrigeis parlamentares :lleaçam·
derrubar o gabinete Mendes francQ

i.'). Pl!,..rr.I)" ..?,. 11'.'f·-r,,'l·,
.

- o sr, Luc.'lS l'J, Garcês e
.

de Barros

CONCEDEU O PAPA A
ULTIMA UUREVISfA

DO ANO

glJu em Jtllho do cOl'l';:nte
no.

L.l:tJfttl! sU,Jye� .1!.;ndâ\·el como
unI .lpf'rüivo. d.i <aP5 stus· inres
tnh"\S unu pe�te1u regularid'd.l!'.

tobr;rcldo palo
LtJbcl.·otQ_!!o Ltt�r d9-Coc�viej"

Tatar8VÓ aos 79 anos de idade -
Evento basí;:J.nt·_} Sig:1.i.Ü,

cativo e de expreS1ÚI) socid,
sem duvida, é .) ::�gisto j_ri
teressante do fa1'o da s.;n1l0-

ria
{:'i!l1 43 anos, de nome El'- tj AJ1Clrade F1ôr,. sua
l'e,tina Coelho Vehmutil: �\.hria Flôr Coelbn e

':.lnl_bJ.�fl�.!_O__I::_�n� �3.ancs, áe
i
Fl:1l' Vehmuth, E.ste

Ta viuva Maria d(� Andra-ll:O:l1€ Lodemar Vdm1Uth ela .... cólo a tataraneta e no. Submarino russ';ilL� f ,:f�'ífl(�i1rl�,,-,de Flôr, residente nésta ci u:-r::\ tataraneta, ·::om 1

afle;\
{'eto super-posto sua neta I 9pÇ'" .

""."

dade, com a idadE-; 6e 7!l

a.,
de id3de, de nom� Erne'5ti- Emestína Coelhe Vehmuth.l netrou no zoná das P..IO, 25 (Mer-Jd. - EI.contra-ldes?uratar l q:uadrilha de fa1-

manobraIS j56 nesta capital >()' • sr. Nille-rt.o! sano que, llr .-e�emplo. lio que {;.-
nos, ser tataravó· A referi· (�a Mariza Vehmuth, A' veneranda e (:'stima1'l1:�

Boacsilll" 'd.a, D.I. de São Paul.�' CCfi!"'ll naquele Estado e no' Wc
da senhora pOSSUI 1 fi1h,J'1 �stampamos acirr,a o el� ,,'!Ilhara en,:_iamos sincérns L?NDRE�, :5. (UP) - O

que aqui veio com a f'lna·ld.�.d" Gl'f-'.nde' <b Stll, seria l'esp:::n:sayel
com. 59 anos, de nmne 1Vlr, l�1l'. em que apar ..�('em IH� congratulaçoes. I

almIrante brltanlco revelou ',e se articUlar' com
.

f:.1i' dilw;}:a- ,0::1" derr::me da eédu';;:, falsifi'
.. --------- ---- ,-- - --- ----- - ---------- hoje que durante as mano- elas que Se. pl'O<!e� .para cn.d,'ls de" m:l Cl"4ZÉ!i::os. Entran-

Eslr'anh"lis ';nle� $�hre O ilirnnanor bras navais de tres nações . . ('.'
.

". contacto (',�'m u dc}egadoD

rio
_,

"ri,· �Cf.: PV"olJ"O'adore�\.\. eramll��:' r::f;:' r.j=�
PIDEM DEMISSÃ�ER�:,��.'��i:;�{�:f:i�E��';�i(I vez u�. "�,, U� v" :!�::c�� u';'d:��� MIDI��S O��AIS '=';1, ����:��"n�:��:,,:�

P a r a q U o (� � � t a� � OU'� m@xerr.·-IClaOS I ::�t���!b���O, ';:�: SALVADOR, 25 (Merid,-....: Con.
no sul do pai:>.

iii r; � lli
',�

.

� .. r�.... • t' d m obras t ''-'''i --...t FUGIRAi'vI PARA,. .''''' ,_II fi 'li, .. :"'" _

I' rou na area as an ,inua. os m= cos de se.Vlços o-
O URUGU.\f : .

Os técnicos acham que se ,j;.iciais pedindo demissãio dos Cal: '.
".RIO, 25 !l\l[erid,l - Co' L:çã0 da orl:1 rnarítima não movendo-se lentanwnte 1"0 I' "'0'5 de chefia, Deibl:àram os -r�; �cres�en1J(}u a �.:to!r.'l\iade,

, p
_,

.

.lia tempos, a. poliCIa bandeU'ante

i:�=b���, :l��;�;;:i��Un��;; ;\aVi;':l::l�< t�:���1�i,�'iseos" ���c�;�1���:r�1�,::at;�;;::�� II'
.

F O'.R' D: i;����::�:=i:�:�!�a::if l;::;::a��j�mp!E1ui��dl;�tra:incursão de "discos voado- Nossa reportA.<'enl. f-steve, das Jovens San.,ra Caval.- Seia, ao. Hospital das CUnieas fll a tn::.lS, dez mllhoes de cruze:l'o:;;.l' T d
. o, � t' H l' C t" h ! PEÇAS LEGITIMA '. . L�o fU!!lrem pa.ra Il' Uru"'uaI, osres, O O nlun::'o correu elTI C01Xlcabana e :111 en.-.::'.:.,n' co.n 1 e e Olsa ou 111 O.' Casa dI) Americano II.A. Dutros, Onze medicas do- SAM- I

-. � _. '"

ara a orla !TI<.lritima par'l -; ",I li' 'ln PU á abandona.:ranl seus ·pos· '.espertá.lhoes· Jogaram fora. Cer'

D
.'

Estariam circulando no ais·mais· "de
20 milhões de· cedulas adulteradas

ta( ilmente identificadas.'POC€fTl ter
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