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brasileiro ílGuatema/a Loidi;,.o navio
,rtTRANDIR. FER.REiR-i NETTO
� ti que ii goVerl!adbr !ô Rio Gr3iiítü I

preCí�a &tV_tilf '

I

f
26 I

i
.

.

) BORDO DO "13ANDEIRAN
TE" DA PANAIR (Entre Ma
ceíõ e Recife), 21 - DiHant";
da províneía paulista, tendo re

g ressado ao Rio na vesper-a,
tarde, desta. excursão par a.
Europa., não me sobI'aram mal
f!lIe cmco hor-as. (que, n.Há.s :1

empreguei intensamente), jJa,·.
tomar o pulso ao organismo pc

í

ít.ico do Rio, Não "nconl rf'i ,

{fhatF:(J'1.Jlrl'Íllll.1

Flu"hinp'_ B<'larida, 28 (UP) -

° navio brasileiro "Guatemala.
l,oio" qu pruc"uJa. ae .P..oter

dam e estáVa a caminlio de An-

n"ente, para ocupar o cal'go de
.:J.h ;gellte ao p,_(.!ú. f\!.t..rr3 11'J\ (-,Til,
,Ij,!>crva-s:; .outro rumo. Cabe [,OR

'hef,,;,; de panidos li escolha �!o
3UceS}iOr do getlt�l'al .h;,u'ieo Dlt
tr;:-I e o catei.e upena$ S(:l'l..'e ·.1t�
iel) (�quilib!'ai1do a �egurdn(�:!_ t:

�ontinuidade do l"egime, );� foi
>ara. fri'-:!lr h,..""", r..·"se !!.snectr

que o general Eurico Dutra, ao

para a solução nlin.eira. ,·j:.'10

que os proprios dirigente� "sta
duais do PSD aceitam 'lU,l () a·

cardo deve coJocfL1'-se Hchna dos
interesses pe�oais ou par't_;da1 ios
ESlabeleeido ;.sso, podera ,) ,'u

cessar do presidente Dutra rea
lizar um programa de recupera
ção nacional, tentado pelo dual
presidente e não logrado ri,'
todo. Não conseguido porque,
por diversos meios, o 'PSD ;;em·

ure fugiu a responsabiJid'ld� de
.oferecer-lhe um solido proo:oStig:o,
Todos os seus planos de ""tabili
zação economica se perde"nlTI

n."(3.,...r:,,,rrp'p� O'()..v6-rnn,.... ......... t-ni�

mostrou completmneOle des'nt0-
ressado dos assun:os do :;o'Je1'
no. DavA. o seu ap'Jio ti. UO",I oe

" ",elu"p'os do poder Sen
tindo essa dificuldade, (lUe an·

pede Çl. reuIlzai_;·1.u de Uhl gove!'-

GREVE NAS
FERROViaS'

C'omo o i'Ubê'LÍcutivo ap,'€.oen-

O'RII-n-NI-'C='S'S'ta.do estivesse pn�ont1'antln "."1"\-_

:;i<;ão, uma vez que a. majoria.
. dos vereadores 1 "ceÍ;... que sua OS BT> ('0'<:>' ",fiOdi' I�

CRUZARA.1\[
,

..�A,. '7 _.::.
nuição da receita, colocando nês- l\IlL TRABALHADORES, ;:,
se caso a. Prefeitura em sit�ação 'I . LONDRES, 28 I UPI --·,ql�i-

- ." lJI!lJ .

sos inerentes ao Serviço de I �hcnt"s mil, fll",('i"nUi'Í>ls .,d!l.ç
A'gua.s, o .vereador OULClllO Nas-

j fer,l'oYü:�s ,nncjOllali�'Hlas hritn.ni;
f"l1 ..."l':?nlO 1e:--"" 11,1 reUllH1U ae un- cas dt'lcldlr:1IH J'Eall:r..al'
tem, da Câ.ll1ara, longa exposição dos bra<:os c!"U:Z:ldns
Em apoio ao ,'eferill,o sUbstituti, til' da noite no domingo prq_
VO, J"'ü"ural1do demonstrar que, ximn. Essa decisão foi adota:da

.. �lf;stf.' ano, fi. rí:ep:Íln L1n �'''' '\ enl eOnR(l.qUf-tl\õi:;1 a i.í1hiid.ft g[F-

I gua atingirá mais de um \�{-�·nã.nléU{al, d�' h...HUiPlll :11' os
rnHhão de (:ruZri�il'OSJ uu s.. ,at,Írios dü:"'i fr·.·! rl\-j:"u·io�,.

!
". 'i_ Ul.tlilcl ....uppdor �'J n�'ces- Londrr':-1, 28 (l' I J J � (. \ln:::id�-"ária pa.ra saldm' os "Ilidido;.

,Cot'.(tIJrurn-t:::;sQs. _
t'u-se g-r:Lvi5";<..:itna {l .!l "('i�!io di3

Disse mai" que, pelo substiLu- luinhenl(l!; mil fel'! oviários brl

tivo, a Prefeitura poderá obtel anicos de �ntJ ar em g:'eve de
uma renda meilsal de 91.980 c'ru- )raço� eJ'uzado,� a pat'tir do pri
zeiros, ou seja uma renda anual neiro minllto da próxima �e<;_
ue 1,1.03,706 cruzeiros, ressaltan- gunda-feira., As estações' iér:
do que o orçamento da IJr�fei- roviárill.s britanicfls estão' con
Inra fixa a despega com () Se1'- 1esiiGnad:,.� de e,u'gllH e milhá
viço de A'gua em 1\50,000 crllzei-

e,;" Tllilhú!'." ,1" f"I'J"nviarios
1·0:-:, deixa.!ldo, plljs. () P.utJst il1tti-
'vn um!). llUl.l'gi'U1 <'l" 450,000 nru

zl.�il·ns,
Os vereadol·tS OpOllüutüS B.. O

substitutivo argumentaram., en-'

,·..,tanto, que com a instalação
dos hidrometros diminuirá o

conSUlno da água e, as�inl, qual
quer restriçâo nos calculas eh
horados peja PrEfeitura, paTa a

taxação da água, podl,rá dEi::á-11;
rn nlá ..:;it lla(�f�n. Dp�:sa fnl'fJ1:1,
acham qll" o proj,;to rlf'\',' �('1"

.plovadlJ, n.!Ul :LndO-f!(' fJS lltJ'\'RS

tarifa.s pro"isóJ'Í,un�llle, :ll.', que
a instalação dOR hidmmetl'OS
possibilite um conhecimento
\o;Ji� f��-\··11 o do� g-a-.;tos das r'ife
rentes catef!:orias de con"urr:ido·
res e permito. uma tfLxação rnai.s
u�ta,

Finalmente, o subl'tituI ivo Ia;
regeitado. A. apro\'acão do proié·
to, por sua v�z. tambem foi
'··,wi<ferid:1., de yez que
diversa_� emendas,

,

p:::.d"l1lé ",iI ,""tadu ff·t,l'il. r-ut
so -nurm�l e têU-ípêlétfUra a)J��
-.do l1p ��i. \}.:.Ylu jJEi!f-i�a 1.r,rrnz.H
à:..d".

.

,

Ts.lllbenl não 1.:3,' pjJ'.jl gi&e� a.

\'l::ta. {': tanlpúul:'o n2{_�e:15jda�::
dEhês Dutra. e .f"him� que B3.0

o:.; membros até agOJ·�1. maí s :11 t-

! vo: .ta. rumítta, não pensam em

I�\'�ol\'�r o r-aso a. t·:tnivere.

Aêredito.IIl no [!�ito dos preces-
1}�. �·l!njl·Ol.!. t� nã o ,s.HO nutros

("IS que ze digpõerü ii a I,li_('a r, pa ..

l'.i l'f f;íllvc·r o cs.so. f1'i& e rJrDig-
1,1J.

Pu)' via dt? I'l!gr!1t o·_, ff'nnU1e-
nos da sucessão vi ram ('11,
'J"n Iit'ite, Acaba-se sentando

o paciente na mesa, e é banha
co em srrnjrue que ele se tevan

ta, no braço de enfermeiro", e

dl'urgiões. Desta vez não l,o!'r",

risco o Brasil de cair nas mãos
dos homens do btstur í, e por
um mottvo, que (; orivío, pois
(Iue evidente, '.

-

Em 1925, o presideme de €1\'
lrl() marehou para o p1dto, de
"6 armado de um eanrüdato,
qt;e era seu, Em 1920, <1 caso

repetiu-se. Ficaranl a.s ff>l<'�a,."
oolítil'RR t.olh id:.. � de éH�f'nt Í!' -o

candidato, quanto maís nego-
O projéto do Podei'

Execuüvo'1
eH-I?, Em �l7_ (' '1�, PT!: \ I'� _(1;;

'" 'l,h?lFcendo nova t.áxa de água dPl(!11O. o que" dJtado� t�ntla
o regulando a instalação de hi- lIO bolso pra. uma ('nnspJl'ar:"o,�
U['OIL<lll'O:5, voltou a ser ampla-

Nâo há tCi'WOS dr ('nm,par!l\:��
.ueru,e debatido n� Càmara Mu- em ri' o, quadro de tndns ,e!?",'�
nicipal.

-

finos eírados e I) panornn,'H de

Conforme nossos leitores de- hoje. E' fi _figura. �o pI'P::I.��Ilt�
V€J,1 estar lembrados na sema-

,I. C?f'arrUl!;UO dt> P"U('IO l-'llatõ",

na passada os verea:dores Ot ,_
�:::"ta. o gPl1ernl Fmtra com a. ha

,ho :'l/a�Cin1ento e João Durv:l (\í'� e a toa.llra ftn .111'': l�T& as

Muller apresentaram um subsi.í- m�o",. ,

Ao dC·S(t't"(1ir·nH\ nnt flf11 ...ln ehtlII" 1"0 ao refer-ido projéto, que
est.abelaca a taxa. mínima para Q

fe do govro-nn, no Cati""tP, r le me

.. , .. ,'- t'epi'rÍll: � "P:'l,rtn h'V31h1õ a ('f'J'�
ros flor lú metr-os cúhlco», U.

f ...... '1. (1(1. nu .. l,fio t """1.)1" ?�()r-'fl�

;--;u,,�_� ... t.1t!\u UJ • .J.1.ll:i \ ....... � I:LXa I nf'lll plopün!ttí cflud"ifiatüsj". 9ue
para 12 cl'nzeiros ê t'�LaL�'lé'(.t: n. gt>sto p�rlpra invp�hr os e.noers

limite de I:! nWlro.' eú"i,'os de de uma. ctí'mo('rnl'i[� ,1;; m"li)TF.S
gasto. Que!' diZEr. l:�nttJ lHlnl,

. ..--.r'rinn"·nldlid�Hlp�? 0\ ("1ft roais
fOl'p,a aspil'am o;, dwfi'" ,log pilT�l'�Jl110 nu (JUt!-O l'h�.:Úf o l:U'P(�O :.>e-

l'ta. de un1 cr:J.ZtHT'v IH)!- Inetrú
cúpieo. Ápena", conforme idzou
o ,'eL'eador 0tacilio NnókÍ1,lúnto
no decorrer do� dehate", 1íltlilo�
consumirlores niio gs:;L�nl !"-\iqucl'
oito metros f;úhicOR pur lHeS e,
,dessa. forma, e!'tão l'er.do preju-
dica,dos,

'l'BLI;;FONE l09:.!

End. Tel. A NAÇAO
Caixa Postal 38

t' Oficinas

RUfi. SilO P,lUlo. 2';0
l'j'OUPl\. VA. SECA

. No decorrer da nessão de ôntem, da Câ.mara Muni
cipal, rot nuo um.errcro ao sr, An:toJ:.lO Canrnuó úe .J:l'lguel
redo, renunciando o cargo de vereauor, pata o Qual tinha
sido eleito sob a legenda da 'União Democrá.tica Nacio
nal, Após a leitura dêsse ofício, o presidente da Casa, sr,
Guilherme Jensen, .mandou que se convocasse o supíen
te, no caso o sr, í.:iherard C. )i', Neufert.: ,

. Com a renuncia em aprêço, o sr, Antonio Candido
de Figueiredo confirmou, as declaracões que havia reitr
à reporlagem dêste jorn��,.de que resigmíra ao mandato,
por não se enp,ontrar s!ttif'lfeito com os rumos que estava
seguindo a política rio âmbito nacional e local.

Após a. sessão. procuramos 011Vlr o v�reador A:ffon
80 Balsíni. líder dá bal1c�,d� d� TTDN na Cârnars.. n:múi(
conhecer o pénsamento do Partido no caso em apreço.

envol�endo docmnentos

I'irregulares, em na-

na inFluiraul na decisão toma

da pelo se1l ,c�mpanheiro de
I

Provoca

S'ESSAO DA CA ARA A RENUNCIA
CANDIDO FIGUEIREDO

ta-se de um 1�1l1 cOlfl'eligionál'io,
qu� bastanle batalhou paI' nfu
menau. Daí sentirmos, df\Vr-'

partidm•. ,

TEôR no OFICIO

1<:' o seguintn, o teôr do

cio a;;sinac1o p€;10 sr. .Antonio
«'nni'líLi 1m 2.:. pga,)

Grande tarefa. pB·sa sobre os ombros dos partidos
· Declarou o �res, Outra

·Ü.o. l'OHi :l jjf)�_ a .

�
\-v(_-:t� hS r.€-l!".,

lectiv8s 1}�11 li (-:-; L .:..n:-.pt)f'tes e a.

;itnaçfto e('o-"'0111ir'a hrita_niça.
serão as m:lis sombrias pos";

que tendo vencido' as elei- '

ções .para governador
.

com

22fi,873 legendas, onze mê-

lista Assis Chateauhris.nd. qlle
./la lOU para t"l .b_;u!'opa, afirmou:

....:... "Parifl na cer·tez'"t de �'J(

não tenho nomes, nenl pro)Jonho
ca.ndidat'os".

; I ,,,�nrn. f"�q-i.m fi r::;U:1 p-osi�
ção inicial no drama pfl.rt.ida�io.
,....rt�ntn rrr"nn., t·tr" ·t'-1 l,'"\f!'l ;'n

bre aR ombros dos dirige�teo, dl)
li (:0 P . .Ll'tHt U") - ',s H .... _!{\l'!"

ia UDN, - PSD -- 1'::1; fi lerl-

1:>l1itação dos partid,03 T'erant.c !l

)plnlaO pnbliea.) E o 1rRcasso

'onrll1;': i'á f'lt;' 1"1"1'11 (\ a um jul'
'gnmentc da f!i1encLl � H1<'npn
.n'lar- ,n(1� -:-o(\�':'n� ho,nBn� j_'{lhli
,

na. so1uç:ão de pro:�'l-:"lna:
Jilrti'-l::il'io;::" ."��:}lIand0 lF ....:sim:'

."cpercussii o no cenar1.) n·l.( ional.
f!. n :.. L_�! l.U

governadores que füt'um 1 ('uni

.os, 'lloje, em U1U a,IQ'ol:') 1wl,
)residente da RepÍlhlkR,

em janeiro teremos a :'in'.t'( ão res e Barbosa L, ima. Sobrinho;, a I um, e,stará feita a separação,�:eTiu em seus anais o discurso A. SOLUÇ.10 MIA-gIH_t ' IpronunCi.ado pela governador ':"�l'" "m 0<' problema' --- deelarol\ UDN tem malS ClllCO ou selS, Caberia às convenções dos par-
deneia panL a 110lução n,ineiro., Prossegu'ndo em sua:; dr ,-1<,- ',�omo O sr, Otavio l\fangabeira,.l tidos homolog'ar ou não os

re-lI
,Johim no banquete que lhe foi

.
_"�"H,U a';.-,,-, �ciuo ul1i- Milton Campos, Prado Kelly oe drações, di,,�e: _ Emita OR".I (,ferecido no Rio. 1') V'ie ..:;;t:! p2n+;:-gcnt:ia .. Coni v lfh'

I RIO._ 28 ,,,,,,"ion.l, --- \ ;�d;;:;:o;.;,:t�; :��,';;,;,,_;;':;;� --- '.An'," havia 'pmm ",,- ::::0:'''''''<0· "v'" '1""""

ENr.nNTRA- SE VM V1081' A l! nr-OLIS1 �

_ (Con�lUi 1m Qmwta pág.) {LOfi('lui na Sexta �ag,} __�_'l._'d_a_t_o_s_p_'�"CnCiaiS, ou C,l1:dlc1:,- hr:e[�i��:lf:�:n��i�����es;�::r=�� aU - Jj l'�' 8�tU ,f'!
"Ia'''''''o h-= OU" e� ·entendimento· n":':,,�:��:::::p..""nâomu_ n l'INIQTRn ADHnA1U" MIiQOIIITI·da com esses contatos. OBra- U lYl O U R UB� U tO U

.

_.lI

basea"do e'm reclillp'roclilldade"
si! é Brasil, O que está de Pé: FPOLIS .. 28 (D� Correspon- Ah'arcs. comrmdante do '5,0
é o meu heptalogo, Admiti que.

'd'
.

,�

,

�

�.' , ,a solução do pl"Ob1ema �res�- 'I �:�:� do -���;� dee �:�:�:,ac�:� ��st;����e ��V�::Ja �::�P::�l�,

C
' dencial pudesse ser antempado b

,

INo.vas .declarações do sr. ,MHton ampos ,á im,pr.ensa para 'setembro, Mas meu peso !:�O:I;:t:,e��t�:���l':Z:�::s�:� com::l;dante GO.ll(;nlVeS: de�mtd·a.-v:ti atê janeiro de 1951., ,"

I
do I1mal" COfl'e13, prf"sldenre a

,

.

'

,mo membros da comith'"l o SI'.
••

1_
flJ() 2� 1l\,f" .. i'P"n�n � Infr-- , pollC, O!, c, via de regra, perteu· qurus a UDN teria. ll�otecutlu D�IlOJ;; de tnll1'H$ conSIdera-

I Legmo 13rasileit':l (Ie' j�ssist.en-
mam (le Belo Hori7onte que, vol- '.

"c' '1'I!"n',do� partIdos .'!l0lO a um p�'e_sirJeni" jJ(!';""�'s- ções, a(�l'esceJ1tou: ,rorge de Lacerda e o tenl':" � ! ,cis, sec.;ão C\., Santa Çatarin�.ta,udo 'lo :tra.l'l1' 00 mOVlmenLO 1"" "O símples fato de serenl ele� ta, "ob a. oono.lpao de 'l,ll! o ,""LI
d P 1 M'I"

' I.'

I O" ve h f� •
__ '.,A,"" Pl'OX'j'111'1" t'elll.nl·ches John, a o icia 1 I te 'ir, senna

conlandante l"ll'nl'o da Fonsecallí'ico lHl.{'Íonal, 'o govcrllaUQL :\ei.'Jb p ... ,<.) :'<ulragJQ pOpU :U':_., n?- a. su ,a.gar ° non,c (.ü, l;lI! ,� ... <. ,.

! Milton Campos, em novas dee1a- :rercenClf< a ofereceI: oplllJOes udemst� para o govel'nu do y.:::;- poderão obedecer os seguint.es rec'ebidos no aeroporto pe].;" go·
rw::ões iJ. ilIlpren:'3a minell'a, le- utej� .. pr,l':" ° �n:aml.nhamcnt() tcadO, dlsse o govel'nHd",' ,.,.l, ..

f)Ontos: vernador José Boabaid, todns os
1'leliu com Vflelnen{�ia 'f-t. tese fü· ;D'� ppohleHlas naclonru�. ampos:_JC

d J'b N- 1 1 " secrel ários e deputados, 3.1tasg-'lUdo a qual os recentes enten- "A mis.,ão de e I erll!', <;ntre
.

� ". ao, lOuve qua ql�"'t' Cl:<t r· I
"-, (,f'rimeil'o OH três grandes

,:ljmento� na C!�pitul dI', Repúbli- llln:n ("al?c nos p,wt!dos
.
<.llU!, el1lue:;tn iJf-l.seadu em

h""IIl'''''l'I Kelly, Bernàrdes e Nel'eu _

eH tf'riHTTI m:ir('hdo a_. volt.a. do re�!vbt�ll:-rldos dentio do �l�lturl'-. daàe.
. .

IlAl.iS Â. e!l!l.m:-üla l)ü1íti('�l, dOR !'o- .�m,�O,uciD,nal vigent..e" consr!- ,�ELO UORIZON'l'E, :2� \11,,· estabelepel'Janl!l. tormula para
',!'I'nadore!' (' frí.<-:ou: :Uf>m as jor�".s prestl!,.>1osas da. ndlOna.l) - L"l "11,, 'U,.',,' •... , as consl1ltas; e111. segundo lugat'
_. >'�e o mo\'imcntu d::VC1'á. ,pinõnu públil'a, Isto nã'.) sig:.iii- trevistn à ill'lpl'enfla Uê; ':,1 "'"i" I· ,

, , < ,-, "1' ti' M'lt C '

- " • senam chamados Os pequenos�,r r ""�OlVldo pelos partldos, de 'II que o·' governo!' w!I.,.lm a .. .'�- a, o sr. 1 on ?mpos_ 1"1 ''':-
acôrdo com o que dechl.rou em �ão :;;;mplesm�nte elenco!",:;l ti 1a- tetr{)gado se, de fato, o 1110,:'- partidos, que seriam consulta
Pctró!mlis o presidente Euricc 'Dr ,li, det.ernllnada solu�:,o ',nas �eflto en: f1'l.':"o1' .de uma �"olut"a"
(}'1.:Hl"" Dlltl'<> é J.... 'lnif""to ('I<'� poJil'tQwf'nté a,penus, mter-partldarl3. a suces.sao pr',',
Fe 3stá reconhecendo aos parti- !',Plll1ü de turlo devp.m nJ'e"�'91e�- üen .... là.l 10l'a. ditada lJt'!'(J nJO.!í.:>_)

dos. a missão
-

que a carta <.:OIlS ',er os pogtulodos �emo(,�·�,ti�os de fl!gUma, _fm'ça ,estl'anr"l _

aos

,iíiu<!Íúln)ll lhes atribui, que ,; 11 di' !J!":ldad,, demalllfeHLli�aü.departidosslgnatanos.doflco!.c1..
I1IÕ eOl1stituirem o' jnstl'l1T"-�tn pin·,:;amentn e da opinião d;) }.ü- ou illi;lpira.do em um pensa!lwn-

I da eXf;I:ressáG ãa vida p..litícR. ",,". (CIl:;:;'ci-.rl r..� 'l."i,�<u:b il?:Z)ha,;icw"i. O:: t'c"",-!:�n,noke;c :;: ia Soo;re �� :ncti��as� .$e�:ynd.o -ae

tão somente porque o PSD >'"

Monteiro explhYlll
mar, Brigadeiro e Artur Ber

nardes. Agora o PSD tem mais

quatro, os s1's, Bias Fortes,
Walter Jobin, Benedito Valada-

traI' no acôrdo e, em terceiro,
os populistas de Getulio e Adhe

mar seriam ouvidos no mesmo

sentido, Se desses entendimen

t.os resultar o candidato, muito
bem, Se resultar em ma.is de

\. '_oI-'t"1 J�P-="IPl\.__".H" d(. T'2 .....: t!

ração nacional, que ampare o

pOVO. já cansac.,) de Juta!' c >.0-

"I�(lC::: n�l""�l alto f,""::.34-.o de

del'prendimento, quando todo;:;
se voltam para () ;:-;atHe ral a
r·eceber as or·j'HlF. tr';p1.sfere p

general Dl1tl'a <'los p(l"hdo� a

'·esponsabilidnd.c G& esco1ha,:;_-'
firnlando a '1111 .!orl�li��!;"'3 qu�
não tem núme, nem' indfc3.l·ã
':lndidl1to�,

.... �� �_!o l- •• �I'l

Cresce A Fila Dos
reassmniu o governo

RIO, 28

g'al, Gois

pOSSUi c.lnco e
(Meridiona 1 , --- O tos natura 's --- chefes d � par

tidos: -- l\Tereu, Getulio, Adhe-

Cãnc:lidatos\UDW outro tantoo PS)) a

[�o Brochado da Rocha. Por ou

tro Jado, a Camara gancha in-

que não declaro\! guei'l'a lU f,!',

Getúlio Varga::; e que a fil2 dE

candidat.os aumentou e yai a;.;-

do, recebendo.os das mâOs <lo

deputado trabalhista José Dio�

mental' (linda mais. <:c'Sonten':l3

RIO, 28 (Mer-idional) --

Recente estatística infor

mOIl que as eleições de 1915/
!

o PTB levou às urnaS

47::'0<'.3 eleitores. Em

o nímlero desceu para

322.851, �3.indo nas eleições

dirigiu ao Palácio, ali sendo 'ai-I
do TCSOlJro FC(!Pl'ftl,' Batista

yo <:le expressivas homenag':l1$ Pereira, pre;:;id<,ni� da Câmara
das pessoas gue o aguardavam t de FlorianópolIs, clepl1tado� Lo-
110 local.

Cabral. Capitáo dos Portos, .João
Alcantal"11. da Cunha, dirétor
rr�gional dos COITeios e Telé-

autoridades e jornalistas, �<\.n6�,
l)S cumprimentos, o ministl'o,,� grafos, J, Fel'nandes, diretor

c-il'ande ntínleru de pes- �
S;)II;';, "1<' ('Il<rarnnl do estõ-.
mail"O, usando TI I T T E R
A fi U i A. Fill'Il.

pes Vieira, Nunes Varela, Pro-

O ilustre visitante foi recebo' togenes Vieira, Ol'thy Machado,
do no Salão de Honra do Palá- Estivalet Pirefl, Antenal' Ta\'a

do, encontrando-se entre os res. 'Vigand P'E'l'shun, Pinto Ar-

pi"€sentss o aimiz-ante Ant'f�;;} � {(Jz;n,-i-ru. :&l� ;?,a, P.&�.)
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dez. I'" oue müuuvam ('foi ;';:'0 Paulo (Üli1!.'iüsão da �a, pga),â quo
-

�fPl' e'z- sncs O'e p= ·�U-
-

ístss í:ompa.re{�p.EEf'IÜ .. Püí" o.·a.;;H�Q ilü)oy �,� y� -" tI \1-.'1 - i) g' � Ui) II Canlpe.Gn�dlJJ .,8.. lLl!ia. a �1 i;l�,:::: 11;113 putie,l'2m nomear um

titat.'!"t-í) foT:!. üLlti Li ':i!" 11.::1.-. t.:_lIU ,-�ê'"i- �,h,.:H.$.....aO:'" !:.1.1.1Úl'd dO'; deçcrr;:;,
...

_

�.. io jll; ;Õ,·llilJtJf<nJ..5.0 t'h1:ldão. o

de. ser -I' rsucst "l-t'.U-.'=I'y-eis �:��;�.. }�":t-ü�t���i�I.? ,,;c 1'�j��:i'�:JI.;:l l,�oal n���Ji .CI·�.-ln������J�� �r��;l f����1 &1"'-1 !]..;: (lH'i"l.tH, SLJ nt-:'i!1.: p. as 1'0- �I"., J�
-

ti 'IJI·tjY.lfihl ��ue! J::í i)1i"V11!1._\f��],?:tJr:s fluO l"_.·\,tll a .. i o;') .-'�.Jb;- ..,
\.-

abundonnr "- le.,J�. fUtS tio fr:ii�Ol' da. nornna aromí-

cheg3.felnUS fi L'UJ1Clll ;;:1\) J. que u"!:Ue OUl ra s vezes alega va-se
os culpados fur--m. exclnslva- a íntervenç,,-o do presidente nas

mente, os seus ,IÍl'í�.'I�l e". negoci:�ções dos Jendel's dos par
zes antes empen.mdoe em c�;,Lf tid<ls. l'vIais que Ist.o, sussurrava
fazer um clube. -se cont ra o arrastar dos sabres
Outra teria sido fi hísto: Ia dos ,3 força ar-.mada.

dois primeiros ca 'np:?o.1a'-fl� roun Ag-ora o amoicnte é azul. Iin
diais se a CBD dirL,n;s" com do, transparente, Nenhuma pres
acerto, fl orgunizacô.o dos ,;',Uf são, nenhuma ameaça por lon

quadros, ou não �e .1n:el::,as�e;1 g inqua, de atrito com ourras

politicagem. o rca.s que não as estritamente
.

De 1936 par-a C" venfl(,ou-S" 1.0 pal'tidarias. Manobram os che
êxodo de jogadores paulista!' pa- "''' t!U'" iucçoes a vontade, com

1"0. os clubes do Rio. Não obst.an- total desenvoltura. isentos do

te. poderemos constdei-á-tos co- mais leve constrangimento. A
mo futebolistas paulistas Sete gem como senhores da pr aça,
eram os que integraram o (lU:.1· para escolher quem qutseram e

dro que d í

sputou o su l-nm e rica- na hora que qu isarem.
no de 1936 e que ;::e ,-;la:-,stficnl! E alguns se conduzenl C'Dnl

em segundo luga!' Simples (111P5- particuJar leviandade. ploeura'l
'130 de local e dê' 501't'·. I) 'Oli- do, de modo dei1.1)erado e mes

'4e" bateu o seleclOnst!(I J.1'.:renti· quinho, omitir o conselho d'l'lUe
tiO; ma..c;;, perUei! do Il'� ...f�' f}fJ .Je que é, no fundo, o tlnt:Jr oeE

Houve nece"sid"de de ')", lO"u se panorama llmpll0, des('an'e
\1(' desen1pate. cn'() os :: r�e'":i! ,1(1:-; gado de nuvens. que aí está. Por
} público buenalH"'n�·= ;e1. ';a- Il'.le a.fastar a exper ,enda do "he
,,- "1 1 I':e do Estado dos dé!bate:; de <;lU-ltL eULao. J. -n" IJ1. dl:;.!1,"'a. ,._ -

!"r.ndjr• Jrú C'\Cl1l I 1. p, It�. i"es�ão. del)ois dos tef;t�lll�lHhJ.J.s
Brandão, Luh:J"'" ,. ::-.", ro" nH ilJE.quivocos, por ele dados. de
'I1SUbstituív€i". preocupação pelo '=xito do govel'-

T�ara a dlS1lU 3 ::C\ -�'lllj"e(l.l!ttt� no popular ·;ntn.. r,ós!
ia Mundo ,,·.1 JU:U. a onr!'i l' E' de um peq'J2110 selor do
é:'iío pl1uusta )J9.') [Pi pP'Iuen 1 r- S.D. gaucho dO�lde sopra es,

Batatt-lls. J;-;" \la ·h�.r�n. lJ.l'.a_1 t.;e vento de dlSt;OuJin. e üe in�us'"
rrandão. A!'':€:Ilit':'. L 'P'O< I c1i rica. Necessitam o., ]'OLt;('1)3 dD
Tinha. Rnmp"l Tl"'l\ e I r''':>ll > ••ll BiaSi! de uma VO'� llesinte!'t:'f.!-'a-
Um quadr� '01"il])·'.;,'. da que os guie :" ]11'1 das rixas
1040 foi o nlt:",·, :1!l{) e',' q... l" dos interesses ·'e fae<:'d. Pr,}-

O� nOlt1e� dp .')r!l(�')I·.l-, ,"1�I'! �1�� CUl'e e\itar o govel'nadnr co Rio

�pa:receram ·'''11 �r'fõ� H� npl1\1"), lxl'lrl(!� do Sul, '.lO!::; dA' 3te� qlle
no selecionr:._�() ,tn:teint,dJ J"'tl ent'ptuU. que 3tJ ln�inllern as pai
Junqueira. D-:'1 1..J t_�"O, /1. o', 81' � I ü,

..JII':i de COn1.1.).1..:1'lfl:l h::'! Sll�l C'ituS
Z3.rZllr� R0nl ..�1I. 'T"nll E"''1'lO .. 1 1'1\1(f1 terl'-eno ')n lil [.-:..; de· lflcíos
flercules, Lop-:,:s, � '.lc '

.. rp0Y11C P1:'{','15nll1 paira.� nHo jl::l!i:J :--f' !Tfl-

Jurandir Dl':" �
.

i J"y",i" ""'I'
"1.::-;d:J, Ncrn. i)L.1·: i. l'., de � fl'tU
lo, nCln pnu1i�":;_;l � c!'-j -; I'; t 'j'J

iio. Lin13, Oh2, ri:---..... l. i- ;Cl I' "r;�
recer::un. aqui '['ln �,) 1111' .....

!:::l1T!1ão, Ninlnho. .....:'010 1,!1:1 T-!llJ
�lau roo Eah'" t' 1. l t" ,,:'ot 11lhl 1'\\.1
Ifl�, entret�T'I�!) :-=;,"'\' '-'1""�� C·

rnão, que FIa ��id ·:cst] nfío .)ô-!
Je, mesmo, "J rJ�'" "'n. SOl,'

I-:h'l e B�l1fl1" 1':J(l
..

I'lt!'.,,(, H�Cl de
�1l1-Qnlerl(')Jl.f), :--i .. lldl nt· 'J ·.P IJl

!" imiio e Ma 1I1·ú.
n futrl' i,: f 'jl1l "':1

O major estabelecimenta do genero no Estadp, dirigido por
profissionais. - Oferece dos seus riquíssimos e selecionados

----- sortimentos:
• A.?·VOTes e ljlanta.� t?'lI-tifm·a.s e o?'na-mentaL" rins 'l1lniS�1'Q1'iadn8

espéoicli - pTojeta !l fi.scalisa qualq1LCT obra de ajm·din(/mento.
Peçam 'ca.tálogo e preços ao Representante local:

I::CARLO::; KUESTER - Rua 15 de Novembro. 505 (altos) ::
_____ o BLUMENAU

.. �
-�- 1=

! '''p'""1:""'ã"":i""[""i""i""j""Ã
h i II

.�==!_;_'"V"""";iD'�oi.III�;'I''''''''lUIi''nlillrl;;d11�10111111llr"�I!:b�lIolllun'lilri � !e�:��� �:���, :�;:�o::t��:::OH: �g;:_=� �D u � u U uU li
= _ perfeito funciona,mefito EW:Oill, fiO Ri!); _

:== A' t:)TJ·""!J...... 'DOD"'MOIê' CO-...Tr;;T;'R. O CO--�T�.R-T'O·� �
_

INSTI'l'U'l;O VITALIZADOR WORi\18
.

17. =
=

�"�"L }- -'-"�.. l'i".u>. L'I._P.... - !::: RIJA:' ÀI.;CINO (HTANJlBARA SaIu, 606, � ==��__
.

NãTiTR.'!.Lltl"ENTE 80' A' OFiCINA {(RADIO JYiJNEi!hi �6u. Andar Caixa 3194 R.il) Em' gEEPECL4LIZ.ADA EM CONCEP.TOS DE :APAl'ililLHOS ""

� §, Pm.tio � DemOn§íraçõe§ ii. dümi6ilio, ;;
,EUROPJ!.iÜS :fi:. j.JtfERICA1'lOS "':'mmwnnmillllllllí;mmiiiiliíiiiiiiiimmmmmiiimiiimiiíiiiiíimm,

.Carvalho§
DO CORAÇÃO ;;

3.

sobrado.
_

(Ao lado do .éINE nUSC�I) §
-

:;liíllílmmllJllllllUllIllIllltHllllh-:

......._..............-..�................�������.........�� .

i .AEROSOL, fi. última pfiJaVrti no lratamento'dafl BRON=
J

J QUITES, TRANQUEITOS, CONGESToES PULMO·
· NA.RES, BRONQUITES iSMATICA, E ENJi'JSEMA'ro�

t·
t
t
t
f
t
t
t
•
•__ ...

�-.-------, ;f"'llIlIIIllIlHII.IUUlllIIllmlllllll�IEMPRESAKARMO C!!f IUlmét Laffro:1:t!, TRANSPORTE� R.()DOVIARIOS ',,:, C O R R E T O R

, DE C�R.GAR F. ENCOMP,NDAS -

Rua Maranhão, n, 2

f
eUl ��áfego rápido e regulaI' entre f

:?

t. BLDMENAU e CURITIBA ,J ,tlmlllllllllllUllllllilllIlIllIIlIlIlI.�

t
',.- _ -

�-- t !
I. (l4in�:;t adg;t.tirida 4a Tranf':p. Blumena'Ue};se LtciãF fIgO' usando (liàl'iamente dois

,. Matnz em Blumenau: R. S;w Paulo, 101 - ex. Pos- calix de ;BITTER AGVfA

'f tal, 402 - Fone 1435 - End. Telegr. «RAPIDO» t"1 puro.

I
.

lnfOllluacões em CuJ"itiba : f I
'-----.,----'------

,

<

> «�Xpl'CSSO 'Trans!,ol'te Jguaçú» r:--:-�---::---------_"'--: Av. Vísc. de Guarapuava n. 1321 - Tel 3134 t Rarafitllorlunl·dade. REDES;I?ACHOSlEM 'CURITIBA PARA QUAL- t u_p1, QUER' LOCALIDADE' DO EST. DO PARANA' Vende-se uma grande' I",--------�-�-------l SlIlGIl DE PE IX E I

Taborda
Rua São Paulo, 91

:PROJETOS" DE EN
GENHARIA E AR-·

j
.

,
. QUITETIJRA - Cl-

t 11\[ENTO
ARMADO

I
Fiscaíização e Direção

I dI" obras - lfifor-
, rnaçõ�s--� ...._----------- -

NAS, (CUra 'sem operat;ôes).' DISPEPSIA�, COLIT.l!!S •. ,

CORA.ÇAO, PULJ\ifõES, RINS, BEXIGA, ETC.

PRISÃO DE VENTRE, AM:E::RIANA, FISSURAS
COCEffiAS NO ANUS, ETC.

ClinJcIt G--el'al de. Homens, mulheres e crianças,
IT01JP.-'YA SECA: 8- j'�s 1'1 e 1 fi às )'1 h.G. - nílimerum

bem instalada

Icam grandes tanques e Ca-

l sas para conserva e defu-
mação. Mai" unla grande ca

'I, sa de residencia em ótimo es

tado, com'(lletamente roohili.a-

I.
da ._�

! Terreno 50 x 200 mtrs. lnfor-

!i mações Dr. Sippel, Porto
Belo - Santa Catarina.

"IIIII'III"nI1IIII1IIIIIIIIIIIII1I11!11111
:: DR. AYRES GONÇALVES �:: Advogado

Residência e Escri.tórlo
, BLU1\'IENAU

Rua Brusque, SIN.

pontada em concurso patl'ocina- R.I«·c..."-nJ4, J

do pelo clube. um belo

presen-J
'

te.

., �!!IIHIIIf I! IlrIlflllIlIlIlflllllllltlllmllllllllllmlllllllllllH!Illlllllllmimi�Segunda feIra. a t�rde foi 0- = , /?' ,/ ' \ ...

fel'ecido aos jogadores do con-I ª .. ª
córdia um jantar, que transcor-' ª ª
reu num ambiente de grande a- :: S-
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i Jes, La.greca e Formiga.

Ainda!
oupar o lugar de Cantu ar+i. r,j'

.lesse ano de 1914, no prétío In i- J, ....o:;.se e.J.�J, J,.ví'lUU, • .J::. ül"\.t:ti só.rreri
�ial dn, taça "Roca", em Bueno.s ..,. OCUDOU a �Zú-!r.'e(lia eS'lUe1 ;j,�l
Aires. dois 'pauttst.as receberam por essa. razão.
el-oglQS maior es (.{On arg6ntl:j{t:'i. .n:m lil2� se ....e Jogadores pauus
r�uuens Sales e J:o ,'iedenrekh "a- tas fOI'am chamádos. :\r..�e. ! oram
bafaram". JJW os q u s Jogaram, po: ;Jala·
No .quadro brasileiJ'o de 1916. mone. que na época de: 'r.dm ':;

que disputou o campeonato sul- 'nrHfogo. e1':'l futeboli,"a f'H'J
...nerncano, Os paunscus er-am em llstano. Bar+ô, Amilcar, F,,!·:n!.�n.
.UJneIO ue St::tê' .._..� U!', I alü� L�eco. Hertor, 'l'atú e R(._i_!!l:�ues.
bateram-no. lVI!.ls,' para ís.,». fOI lá estavam, f ir-mes, def·"!!:..ler lt..
necessario que J:lenllibene

,
o preetigto <lo futebol n:.t::io,.. .. J

'EJ lXlae�tro "

como o chamavam u qqlemonndo que em 1925 saíu
os -seus patrlcíos - ",'nt.rass,-," , do Brasil para disputar o r-l'"

"al�lo"an1dnte .em OrJ?'1d... :-;'!-j peona:o sul-1Hneri;ano em Eue
guon-o do Pauüstano, !Ol'çdn.!o a nos An:es, levou cmco naunstns:
sua, sa.ida, de carnpo e lllut:iEzàn- l'.lffy, CJodo. Rueda.

�

_}t-'ilú I?
io-o, por largo espa';o de tempo, Fried. Seus comp:l':l·le;ros. do
,:laIa a pratlea. ,d� tUf...ebol.. Entao, l Rio, eram fan1.050s: Pp.tlafcl1e,
o quadro bra..�llello "'cn'�l'l ;::01' Helcio. Nilo, Fortes. F' ,rÍlm(;.
1 a O (tento de Friedenreich I etc .. O quadro apl'esen"h'� t'l!�
Com 10 homens, aCl1.b:-ll1los 1'1'1- h,estres, que os dld�e21I�S el.l dejendo paI' � a, L legação pensaram ser .) i"el'ttinle
Alem de Ol'lando, bltegl·.l\·q_m I um siTnples passeio; ::j_ue Jq [,d

o selecionad'o mais os set;UI�'tes versarios entr�gariarr: n-; Jogos
l:]ulistas; Casenliro, Lngl eca, d'1da a fan1a dos hr,:Li :eirús. '.�
Demosthene". Amilcar. Frlerl e sim, em Blli'110S All'e�. cada Lln
A rl1>.l-1 do. fez o que bem qui>:. Hl'sul:.Hlo·
Regmssando de Buen"'2 A!re� perdp.ram.

ao passar por 11onte\'id",o en- Quando <:Ia visita .10" p��r""
frentáranl e vencera,[\] (Jeta (ú::- :;p� no ]\foth�r""pn� o �?l(l'r!!onq(�r
t3l!em min-ima os npo ('.lmp'�õc". ronquistou.!lO R'a. I1ma :; ;,h�r
poi�esse UIll belo feito. te "iti1ria: (i tl' O. ';r�.11.; ó'IllTi'Disputando o sul-americar.o de �orno () pl'if!cipal balu'.lt' ria rle1917, encontramos oito ;",,-,li"1 IS fpsl'l na"illnal. P.�qll"!1·0 qn" 'nrDesde o início das lides fute- no time cebedense. O�, melhr··, ataque, J?etronilho e .�'"iti,·o 101nbalísticas brasileiros a pl'e,;,;nQa nove. pai" Chico Nêt'J. Bltl',O f"'· reavam COn".n1PtHnW'llo (I� ·lf,.frn4, ir"· ...dr.-ns nRulista. no s'le- sidindo no Rio. era futeholi:<t1J sares do quad,'o esc·o;:,;<;. Fel';"(,CÍonado ,foi uma nece::;5icladq. d� S. Pa1llo. O" oirn ,"ra!p' r'· - �!lr('ou rlUR,tro do;,; .;incu 'e"'110's�'1::t "nl�O'1�i", T'�f) �ónVH'''�'::\ senliro, Picag1i, Lagl·nca. ("tgetf.:- En1 lQ�O. Q' (nd;, ri� l',�Eji7'1notada como, ainda.. no, Dw.". Amilcar. N;·(() e Al- "ão do I Campeonato _lo lV:undoprotestos diversos. n:;ll.4() a au�encia do:. PR :H:,t:'l ... õ) ,,,:'\ .1Foi no jogo com o Exceter Ch Oito paulistas fOrmll",wi "l' ('011 uma i'hl1\'a d" Dl'nt""rol'ty" se não nos enganamo", que "on"o" em lQ19' BiaT}N, :-�P,.· io, Culpnda foi a C1'3D, n'i'o 'O'�lr'T'os jogadores paulista" rj-'IPIIll"" Amilcar, MilIon, Neco. Frie(l'>\1 tIo a� pro\':iencia.." 11"!t!epS.3:'a:.-traram

_

ser ilfl'presci.ndivnJs l'eich, Heitol' e Arna:!lQ. l'ez para que eleml"1bs "01'''' C'nformaçaQ _ d,,? �f;leclom,,1_... SE'I'Íum ,.,e os cal'ÍocHS l"'-W Tl\'B';' ..]na1(1o, Del Debbi.�, :,el'.1fli'i 1- i-quatro h�rOls d�quela. JOl'n'lda
J
"em imposto n goleiro Ma 1'('0,: e Já. Pépe, HeitOl', l<'ri<l.J e!) I �i�h

ioC-óütra:seRUemS',�fiãnOpOjiSd.
;m'"".

;�:�:�:'�: �;��:;;:
ruda, .--� • HIPIU'...

\',COmitiVa,
bem como o govürwl� tencia (lOS lazaros

te ultimo diretor do Ginásio Ca-
.

.

b 1 d G
dor. secretarios deputados e Otl-tarmense, A e ar o ornes, co- > �F.Cç"O DE nr.lT:\lEN.\.1:

roncI Marinho. coma�d-ante d; �ras autoridades. dirigir'am-se 'r. 'r '"

Força Policial e oficialidade. 'ao Colégio Catal'inensc'. oude

Após palestrar com o gover- 'hes� foi servido um almoço.
c O n y. i t e�.I'

A Diretoria da Sociedade de

FRAQUESA EM GERAL Assisteneia aos Lazaros de B1u-
V I N II () G R F, O S O T A DO men:m, ('onvida aos portadores

dos billtéles da tombola Qi'ga

nizada Cll1 bcnefil'io da mesma

:J' assisti .. a extl'ar;ão quinla-fei-

ra, dia 30 do flllt'nte. :ís 17 ho

ras, ll11nHi dêls salas do '1'"j11'0

HãOdêireqUe�iUb!it'ncia"ve�eno-lla. t:_rsi, que :- nl1!m�liz"ndo ".ias se 8cumulem em seu oq:;amsmo. funcoes dos rm� - Impedem ..
Ponha se a salvo dos ma!es oca-

!
acúmulo de substância", venC'nO�H'S

�iona?9� pelo mau f�n�ioIlamen�o no ore:am$mo. Nâo desl'uide de
dos nn:!:, Use o ..emedlO que rm- sua saudei deu:snduseu otganisffiolhares de pe1!soas usam; as Pílulas I sofrer S$ com,!'quéndas do n��u
Uni. 'Feitas i ba!e de poderos:!!! fundonemento dn& rin". O:e iem
plantas diuréticas. desinfel:ant,,'s I demora as f'í:ula� Ur.l.
e 8issolventes do Acido Urko, l!iS A

_

,'. �,
.

flílula� Ursi' C<.m8tituem o mai", s Plluló! Ursi SCíO feita"
..ficaz tratamento das moléstias I CtHil 6 Jlode!o!ia� planTül
enaís e da bexigà. defendendo, mec:hclnolj
,\sim••eu organismo contra II> I A grllnde eficácia da! Pílulas Ursf.
í� tOTicações provenie�tes do mau I já c<Jmprov..da paI mi.lhares d.
(u IClOnamento dos rIDS. Não se I pes�ob8, deve·se � sua formul&: na
es' u ...ca de Que seua nns preci,"�m ' qual fúra!}l aSJlocl(;1das de uma ma·

fUl nonar "orrn""m,,,ure para que I neira feliz e científ;c&, ti precios!ls
lua 'llúde seja perfeita. Qualquer 1 plantas de .grande valor terap�u,
irree IItaridade nes!e funcionamel1- � tico e à sua lilodernís!ima técniclI
to, < eve ur combatida :rem de- I de fabr''''liIçãG. Ciraçu ao proce�!,*
mon com a� famosas Pílula. Uni 1 de concentração à b"lxa tentpeu.-

• �

.

1 cura, IIS Pílulal Ursi mantém in-EVltlt estej; mal�!> cGuiados I tegrailt OS princípios ativaI dalipato mau fun�lanamento plantas que a� compõem. Dlifdos fins
serem as Pílulils Urfi um umédio

Entre os muitos mates provenítn- de incontestável valor no tra.ta
tes do acúmulo de toxína� no 01'- menta da:!; mol�stiliS do rins e da
conismo em consequência ao mau bexil!'3. Use-as e comprove tam·..
func;:lOamento dos rín�, Oll mais bém os benéfico. resultado. d&••
{reqll' nte� sâo: - reunllltisn10, ótimo produto do Laboratóri.
artritismo, dare,. de cabeça, Lico.de Cacau Xavier, As planta.
tonteirà.3, dore� 'nas eaéJelras, que compõem as Pílulas Uni são,
desAnImo, junta!! inchadlu, in- - Ura Uni, Abacateiro, (;.lu...
c611Ía 0& nervosismo. Livre·se, I

brlt PfJdra. Cip6 ClI.b.lud.,
.eois, daõ�e.� male�, u""ndo as Pílu· I C6.hela de Milho e Cila.

Em festa
I os MEIOS VUTEBOUS'rICOS

I

I
I

1)J� RIO DO SUl.

RIO do Sul. (Do correspon
dente) .':._ Desde o término da

partida entre Concórdia e Pal-
meiras. quando o super-ampeão

! baqueou por' ·1 a 2, os meios

I esportIvos loeais \'ive_�TI em

festa. Domingo foi a�ós � en

contra nos salões do Concôrdia
ofereeido ao jogador
no riosulense \Vílli, uma meda

lh,a, em homenagem aos serví

ços prestados ao' clube. Tam
bem foi entregue ao torcedor
numero um do Concórdia

Pílulas ORSI
"" re�étHo sOÁercrno
���------ ��----�--------�------------------- Iegria.

flori - e Pomicultura de H. J.. EipperVENDE-SE COM
--- GENCIA Município de Jara.gua do Sul - CORUPA'

-

::

Dormitório e Cópa
Banheiro

Fogão economico
Diversas louças
6 mais 1 cacIlorro Buldog
Informações ({Casa Joia»
Rua 15 de N()"\'. 745

Este seu tornai

EmprJiá "Lima &
LINHA DE ôNIilUS DlAR.IA �'\' FRJUii DR

......,..�� CAiVI-cnORil)
P:ti'I;il1!1 tla Aífaiu.tai'ia. I�A (JX, AgrfiCi:1. NYi RhliTINI!Hí,

à� "I horas da. manhã e \lol1.n. da Praia às 13 lHlj'fI.§
Aos fíomingos e feria,l1os, da PItAIA, as Iml'tillas §í"rã.o

da� .tafde

VOI.T�, - T.E1...EFONE N. iZ66

MEDICO
da CHnica 'Infantil do f[ospitaÍ

---- do Estado, do RiO de Janeiro - .....- ...

Moreirâ

i Do�nS�$
COilsuítas: 10 às 12 hrs. -

ConfluI tóvio;
-

. JHlSINf1TYTRAi'i NA- AllMfNI!!5l"R.1.Ç/j,()
,WiL.�.'1L COl\f Cf. J!GENTE SR, .tU.T(,.NW 1\:LUf.LO.§

CEf 18U,60 .li.NUAí...
.-_--' �.___._,,_

lU ·ii.t.

Caminhonete
"V_OH

Vende-se. em bom es
ta.do de conservação,
com o motor completa-

mente rl'tifie::uto.
'I'ratar com:

WHJi ... l'JliUINbi &. OlA.
RUfL: lI{'rcilio Luz· 11

I'l'AJAI'

t1prcsênUI
ar;ora nova gera �'iu. Cdll:--.el',ui·'á
ela. retomar aR J;losi(:õ,", p'·t',Ii
das? O tempo 1 c:;pundt'l'á

"
------------------_.,--------�

, ([or de
" 'grandeprimeIra 4. idu com

. ue tei)C '
l

�bM'il fOl ii q � .

-

t: ti..,
Ca <.-� • •

_ ./a mar,a
h' túi'h:I •

aquela tiS

:;erpejlte-

=
=

t!

INTERNATiONAL
� (jf�d§i�. �kJi �çiiidfi�@.�

"Qpg�ld�

o. N&i&Íihi �fi'iijt-ie.OüI �ii�@ ililii�'i; jK.,__i
� W � p ..�ydv Ü "f.tiiÜi'_
� "�iii i*iiiiípidd� �iil @ �'f@ iit� ��
li....ôil "Diüiiiüiõi. 'fi�m .. ib;;/· • �I..�g"iii ii iii•.,
� Wflitr--IÍ��@ _- o iii.5ffi@ d"i"iõi�..k CEM f'O�
ti.NIO CAMINHÃO iii"" ii,üi"üvf...ti. a v.WiÍti
...� iiih�ro di!! JHtemQ�
� �Kld� dtJ qy.. .,
� @iítrfi muf�ü,

5
=
=
=

=

�

=
=

=
=
=
=
=

-

=
(l17'TCrNA de solda oxigcnia e elé�r�ca, Mec!l.ni�

'l'olda e estufamento de automóveis -

! .Rj.j� MJ.uaa Geni�; !L4 � BU:;1tü1.'<\ijUJ �
i ii iii;iii liiiil ii iii iii i i ii; i j i i iii i i ii iii i ii ii fi i��ii;;; i i iii;i'; i i'.i. ij.ti�;;;;;;;;;::�



..

ASCUrra

P(D cciam il1cn'idH]o". Todos éle« oihu'!.'am com exprcesão b';gm
/ioa!ivll para 08 ntetrn.lh-ariora.s "1'hom.1J80n" q�UJ e'1l1punhav:l.mas.

.. _ Que. auerein. de nós 1 -_ 1wr.rlllntlrr'am os (lT!I(;)!ti?l(}.�,
Gawlíno em.prestada.

.flmn1:ClmC11l<..'. fOl'neCt;1'am-1'os eS8êllcin. Q��m<am /108 V,:;I'
costas o mais depressa l)Qssit)cl,

-_ ,1ntes de os «enhore« deiv:m'em ,j,qte país, tl11l,08 l'ma

malidade - obsc1"l;oU (/ eh'J'? c1n gnrlnl'1 f;1'[jcntiiflll,
,

("m} é?

cr'uz",iI'O>;,
- Que habilidade tem () !<'pijt.:
- Que sorte danada!
Ele ganhava, sempre.
Os' guarda-cestas do Catéte, ent retanto, não formavam

jogo. Constituido apenas ou qll:tse só de uternentns' da Polid:.!,

vil, o Ser'Viço de Si!guran']3. ÜO Car et.e era. todo eíe ti," "mkna.s··,

pois SUas par-adas nunca iam além de 50 cruz;:>h'os, :SeUlp,·., illl�
algu€-ln au hia mais, um "oh" purtía de BU3S boca ..s, Nllül'Gi: S? tlO�'"
peda.vam !.tO Fa!!:l_cio Rio NpgTiJ ...1I��1'1ã ', r,t,,IJ"[!"1.n1 c; üIT.. !1 P'"'fl-cp' l1e

u.lcí.!.<.J. 4.I.1Hi na, gUa1.·da pE-::5G81 de ::i . .1.!.:::;;'é"là"

O Le;;_ênt.e Gl"ego-rio era rigcrcsc ccnrra o jugG; r.; .• i-:: ârp: ti,::.

.:l.ti- G j,&Jtl.n.:osempre 'l�i<: tal vi..i. ... -era. C ú.n.i-�O c�iJ;,;,.:z '..!� a.[.iCil.ül�r,
....-f.:;l. ';"1(,.. 1 ,�l.ri1a.l'::.;.41�j::.-;>;-.l f-. I�tt=-Jdr 'lIti � ;;rll _ l'tlJlIII_j-:l

_

11;.s tlHjT1il�.5 me�E'� ,10 E'.:.\-�r:nv V .:.Li"tf�L=::1 Eiltrêta..r:I o, Z.dJ;-.lfT-, rar- I·.-;r

FIC.t�jpi'ilG.S rna.is grap...-i:!:_ i"21a.:;:GU fi �\ h:ila.n, ji:] yiic s�rrLJjI'P Ju.f5. h,l�
hL,la, IiG� qüs.rti13 [Jab.:u� ctn ü:u:a....I"i::i.r,J...r� ;: i ... =.5o â..::ilif.:.;i.s �'�2.t._ilr3s líl1

no 1ci-

No dia em qu e f) Valente deixou a "hefja da EHarda. dr. CCLtdf',
" Ir!' fU',,:\ i�{JH�ia, () U;Lcibaldi, �o(JlifIH.lio, }JI'OI-TJfHIJJO\l (; I, "'J

pF.�!1.I' de fr-anzãno e baixo que é, 1."::'2 a necessária coragem ��1'
_l!. ... ' 'H qUe U Vh..1t�lLt+-: d�íxh,,,'a a Sfo:C4'i.i..ú ,q" nlClllt"1 ::0 "dj ,

.,

!l:t p:1..rt.-:-: elo C:-:s.tete, devido à canlpanh:1 dE in \ll.� .i!"J t(iJf"l �tJ]·f:�!,l.a1;;nt.�

n·.... s movf.arn alguns ganchos. íNote-se: "r,ena..c; alguns l.

1 !uUVe quom tleixa.sse escapar pa]a,vl'a�, exrr« Và...,auuu o (1,-: f.... (I

li.-; c;-rjl'IT,f":!1-1o, o qllt- jnrna.i:-; o<"orl'eu ..... �'f:'" I "11',,\.,,\ 1t", ....:
......1-1.' j1H-

,

t era, a vit.írnn.: o c.-,lp.bl'e articullsta. MCLcedo :=;0:1.1',.;;.
rern 011 .rn .

(CON'rINUA)

--�------------�------�--------=

I
Um [uramento de qne nad« dirão sôbl"" fi qu«: ,.'uun relanha, terra de e,nergia... ri ria l.�i')n ORo

Mesmo aS8im, E' 1ima ordem.

R"1In;",,0-no.� todos perto do avião. O r/1'ge71tinfi [atoiu; - J1t-
1'0 por minha h.onra. não 1'evela.1' o que I;i e não repetir o que OUt· .

no terrttorio 31',Ilentino, onde estou sem ri uto'ri::lIção lia lJ01'C"no ('

Jeaat BOTRO'l'

, ter nunca servido rante. Todos obstír-ado, capricho-
Plquet, Surccuf, o 'uttímo gra'J.-' ImpérlO, sem

d nenhum alm l- ROS, como hoje se diz. mas que
de corsário, que foi Barão d:J I soo as ordens (l

, nomens: Gau:laHl llULalh;�s d'3
.im contra cinco, dê Ui ... ! (U!.1L..l

da verdadeira imortalidade, a

e ben1. os Homens!". Ora. Q re�cn
'dor bl'etão fir:ura entre <n tipos
franceses mais dignos de aten-

te· rrl"l ra -O'e, a<ltes de tudo
neles certos traGos imuL:n'clõ!: a

fidelidade ao mar., runi�,'O e inJ
mi!?o de sempre; uma :.'urios:L
mistura de simplicidade e dl)'

preendimento e de mistil'lmOS
.f'i,- '101' Cl�"'a de

\1Nll i��n, 11m grq,nde ar rtr._; hr.:1.
\'ura, a. bela. pr'esülncia dos \'el'

da.delros hou�ens liV!·eR. 1\ln;� P.8-

.f'l P"1f"�ni.O rJ€<::;cadorl outrora. fJO\1-
1'0 interessado em instrllil'-Fe 011

�ail' d:) routi1 ... t:l" al)"''''-''� l·r.i_,; 1, f
.

;lluente a tC'·in.s as ideiaf' e 'l T ,",

tra.balança, 110 longe da hi:-l:ó�ia,
a admirav,,! e frieza bravur3. ClOS

. . .

lugar COll1Um 1.:0 .. ,

á.lgu:U<:lS silhué-
.ta. pág.}

A A::-:sociac:ão Comercial e In

dustrial, em nome da qual fa

lo, compartilha das justas ho

menagens ao companheiro, pre
Dlaturamente, desaparecido oe

seu convivio, aquêle que foi seu

grande animador e infatigavel
lutador. .. e, nós, fitando o seu

........ L •• � .. � .. LI. J •
._.

�

'I" nr i:- 1""l.1n� '�:l

� ��, • .> u. ..........0.-;

:',r:.ln�h" � I.. e-

Feii·�, ef'�, o nluís habil Hlane;noor ,..1p. ra.l"t:)..:: AR 52 ror)nll ... ...,ina�

coisas que formam um conjunto de mágico pode\' - o baralho -

'i"h"'ll P"1 �lIliS mãos virtudes qna."e divin"s, Ganhava qUl'l.se
sempre, Preferia jogar sempre o "vira-baixo" e o mon;te inl?'lê;:.
TodO". jOg'a.'"am. As paradas chegavam no ardor da. partida 11 300

lu5n-capi
Du Gues�-

\'ida d,' graU
-lhes os méritos - Blmnenau,

que foi palco de sua dinâm.ica

e j11'oveitosa atívidaG'e, num

ge:>to d"l comovente expontanei
CÜi{1p, vem elar testemunho de

,'lia lldmirac:iin a CUnT HE

'UNG, lf'mbrar-lhe o nome à

'-'om13g:ração l)úbJlca; e o faz,

"m H�le!linarle I:evestida de fei

ção cal'inhosa, inaugura.ndo o

seu retrato nésta Casa, onde

pontificon como superintenden
te probo, operoso e progt'essís
ta, reverenciando, assim, a sua

memória., lembra.ndo, às gera

çõe�i fllturas, a sua figura de

'3 ri! br16za: mora1.

As �lórias "ãs e fíticias pa.s
sam Nlpichment.e, 11::tO indo alem
,h!'; palmas e dos apl:1u'3os --

sej�lno::::: tnn1hr>-Y); n 4.("': f' I

ao popular cesse de conül'�di,'
_ 't c

..�.i·el�\.) \ :!jd:-�

pendent3;3, e ce, to 'l1n.i q P' r. 1 {j,'

n J

r', C01l1 ('" T':-
ratas e os filisbllSleiro.o,
}\.. O� turista.:;; t�ara 'tg!=,j··, .. • ... �-o-

t''":" - _,.. __ ;::0 T�"l.. Fr .. :.i.":t.:�
não nos canAarcnl0S dê di�;el.Projetado o aumento

,da produção de carvão nas minas
de Kent na' Inglaterra

retrato, emoldurado de
....·lal ... )� 1',

..... :-: �ln""'�' ....... _� .... ,....
., ...

"... ..... "I,r� ...
- t ... -�_

grande saudade, lembramos

bendizemos, no 10 TRIUNPHO

proieta-se alill1ental' a !)ro

(.�ução das B1.t1lfi:-.. d.:'! I��j""!t pal"a G \ eios n<.,.t,""ti":

3.7:)0.000 toneladas anuais até j'it"ncia será ft>ih nn,S

! 0;!J8, O 'pl� nu de mo br!1i;�'I,';à9 çfie'< J-i' Can., t-m y.
t',i�;t�r:i ce!' f; je 2.i)OO.OO() li-

Enquanto i ,.;0.

r' i'cel'111zacã,)
.Tl1"l�a

figura exponencial, a Cl'eatura

simpática e queri,:a de CURT

HERING.

Lflmento. . fugaz;;,!; glórias, qUi

�

atende agora
11:1 lo 1<'< It

- Edifício dt> apartamento!'! de f�ait<í" ::!
::: Al1'rf'dn �I{·rillg. ai- ,-

�limumIí IHUI íIIUlIii IilIiIUlI IlIíI li li li iii! IUU í li li IlIliIllIIlllIll í i' I! <II!. ::
HimlmmHmlilmi'�lImmmlíll:'.

- mHlimllilllIIllIfUIHIHIII'flllIlll' i
,

.. ' -q)' do"" r- "Y"',.., ..... ,.... .. cnel'"' .

'�UI;'·���" A Bretanha, digamo-lo 11t:1:Lf.1 �
c:.

vez mais, adapta-se, e l'eiuVf n�s-�
-

iJS3)"
.. ,," ,,;'0 --o ,,,,''o,. "" .. ,,,""

�q� (lue !'la cf' alinha ou hi.nr�lisa, E"fio (\nl'nm miüio. Titio c1'i'gam OIJA'NDO S

'lOS
bretões por seu 11II"l" ""OI

:\i' Vf'�,"S, à sepllltlil'a di' quer. GELO� como �empre, uma. das mplhorFs
ns i....(ti..·c.beLl. 1 raças fr3.11Cesas., quero diZEr rUTü

.

TT1�"-1 __ .:...." Ü�f:O l_tma I:IH,'� dt'"l.

�jlrnq_õ:.."' <.:;i_'�_�.As glGl'ias de cnnT "

_
�_

o ;:;�::�:��':i{:o�::;::�; Novo lipo de salva-vidas
,�i.=:;::��;'ia�pt�ja qUe <ela escau:m

lesla� se'ndo ex-nerlõlment'"'ado�O:I��:��r��:íS :0 :�;�a:����:� l"e�
.

.

'

p
mél'ito uo homem, a quem, nês- Uma fi�ma 'de Londres está· pessoa na tona dagua,
tIS instante, prestamos. j�st!J. e

I fabri�ando salva-vidas de um Além disso a textura das fi
sincm'a homenagem, premio aos, novo tipo, que conserva o nau- bras elemina completamente a

hssinalados sel'viços prestado il I frago na sllperfície da água possibilidade de ser o material

por varias hOl'US, O ferro é arrancado peli? movimento das

'I fl'ito de lun matel'i�tl chrm13,dr. ondas,

I Tropal,
mUlto

_

llsado cln uviúc;; Além de ser muito leve a ja
e I'efl'ig'cradores como materia quctu, é altamente resistente ::í.

I isdanle, Experiencip.s feitas agua e a umidade. (BNS} ,

(Cl1rl'cspoll!l(')l!" I{ ,0\ :P A)

I com o '1'ropa.l reveIaln que o

«Noventa e cinco por cento cou, formulando sua.s imprcs- material IJOde snportnr na áqua Nalielasdas grandes casas operárias de sões sobre as condições da exis- mais de 30 veses sell P!'OIJl'io
Moscol] não dispõem ele pJ'iV�- I! tênpia na. l1ussia Soviética, peso. ResumidaSda . e muitas habitações mal;;

,
Muitas casas operárias mos- Para dar uma boa margem de

modestas não tem instalação eovitas são ·ligadas a fá.bricas segurança os fabricantes estão O «British Bureau of Cur-e , •

I d '1' rent alffairs:? acaba de publicarparticlllares. R;gida iSClp ma e
I
usando uma quanticlade tl'es

é tirado de lima. sé- ma nUda, por meio de' um fUll- \"ezes maior de que a que seria, um interessante folheto dedica

ric ele artigos pllblicados no jor cionário I'esponsável peran::� a necessário para consel"\'ar tmla
do a exposição de alguns peri-

I gos qUe a erosãú do solo aca-nal argentino ('Clal'in·". escl'ito I polícia local. eriquanto que um

pelo SrlL Pedro Conde Magda- 5ub;-tlterno é responsavel por

;�s ,'ez.,,,, fingidos - 9ne vota,

mos, num momento de arreta

ETanli? glo�ia Ü,tf"
:·-l'�'TI('\.(!_ ..Jfii"'qUf-�-:: CartüH\ tj f?

nuz exploradlH' do (::111,1':"" ,I",

"lues Cu.ssard .. o corsário ue N'I'l
teE', Dugua:y-Trouim, o corsário
àe Saint Mr.lo; la Bourdonnnl e,

tarde do dia 26, - çou a se fazer sentir com· mais "iwH ,le VUPlt'l flt','!,·.n_
. .

t "1'" b ..
� , 'I' dois ano� em R"g-rec]n n;u,w 1'-',];sIntomas de en-

I ln.�nslt.laCle, o �lganüo SlIa, a-
Morra. da, Bu_sl ilhH; J ,;1. �.[Ill,'

(I SI'. Luiz Ata-; 1111ha iI condUZI-lo ao hO!lPltfLl.l;:s:l: �:��:' �;::�=�te no

b[til'-jl �m;:;Lj:(' t:::'�(!� d;�t1l:i���nt:'ada;
-

ii! h-�a.b!ilt'aç=-�o=Luiz Atanásio, que llúl'as :lli- u';" CU·1.d.. en, (J�'(; {} suicí,h (::-l-' II Ii
. - - I

tes havia ingerido fone dose de
!
da I '-'c la ti ,;ua' esposa !l J'HZ.LO

carrapaticida, embora todos os I do Sé'lI extremo gesto.
resisti!1 De acôt'do com essa carta,

118 Russia

in-

Lniz, que estav!! casado apenas
hã um mês, não se conformava

I com ii. Sitlla.ção de viver do tri
buto da. sua espôsa, sra, ,Neri
Martinha Bento, operário' dà

,.Companhia Bering', Aéhava

-se desempregado e, debalde,

esí9rços médicos, não

aos, efeitos do tóxico.

falecel' pouco depois,
vindo ,:I

Segundo ficou consta.tndo,
gerira ele, �eliberadamente,
'\'eneno, buscando por térmo à

vida, O f�í.to é que chegár�'l. na

casa onde residia -pelas 22 ho-

�.

Embaixada Argentina em 1\70S-1----�------�----����------�------------�--��--------------

reta aos recursos aliment.ares
do mundo.

DF PESQUlZ;\.S O folheto, que se intitula

AUTOIUOBILISTlf.JAS <:Alfabeto do Solo'>, foi escrito
a trabalhar em alguma oficina,

'1 "'t"No novo centro de T.lesquisas

I
pelo Dr. Gm herme Nanr,,,, Li,

recebe o enderêço de sua mora- . •

_'"
.

" automobilisticas inaugurado 1'e- professor de soclOlogla e a,ntl-
dia. e uma g'ma de entl ada. O

_ ,
' .

t, d Ed
-

d C'I centemente em Thorton no Chel go mlms la a ucaçao a V"
funcionaria indica-lhe seu quar- "I b'.

d
" 5hire, ha uma estação de pro- (

fim la.
to e número e cama, apos mI-

nucioso exame de feus docu-
vas de motores considerada a

II "

\' () v,
�,maior do mundo. A Escocla ocupara luga. t,e

mentas, inclusive um atestado
I A O centro abrange uma exten- destaque no Festival da. Grã-
. de dt'piolhamento, Se os como-

I I" ""'1.' I são de 800 hectares e destina- Bretanha a se rea Izar em 10,,_· .Contrariamente aos prognós- I tuba, a «capital do NOl'peste cursos de alfab'etl:;"açã'J ex,s- dos' da fábl'lca estIvel'em lota-
U d

. -

I' d <se a provas de combustíveis e ma, as exposlçoes 19a a" 'l.0inypl.cJ'a· Paulistá», chega a infol'mação tentes nest,a cidade. A�I'e"centa dos o opel'ário tem de se 111'- ,

F t· l'
.

d
-

"

,I lubrificantes, I es lva. sera orgamza a cmdos, a Campanha de Edut'aç;ão de que, por sugestão do prof. a inJormação qlle a I;'it'laliva rumar por SI, Oll vê-Re obl'lgado I I GI t
'

o b' t· o
.

a'
Os tecnicos estão agora fa- asgow, e era p r º ]e IVde., A<.lultos já tem seu 'terceiro Vicente Minicucci, operoso di-. a dormir num banco. espera

I
I '] t t 'b

. -

d
em apreço está daneh os 111e- zenoo experiências com o em- I us rar a con 1'1 Ulçao pass::! a,retor do 1.0 Grupo Escolar lo- de "aga!' uma cama. I.

t d G
-

B"li f t d
-

p:reo-o do cromo nos cilindros I
presente e In ara a ra-, e-cal e ardoroso soldado d� cru-

lores ru os seu o gelaI o en- _ b_
Nos donnitórios, que I,ão sao

I dos motores para. reduzir o des- tanha a construção naval e lJzada. os alunos das classés nla- tusiaslno da petizad:. .pela opor- dt muito nla.1S que corre ores, as
gaste, enquanto que outra equi-" indústria de ma.quinas pesadas.is adiantadas' desse estabeleci- unidade que lhe fvl da(41 de

·t Jcamas estão arrumadas mm o
pe de especialistas procura rle- , " <) '\'auxiliar a Campanha. P01' lÍph- fpeno uma das outras, "Separa- terminar as v�nta.gens da subs- Chlcoenta mil pessoas se a.beração dos pl'oprios abnr.s das apenas por uma pequena tituição do emprego de carbu-I glomeraram numa pequena 'ilna

.'livro de cur-
mesa individual sobre a qual rador pelo de bombas de inje- situada no litoral ocidental da

inscritos os nada se deve colocar. Um fini-I ção. (BNS) I Grã.-Bretanha para a.ssistir a
nome dos colaboradores. haven- co armário em cada dormitório' disput.a do «Tl'Ofeu Turistico:�

,,----------------�----�---��des-
,
serve para todos os ocupantes., NOVO TRa--rOR

. para T!lot.opicllstas jnterna.cio�

I 'roda.s as roupas que não são I nais.
=:----�--------'--..,...;....._-:=--�-----.;--..:.------'-'-

I correntemente usadas bem co- CONSOl'l-ffi GAZOLUL'\. OU " o "

I
mo todos os ,:olllmes deyem ser A C!lsa da Moeda da. Grií.-
confiados a custoaia do funcio-

- QUEROZENE -

I Bretanha está. fazendo 100.000

; nário de plantão, O; ocupantes Depois de 3 anos de expêri-
1
soberanos de ouro que nunca

parÇ!cem acostumar-se à fa.lta ências e aperfeiçoamento, foi
I
serão utilizados como moeda.I

absoluta de intimidade. demonstrado há poucos dias o
\ Esses sobel'anoR farão parteI Nenbum operário pode mu- novo tratar britâni,'o de esteira! <las resrvas de oura da Da.ção eI

da!' de cómodo sem a1ltorização ,Tra.c!unaster_.', : não terilo clIrso público, dGis

i do guarda da ca.sa. Toda infra-l A máquina, .é movida por ma
'

est�o sendo .cunhados pa!'a í;m �I ção a essa -regra é por êste de-
d "O I d t d

I mUIto especial,.

I mmciada a polícia e o culpado �:��r a: ;on:t��: o�� a, ;:S�i:: ! - l' o v

.J mandado para outro sector riomo de kerosene, 'e tem capa- I .Sir Craham Cynningham, co-

I ond' a n' "o de obra' esteJ'a eg- . nheeido indústrial britân;C,n,t. 1.- CIdade para. pu.xal' um ara.do de •

.
cHsf:a, 'forlo operário que dese-

4 I
acaba de anunciar a: formaçÕoou 5 relhas.

I jar muClar dI.) s�ctOJ' deve pl'l- I de uma {'ntidacle destinada li

I ,ncirumente tit'a.r autorização Uma das '\'anta.gel1s do novo allxillal' c fomentar as exporta.
I }J!tl'tt tleixu,l' sua moradia, de- trator e sua adaptabilidade. Ações prll":l;' a área do doIa!'.

pois outra autorização para (;via» (largura entre rol]as) I Espera-se que o novo organis
comprar uma passagem de es- pode ser gra.duada de 1,00 a mo venha li ser um centro de
tradA de ferro. ao mesmo tem- 1,60 m., e as sapatas podem,ser debates'd� ideias sobre a ques�
po que dar o motivo do de810- de 25 ou 33 centimentros. tão de exportação para os E'.l-

,:,?.,meL.lO. (BI-iS).. J tadcs urJ.ã�� e o Canadá.

procurára colocação. Daí pro
curar no Slllcídio a solução do

seu jJroblemu.

ª Instalações completas para luoriric.ação e lavação de
ª o utos e caminhões: aparelhanlento completo para_-

pintura; macacos hidráulicos, ferra].Uentas hidráu- �
ª licas e acessórios em geral para garages e postos de
:: servlço
_ PRONTA ENTREGA,.-��-

ras do mencionado dia, mos

trando-se inquiéto e deixando

transp'lrec�l' que estava iCl1tin
do algurna coisa. Em

leno. ex-adido do Trabalho na cada and�ll' 011 secção.

Quando um operário começa

NOVO CENTRO I

= Solicitem "Cada um arranja umB
Interessante iniciativa em favor da Campanha

de educaçüo dos' aduHos

em

-

=

mento de ensino prontificaram
se a Cooperar na Campa.llha de
Educação de Adultos de manei-

«cada alunõ arranJitl' lun
adolescente ou adu1to 8,lla.lfa

para matriculA-lo

.'

GRAVIDINA prepara () orga�
nismo para os partos rápidos
e felizes, garantindo filho!il
tortes e sadios. Gravidinft
é: usada hit mais de 30 anos I



Vei'l de São Paulo
VJfl de "I' �I)f( ounn iio aparece alqi!rfl- CllRO (h/lell de ..�e uc,r:di·

Im 'II '-�� lo!}o oue c rle ,\[mn8. 01! de lVOVtt YO? Ic R'>flhnt;nte W/UB

le E�t,/(ll) 1)'1 a�Ll< 11 o 6 aquela eHlacle rIO[; Estados Uwiâos llllLlltee,1I

:. lJ111iiaZItl ,l['�8fl Jltstona rle casos nt/noa / '8tO�,

O 11!tuno) entvetanto , /uio " âe lIf17!a8, nem âe N01Xt YOl')" E'

de sal) Ptuu», 011 meinor, tie S, Bm'n(t)"(10, ,! ln ao» mnnw1plOs ae

,'1iio PI:!!}O 710S v81 cadol (JS [ora.m. llC?lH1lClfldos como ,oUIl!I'botos,

a/v t:ulatln.se ([1U' n. pl·e�""ot'f.dc}'tr ria (amaJ(f. H- sr« 'ti JI; .... .!

perfeito"

Assim, trtis meses antes de
morrer, escravíu A-lo:'.art HO al.dl

DO e Jibretist,1. Lo! enzo da 'Pon
í

e. A carta t caz n d.l.l�l uo -4 U-'

(.tenlblu ue 1 HIl ' u.>t"J P "t' =1

úlLinll i,)l�l' ti, ao Ul{t"\l\.lieluHt cru

que ti Ine�,I!I� est.a.vu tl,,f) jJ!l.:Lh-

" If
J ,.

e de a11·(.!11'Lal" D8 cabclon : Ptvr !'��e ctmn.nh» lllPHle

i,Cl""" pu:ar: tmuotne-so qlle ·I<.n daqllúle8 /)8' {(lII01 os [oi eleito

St'CI euirir; il« 11L� \,L d« CU7n((1l7 é' mio pôde tomar l)(),�gP porouc JI,;U

(se! vem. TOltee dele Pm< Ne ./wt'UI CUi"c!JH.dj) CI"!J81'

ta+nc, �cc'J·cta'J la, C(})lSt'ljHÍJ U(,. ('CHn :a }lH ,\"n1a }to

di ItI 1J'J OPIlS Llu·Jfrl1Jl( nte, tlt'�J 'Upt nh n r: Zt.' âtlç'

.fl'H LEUl dtO :�ltJla8' ou «« A"'01'tl. 'Y·01'7: •

.. �e�llJl1 {lHI. pr.jJ· fllllhu'Ij(IJ,J tu« ('(Im {}

RIM/E mor!e )'08 em que vwemos, tal

VIZZ seja o ultimo rasgo da tanta

UnI ,'Cla ih" ')I.' I")!' m;r

e impresctnellvel. apesar da
Pensamento

fi

lvo OlltIJ�UJ a '=' [ollt a» dOI> II I 1'0."

ta' 1/1, m d1' flrr·u UI, f�rtlY Ci)

de la, .'it-'rJuf

�'uandú Dlf'1 "\ P ItI uo 1 li 1.:]110.
1,Hldlll Ií n da t"let·trH;
{ ...lrCl,n 111t:l mnono pousndu
:'t sombra de- uma roseu-a.

po.iReceitas
Alro.! ti pVJtJly u"'�l

Par.a duas (",:"lO .. '" ':;: t;'-

quatro tomates grandes pícados:Conselho do dia

H!r� n�t 13enhor alto) ruagr.isstf
D1ü, vestido de preto. Sem dsx a-

1'...1.1' o teu nome, 3I.Jl'esentoll�se a

IlifOI';fl-rt como portador- de uma

l arl.u, Ne�;�a r"is-:;Íva, servi

asm-,11<ltlll'·-l. un\ con � ....pondorite des

ollhr�eHi(.) p"'f � • "h" ,.,... q �

• 'l .., 1J1�") jHu::C1 de ReftU1Ptu
pejo lJI'CC;O [\to 50 dueartos, 11'u-

j

tl'f1 i n rnernõrta, nn 1 evrsta

:'VIoLÍa" llIt'igllt.l p'Jr Giran-

Balzac era Illlt fantaswso

que sonhava grandezas a toda

hora, e por acaso, VIU na gra
\ ata um slmbolo de suas elo

["13.s. o ensaio de

1f1H' ennslüern hernísmo

d,tdiii, l:trlÇ'fLl'-;;,' i1 1'11(.

sõhr« o peito essas cotes co es-

(CoH""l1t�ii!) da la� lJ[/(.t)
constJ utlVO Ref'pondcu

-- "J!vlêdo ê a piOl ln5! 1\ l';:'t.,)
pa I a uma ação polítlCd, sep.

- que a Urriâo Sul Africana
posaua mais mmérios de cobre
·10 que Os Esta.dos Un idos e o

-"!anudá rcuntdos

que " Inglater ra Importa

notm::us,
dt"l OVU:-i p:b

mo, aenbam dI' ser eseoüüdas.

(lCIHJis üe acurado esl udo,

dei pessoas consldérudax como

os maxímos expoerit.es das nw

Ihnres gra'\.atas do mundo».

S110

roi!'.». ONão houve
da n ..ã.o tli-

CICLO'!1:( IN 1'1"' LI ''1':,

'l'f{.A {J ('t\I'H'f"I�

todo o
i C O'H_;h(�ü(} tia ln 1J!J(t J

Qm..nc!o cio. l'cumfw de ontem,

Nl'reu Ramos..

e Artur Bernardes,

o PI e�'ldente da UDN declaroll

\"aCln ..lt;fio ;'1 atI tu heI t"ah.):tj �

pelo BC G. pstá tomando um grande lOcremf'ntü "lD tortos 0"

pa.ses A vacmaçftO por' "itL digc3tlva e ,Lá Sl ndu sub�t!lUlcl ..l

<'omplc!amenll' pela

,FOl lInm I cumão preh-
1I1111[i,/ que' "el \'P, contudo, pa

I d Illo;:lI'llt' que [Jos parlldos é

t·�,tl1 defendo {) dt'headu

!ln su{'€;;;sâo A l't'n-

da UDN, amanhá, ahonJa

('oul H11111(:[W 1I,·ss[·g erlt'lltl-

IIm'c,s de sua

nlais f)!ll ("(i-P 'tnn

via del'mie'1-.
UMA

llllnlt'I'O dt'

�{.as, se (l'trrru·tllIl (lu

nagH, lf�!lndu

A li lf J.�

Representa,ões
Firma Indlvldnul com e;;Cl'ltÕI'I<) e

reprpsentações em conta

1'\;7 nece Rólir!fI:J e amplas referências

comereml

f';atfil'!

C_'\JXA
RIU

0\ \.)"!, l'l L\.�";\i'� -

Ip� V"h,jc, de Clevf'lancl, infllrma

pU llir uma g.llll1hn qUI> p.;e 0-

Vfo clJ',I!� VtF"'

.lIt' Osc..u \\'Ildc,

que a

do;: out [·os '.

l/LIme

...

derpaJ �gzozaJ

.

�

.,
=

11'Ciíie
Expresso Blumenau
Via��lIs lJijt'itll em l.imoijlin:;�

liA :;,ih -n .Et, .\ hGii{!iCíLi,f. J

�j1 Jja�Sfi�-Ui «t:j- í\�l�i,(H)

Curiíiba

}\Gr:NC1A

1ft � reI, j�� 'P-:TZ
r:fHI'mb!'!t N. :;1:;
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cQrd}} de
.

renda' em partidas
deste campeonato nesta elda-

mlstosos realizados em Rio
do 8'Íll e Florianópolis, decep
clouou

.

a sua grande toreida,
com atuuções . falhas, Por is

esta na obrigação de

os ,jogadores, palmei-
renses fazer'uma grande par
tida, .cOliquis,ta.ruÍo 11;Ill!J. ,,'itó-

chegou ao seu têr,

vs Cados Ftenaux,
Faltavam sete mi-

o tem,po.regulamentar, �l:�mdo ii 0,'que o jogo foi suspenso e; 'u:
um IncIdente Jevou o JlllZ' a queles sete minutos e pico, que
suspender' a partida,

..
alegando I fa,ltavam ;Jara que se esgotasse

falta de 'garantias Bem, não

I
o' tempo regulamentar, fora.m

diseutiromoil, aqui, se houve, ou
.

tlisputad ',s no ultimo domingq.
caso Então, o Carlos H.en&lLx mar- 1. Total: 3 tentos.

9 tCl1.tÇls. �
PAISANDU. Zico. 3. Orion, 2

Chko ,c H .... im·., I. 'rotaI: 7 teu

too;.

cou mais 2 w.ntoR, vindo " con

fronto a. tel'lllinnl' eOlH a iiü:L d€1', Giroln e 8ar:t.Íi. 1 (·adn.

vitoria por 3 a O, de vez que,' tal: ·1 tentos.
.

a partida fora suspensa com [1- PENDffiAs·Irestarão uma homenagem
� .. ,

Waldemar Tiago de Souza quele lIuadro. 'vencendo por 1 IL

O,

1.0) --- .fosé ..

:l . .J - I\;osiman '

., ,

",IEm virtude desses tentos. asnhm), do Olimpico, foi até com-

primentado pessoalmente pelo tabélas do camp�onato de. fu

governador do .Estado, pela sua tebol.da LBD sofreram novas

modificaçõeS, passando a apreespetacular vitó-

DaniEl

4.) - Osvaldo

ria.

Ontem., apuramos junto aos'

mentores,do Oiimpico; que
realizada uma .l:iomênagem ao·

venC:\Odor 'da Corrida: da Foguei
de 1949. O ato ·terá lugar,

sendó-Ihe
medalha e \ím

5. J - Oscar e Llldim

.
OS «AMIGOS nA ONÇA»
Marcaram.· tentos contra os

.'pl'oprios clubes: Jllc·a. (palmei-l
,J'as . vs Carlos R(llJaux) e Rm1i·.
!Gllfll'nní vs Palmeiras).

EXPULSOS
Ja foram expulsos neBte cmn-',

seguintes jogfldo�:
Cabe. 'aqui,' uma explicação ..

' 're",: .Julio, geinol' e·.Antouic[J..

Apreseni;amos o Carlos Ren:mx! ,JUjZES

�e o Tllpí em 4,0 lugt:i-r�. Realmen- L J ;\ngelo A'l'dig6
te, essa i a pOSh;ã.O de [i.lTIbos, 2;.1 Edmundo

de vez que se encontranl trcs. Manoel Pfreil'a

clubes (Palmeiras, ·.olimp�co e Salve.�: e Belledito Campos,
PaisandúJ classificados' ETll 1,.0 ('[uh.

lugar. ,Pela mC!lma 1'Uzão o 011a-. RF:NDi\S
.= l'ani está em G.o e não em 3.0, 1 Até':1 ultillla rodada, as rell

como habitualinellte se. contá./ da'!; lmvianl acusados um total

E: facil o raciocínio: se ém 1.,0 de 40 mil 651 cruzeiros e 50

lug;tr. estão tres clubes, logica- centavos,

;mente. os 2.0 e 3.0 lugares es-. A maior renda foi a qlle se

tão vagos, pois virão a sei' OCll- verificou em Brllsque. no jogo
pados por um daqueles que se entr� o Carlos RenllllX vs Pai

sandú, com 10 mil c 14 cl'uzei-

sentar o seguinte a�pecto:
PONTOS I'ERnlnOS

1.0) .

- Palmeiras,. Olím'pÍGo
lPaisandú , " .. 2

4.0\ - Caros RC,nallx e 'Tu-

Ent.ão passemos

,lltTILJIEfiOS

ros. A menor. !la jogo 'l'upí vs

Guáraní. com 1 mil 134 f·I'nz(·i
ros.

CA,,'VtPEONATO DE I;ASrffiANTE,S .

E a l'leg1ül1te :t coloca�iio dos

aspirante,. ror ponlos pbrdidos:
Lo)' � Panleiras .l.\ Carlos

5 Renaux , .. , _ 1

II

Ir

São os' seguintes os artilhei
ros ,?o presente campeonato:
Lo! -:- Renê , , _. 7

2.0} - Julio 6

*.) - S:'fUnh:i e Teixcri-

3.0) - 'l'llpi e Olimpico, .. 3

5.0) --:. Paisanclú e Guarani, ti

A PROXIi\U. RODAD.>\l
Palmeiras Vil

Juarez c Zico
- Com 2 tentos:

Vl.lnildo, Nascimento,
nho e Testinha.

.

'3.) - Cóm 1 t�nta:

afamadas
Paisa.ndú ,Vil

EQUIPE: A colocac:�o
artilheiros, por equipe, é

Q Ç.:tRL9S RENAU.� P}\:J.(Y
FIGUEffiENSE

FLORIANOPOLIS, (Do cor

respondente) - Jogando domin

go, nesta cidade, o quadro do

Carlos H.enaux, da cidade de

Brusfjue, foi derrotado facilmen

te' pelo Figueirense paI' 6 a 2.

. O conj1mto de Afonsin)to, níio

.
correspondt'H a expectativa do

publico.

A Capital
- Renê, 7; Jua

rei, 3; Testinha, 2; H!1no�'io.
Nicolau e Cabeleira, .l .• Tgtal
15 tentos.

PALMEIRA.s: Sadlnha e T�i
xe�inha, 5; Marzinlw, 2; Órní,
]. Total: 13 tenitos.
CARLOS RENAUX:

Blumenau

",

..

ln na dd
(�lL'I'ON l�USSI)

Fátos

b"f<!('V:HH :Hllí�·h·s e· isto 111C in- 1110 voneou nu outr-a vez, com Il

slnou a enfw tt;(' meuo ue ,'m't,'-I �l:Slno lJlI:ul rn__.' ('OHl o mesmo

tas. I JtIf
z, '

"

I

As ratas (lo tr'Cin!ulOl' do I Lírn logo no inicio dn.,pcleja
Palmeiras, me levou hoje a es-I contundlu-se st'jeia:mentl", e ehe

erever umas certas verdades l:'ou li1l'S!l10 a. solicitar ao trei-jsobre o que se vem passando na nador, fi SUH re.th·uda. do g'!'u- I
rt>rma!;ão e na ori(';nta�>:ãQ (lo qua mudo. Mas o orlentador- Xal":oll
tiro do Palm('.ira�, prtncípabnen- a presença do zll,gneil'o ('sqlwr

(lo, e este cnnttnuou a Jalhar-. I
All'ga'l.'a. o técnico que nã .. ti- i

nha. I'I'S'>I'V3.S. Ot'ti. "i'jn. só.

tljtvi!11l

Nutar!

IW1'a. zagueiro �'!iqllerd(), t' N'::I- súd"s. Sfio irllpOl't!L j) ,'alor (I<

?Jnho pa.ra· mNUo direito, 11('.;;·, I'hnl.,'nd(Jr, o q\H\ (o, ljrr�('ls() (

locando Osni para médio f \'s-I
.

tra7.t'1' fi, VitOrill. D(,\'l'lIl <,'Sta!'

qum'do, (; !'i"IÕlUU' V f'igf� paI'li "fll'í"P;'!'!Hlos, fiara nliSfllO ttl::ul!f< /

TEITRO C
/

L

IrineuWer.ner ��:���::' O

I RIO DO SUL COa 'Correspon- -I dos
.

grandes batalhadores. no

I dente) - :Apuramos' junto ao' I progresso do 'esporte de Rio
técnico do Concó�dia, que é I .soi,
pensamento do sr. lrineu '\-Ver-. \ ------.,.-- I venho.. l'.r·,ptwndo rN·I!tli1a.l;õi'�
ner deixar a direção do a'vl'

I I do jogadon,';, .P tlf' assodatlus
.

, ,-

'rome saüde i,)ma,nllo, ('0-
celeste. Os motivC?s, que o, leya-. bobl·t�·a OriNlttll:110 il.h",} do Pal-

O'

roó
.

;àperii:i'\'o, (} granrln
ram a essa atitude, são ingI!o-. estomacal'
radas. Caso se concretize essa I' BITTER
noticia, perderá, o Concordta mn

.. ""

Na rnlnha vídn. dr' jOl'na.iiSÜ',,!frg[.tlHla. I'lltl'l" as (Ine IH.:,l" ..

S,'jm�l, 1;f<,1I1O líli. �1er!'oÍua.do I

com gralídl'i; I' 11Nl1Wllhlú'l _ ......

PÓill.'f·!a multo hem o téenie.o

II" Palmelr'as,

,lona,:; nu ponta dirt-ita. Cnn'

Jnpi (' Notart, Nébinho, V('i�a "

Osni, nu d(�f('sa, o l'esutta!lo se

ria outro, São pequenas coisas

que dl".'t'In ser corrigidas para

:IS futuras pltl'titlllS. O eamp"I).!
u:du (' ... tá rui ult'.tad'·1 ainda, ;;,." I
ti .. 11111' a partilla ehnve para

<lIj!;1mIU'OIllito será a 110 dia 17

contr-a o Oltmptco. E. eont lnuo II í
,liu"', toãas as \'f<ZI'S qUf< (). no
)IH) .10 fnt"hol d(' nossa. terra

eSll'j;l HH ji>gu. sl'ja o Olilllpil'o
Ou Palrnr-lrus, OH Gtlflf'!lni� uã«

clf'\'I-j'ã" i'adl1tar ('0111 ns :ld\'(�r·

ennslderad.. "

fmeos alardeal' Imjnl1';â. iÍ.�

monst rn r tl'.(·ni.t·�l. ih'\'ulg<!t.r. 'í;� l"

,:ju"t:Lmi·nlí'. 11"1' b"o 11"'- sempre

tias, nos�as i�(llJilh",,, () Pn.lmr-t

I as IIl·l.'i·ssita· ti,· um t êcnlcu, de'

uni {{'cnicu (IIH' couheca fui,·buj.

de um homem. que saiba, ensí

nur tiS jll\'eus e tuturosos era.

IlUI'li. Si a dír,'!·lll·ia do P:.hrwi

ra s, nãu {(:thdl' IIS olhos», o nu,

,I .. 1 \ HljH'Un:,tcl sl·r,í. tl':igi<.'lI.
. - ('unhp\'o <1(. sohc"'ju, l":lhnt-liras
e Olimltieu. ;-':"0 pN'('O 05 t'reí

J�OS tios llois �·f��lndp.s� E fi. res

pt�it.o !L ortli'"tu, nos treinos, a

Ürit�ilt!H...·ü.U, !.lh.i�f·libJ"u ("stá,

!wrn sliperlur �'O alvl-ver-de .

PalnH'il't'lls", prO('!lI'{' assistir

I.S t t"t'illH� t}ü St"n �·Iubp. p; :ú ''O'"

I·f; ObSI'r\'âl·{L 'In." ú f':lluwlr:�!L

tio "nu !l!l.;s!tdo {. ily"ito <lHe
J"_pnt.� tln }i!_tI111t:'irH.s !i hl!t.l.

t:\1 f;T:lfldt, dubr: t];, d(lad" . - u

. '.i!nlt.'lr[js -, clljos orga.nizado
n_'� ll:t.o pOHp:tl���r:.l l·�:f()l'(:uK no

_4t'nLidu t:e t1:fl'enl {) luaiJ' lJd-

iÍ ... �ü
t'n'l'ifla í'SüHlar fl111Ha

ainda, Eu há miíHo q\ ..... "NIIlo

d�, perto, ú.eompallhaIii1a, us

do úh'i-vi\rde, {'alUI}

Prüporcionaram noites· de alegria as
fesfas joaninas em B I u m 'l� nau

coronel flllgen ..

Isto, cio .. Callsou sensação o casamento de MIJá Tica
I.'fll

"" .!bulo '!IS {'ftmisP(ftS, da

gTálidf' nnm('ro d.� jogall.-..
Iln ... JlI<la. IIrhnl,jra. vez, .'5-

t1<:, .�S=-'t�S .Í0g:adü"
O.rh'"ftl!H!ã.u, i" {�;n-

:,l1ero apCfl:Js fa�'.el· justh;a ao

trabullJo e aO suceE:SO ll:Jquplps
(jt1;,! tI'an;;fnrm3I'rrm [J ";lt::ldio

da :\l:uHf·da l::'i() I�r:111i'\) no

hHfllÜ·:O :-ll'l'Hial li,) Coron,}'} F\d

g"l-'IH:io. (� �llí ft�!-,U�ja ra111 u eas=l--

11H.·llt" t;pi,:o do nosso st'l'ti't(J,

O arl';:lial du ClH'on(�l F'ulg-cn
cio viyeu hon-is de gl'::lnt]e ale-

diaS Upiea:� de;;; f�·:l.iteiJ·fJ�" (-! II

trajou' (H·igin:lli!;!1ÍlllO dus mI·

bt:�n1e:::;, ,lo juiz de pdZ, dús lt·s�

lel1l1lnh:t:; " p:1I1:·i!Jho:c:. f,,�1 eOTn

Q_tle o cOTt�"'Jl) V Ít·3St_.. a t.·ün�i1 i ...

tnir UIl1 (·spdaeulo nnku pal':!

Cjll:mtos o :J.f:;,;iEtirarn!· I�, P(}�;t f'_.

rinrnlentc, a Cel'ln1d!.11;) do C:1'--
·

....aIHf'nlú. as tlHn:=:il:� !lipiL'as t' Ú�;

..._lesH flOS S,�l·t:1 JlC,iO!:. dt'ranl .sp ..

qnênl'Ía à sü. ah..��t'la (lu:::. qllP lü

t:U·a!l. ('ollll'lel.anll'nÜ, as del'éll
dêneia�; da al'quilJallcaua :::ocial

'10 Oljll1pico! E ViC'l'a.lll depois
gl'ia. recehendo fi viSlLa de tuda

\ os festejos COlYlpl2menLat'es'
:1 popul:H:ão Illumenullense : �ftlita flllimM:ão, milita alegTia,

G E

o assúPÍa.dn jJII.lnwil.'MiS'·, iII!

1;()f{·{'d.Jr PI'" mll;S 1";;;-0 ii"" SI)"

,ia "lii lH:dN'h! di· l'ulNJul, p:-.tií

rendo, ",uelwl'gn.ndu 11111' :tO 111t:l
dro ('stá t'nltarnltl ol'Íent:lt;.iio. no
ming'H ('(I estívi' nlL ('id:..tdc· di' !lill

do Sul, u eon\'itc ti .. Coneúl'llia

pal'a pr{'st'TIcial' as festi\'itilldt'�

lC:LrvaHlfI N PI II )
03 festejos jú:lllillOS déslp

:l.T:u de 19'ú tivo:ram \l1H brilhu

eXl'cpeional, digllos llll'SlllO tlüs

a pia liSOS d., qll€lll al·OI,. [la Illloll
.

a sua urgall!z.-u;U.o e qlh� pode
avaliar o [[dan(o (h, desprendi
mento e dt' PSfÜl'';O fNjUf'l'lOlt li

S\�:l J'ca.1i:;:u;:U).
Tanlo o l'ahl'H'il'flS l'OI11 o o

(; limpÍl:o !I",o pouparmo esfor

t�OS nü senl:dn d� IH'üpn!'elÚ!ia
relU � aOB SeUS tlt'!'-;ut.:iat}us Boi t��

de alcg'l'ja, 3Clllda'ldu com o e�-

'lUC cliV('j'Uu-se a valer (:OHl o

pl'ogl':nn:1 lwgani7.ttdn pelu ,téc

niL't"1, José f\!.n.)! Justiça seja
relU. au Pêra. qlle merece, Selll

dúvida. algullla, a maior parte
.10 Sl.lees��o alc'lnl:ado. pois foi

., tralJ:llllallor incimsá\'cl, orga·
niza nílo e (:Ol1(Tt·tis,lllL]O, para

llle :: rt'a ves>;oll a principal a 1'

�-l·i:l· {_ia C'id:Hll�. erJ1 dire<:ào UH

estádio da AI:illl edil _.- digo, JO

'\rrui:ll do Corollel Flllgend:t.!.. :-tt�1':11j('()tt ht!'l1'Íantt_:.g :h'hlluft�

1;0('s f!e, todos :tq!le1es 411� :'l.�si,.:- i
tiraul sua p:1S!;.t:�t::'ril. O ranger
dos carros de boi, a desharmo·

p nluitü 11).{J\'iln0nlo pat'a os

"ufl'l'" do ('I 11IJl' ,1\lais Quel'i�
do -! Enl Sílt{{::f;l� \tIl i sUef�SSO u.h ...

solul.o, que coroou us e!;[OI'I;llS
dilqlle}f's abnega(,lo'; q\le St' sllb

nlf"lf�ranl a vel'dallj�il"o sacrifício

pan, [11'opol'cional'enl aos (.·alvi

ruhros" um fpst.ejo dignu da

fifH:l('iio (ln árhi- ·ll:t�l'Ú [líllli dt�:-;L·(jnsr(h·�l'!ir U l)t!- (PU' ntH]�l f:l)r;.,S.!H� ai) t':1�;�ln1e!l- tradi(:ü.n jU:lldn:l
to d:t Nha Tiea eom li Nhô D;l�- Só n()�; ,'nln·, I'üix, (]iz(:r' tl:1illli
Liãu! O co.'tPjo do l'['''''IlIIt'nt.ll, do nOSS(I l'lln,ent:'tri() lk'sLi!lado

nia nlllsil'al d:i,FJ\lela \Furiosa"

i!1r!'í\'pl qlle o Pêra foi e!leOH'

\ \
f

:[�._ll
...

_it:�sal�'_�:�,,��:�:���<�. ,,�_,<_.�<_,�__�""���-=.'

Ir ! Rü�_·� �Hu� srs.. contaDores e ellgenhelrôs

I
Máquinas de calcular e de somar, cofl'f��, e arquivos
de aço, artigos e objetos de deRenho, instrunwntO!l P

.

-_ .. materiais de f"íigenh:1l'ia. --_
) nistrihnidnrt-s f' Fita. Catâl'ül:l:

1W...\.CIL\nn IV. elA. soe. i\NONIriL'\. ('(fi\mRCKi.

a('ont.('eimell1.os

do 26.0 anÍ\'('l'súl'io d!' fundaçi'w poucar dos foguetes, o saltital'
�

nwirus, jO�-lInd{l ao J)1"llS (!ari!. i dos ('pega-moleques:' l' o 111'il!1o
do duto,,: )'jnslIltõnsl' Vi llIn 1'al- das fUg'\lein:s, fi p3SS3;;·CI'.1 das

Com f:tlhas IUllwnta,\'('is t'n1 sll,a lwi tes t!ed!('atlas !Il) si III !,:! l i"(J

1I ...
·

..·s:1. Rl'('(;nl!f'ço IIH!' t) juiz
JH·";lldicou, II Plllm(l:rlls, 'Iuc' os

'jogadorl';;!lu Concórdin, jog'a
l'fL!n 11m tanto bl'llseos. Mas 11

l'a.hnt.';ras, ('llft1 11111 lltUHh'(, d,'

grandf� ("ari.!I'L, d(i.vt1t'i!tj �w'r Sl1�

Sã" João!

Ju:;lo, ell�n=t:Jnto, ê l'essalt:L!'

o b1'ilho d03 festejos efetuados

pelo' Gl'emi,) Espm'tivn Olílllpi
éO -- sem favor algllm, tplelll

rn::ti� S\1{'{��)O aJ�:_Ifl(:()n. Ni-tu

mais illipol'l alltes Ijllt" se rd:l

ciünalu à \'idH dos :'nOSHOg ,('ht

h,·,,: pal'n!kll;'; p(cr:t, pela SIHl

"ünlpt:df::lll�ia de org·:liliz:.H!oc;
p:u'abcJ!s l'ftpaZcs e lnCrçus do

cllll)e ela A lanwt1n Rio BrrJlleo.

pl'lo e�,forço dispendido; (' para
bens Olimpleo, pelo SllCeSSi) lll�

t':lfl(:ad(} .

(Emn, F. G. �usch ,Ir.)

Dias 9 e 10-- Sabado e Domingo

.E A(mN('IAS
--� Tph"fül1t', malílw.I li, l:� , ..

��.�

FILTAL EM P.LTJ1\Ui:Ni\U - ];.

o "Crak" da
( 'l'píx('il'Ínlla)

DO:l1ÍllgO. [) Palmeiras, Wl d

da':;e lhe R. 8ul enfl'C'ntoll valoro

':'.0 f'��q1i:i.drão do (�üll("{Jrdi3 j se·11·

do derrotado, 1'01' '1 fi 2. De to

tios uS elementos que ésUvEriLlil

em :.1(::1.0 naquele' j:)go, fi. prin
cipal figura foi TI?ÍXeirinllfl.,

qllP deixou [) j111blico eb P.io do

Sul boquiaberto COlU UIna. atlla

ção vel'daclc!Íramente assomhro-

VIJlGENS
DE

B L U M!E N II U.
PARA

S_ P II U L O' . E R I O

('(>lH LI 11L:l disposição,

6.::ts fei:r:t.§

cum bu(a \'onl:I<.k de vellcel' O

jôgo. Si o:; seu;') cí)cüpanheiros,
L'onlO S1tlinh.'l. 1\fa,'zjnhü e 1J1'"

ra, tivesséln a Ill"taJe iÍa. vonta

de dê 'rL'ixeil'inlw, i:l1ve2. fj l'S�

tns lHH'as o P�1rneil'as nã.o esti ...

\'P:;:-i� :illllJ:i

dect'\Jta .

CIMINHOlEIE PROPRIA
8LUMENIlU .. JOINVILE

1II�1ii

PASSAGENS
ENCOMENDAS

REEMB.OLSO
VALORES

FILIAL BLUMENAU
RUA 15 DE NOVEMBRO, 742

TELEFO�E 1 02 5

Não Bab('nlOS, si a vüHtad(�,
J disposi<;iio do atacallt" Hume"

Flrranje' uma
";:1. H(, muito, 'l'ei:·:eil'ililw nii.ü 1'0 llfll tlu Esi3do, [01 df'�,jdü ás

"W�iiiíiiiiiiiiiiii_.iliiiiil!iiiiiliiiliiiiiiiiii_Iiiil!il:llilí_i!.B'amlliiiil 1iI!illiiliilii1iillla.iiil·_ilii'ETTiIlI:-__
-"'

mriii:ill: ��rA..S'Jfft1Tf1f7 '-1iIiiJ!" hÚHH·lh1.g·e-ilS fIlHo: 1ht:: for!un
-;w

O.D noiva quo
Düi� uüico� ê diferejjte� e§lj�liltUIO� tio COil�â!jriUlô

BALLET DE GRETE WIESSENTHAl

Pagavel E�10 Mêses

/

C-ine B
-

ü�ch

HaJcão ' Cr$ 3000

r 5mm �

�rJl'l_·5.t .'tda:_;. [IH :,�i fi L1ia t='!JÜiV3 pa-
1':1 T�i:·=-riri1!h.-L E:rrl íiO:lr::::.t op1 ..

'liflo. foram �,s hornenaf,'cDS,
:;;ll t.u�la::ly.l!ll'!ll!!· no. Cf 2.SSU!lto

tla ;jf'malla, f'In T:.lo do Sul, rDi

'L prcscJ.ça do nbgllifico J.ta�

i1anT(.·, t� -t:!-e Ch-:lHCJu;:;truu d.quele
pubHi'fj qne- f'OJüpareCGU en1

rú:1:::;� ac, E.sráLÍlll CanGa;::",
i1i1ê 1I1�hst1UtlV2íTú2ht2 é' nle�niu

"

:Jr ��.-J(��,11:�� .nl.Hn:��ü�.I,�l��l_ do Es-
I.Hlv ..h-- �101 ..ut.t t._;lfulllla.

I r�ôl' i�;f';lJ. nt,s 11:1U i1odei>t"i.-
lúú:l t.h·iKa I' tÍe l'H ti �lõ nfst!1S

t'ülllH:_t��, t::hit;�.}ifi{·:llHl(J �U

rJ • C'i àlr da :�Erús.Ha);),

�GU10

'f�f:1 il:j('úlTF Jioj(!', t) an!Vel�=

Sfil'iú, do jO\'t'à:,rn,' r}�(lJ�o XaVier_f
dedicado all:><Uh. j'-t le· irl!prrssor
cle.st.e Diário,

I"Tcs;:s,r= félicltaçôes'l



MEMORIAS.
o õ"pllbdo !'?i"gailas Viana" enviou-me a carta e o ofirio

que Se segue:

. '.

N(.7G passei ofifem.J 'PGí a�. pOí�lie eeia vx �!üüu�t(i. ]P:;;_} en
rreral,r,?.. cGm 'uina aieg"rií.}. enTre o amornor tlfi pksilanimfl.wdede tHnr..;,'· tv. G fie ter »erijuuuio 'rUA FiBRA. jJj TUA.
CE1(,TRZ .. l de que Bstat,:ilS GpOi.:Hiv pE!10 P010_. que é fi supre
ma Juie.

As"i.:dl, qtt.aruio falsos amigas pZeit2auam peta teiefone a
tua TcnúM'io para contornar as dificuldades do teader ,/'n
maiaría, e resprnuient» que não podia.s renunotar a 1lm man
dato que o.nuio. agcwa o povo, através de 1tm menumnset plebi,'
cito, reafirmada de maneira esmagadora para teus dve1·sá1'iu8.

JIlrfllil'ament8 o t<'1I. direito é inomüeetnvei, como o p1"Dva
o 1il'<-.�idente .ttl, Comiseâo de C'onstituiç,'io fi Justiça do Sena
do Federal, I) ·j!1t8tl·P, senadar AíiUo Vivaqua.

Na Opnutra, o pre,�ide.nle pl'eje-n11 11sm' do fli1'eito ditnfll
ri,zl fie jU/!Jm' ]J�'ejlldicado o ,'eCJIL81';mento q1Le fL,,: da aplicação
do 'ngi/ltcnto âo Benaâo, 0_ qu«.. TCS!tU01i no cerceamento do
tcu di,'eilo âe âefesa.

Moralmente venceste na. PTop1'ia câmara, Foi p"e'Ciso con-

����'�t�:�,�,?·:��.�n:,::c� �� :!�;,�:ei:mg::�:?;:;n::��iSo a:o��� "Curl Herl-ng f'0'- pro'dl-go'Sllspenclm'am-se lice'n{'as de deputados c - até foi 'JlfJ1'mitido

�:e�:�:i�;�;�;):�, �:�;�r;;�o�� :,:���i::Sd;r;!r��:'��1�:·t�J:�o��� .' .

tTibuna conlieceú que [õra. um {108 aeusnâos mas não obstando

no serv,ar a colellllvllldade"de ser promotor e JUIZ".
O OFICIO

IIãccmo, li1'. ar, Edmundo Barreto Pillto, Na qlla:idade de •

presidente do P,T.�. - e do Di1'et07'io Regional.do Dist,'ito s»- Integra do discurso do sr ilra-odera I, venho ,'eaiu'mar ao p,'ezado companhe�ro, nosso se11,- ..
timento de repulsa ao. ato da Câmara. dos De�utados, cassando Rebelo dala 25 na· Prele-,Iurao manda;to que lhe fOi soberanamente conced1do pelo Povo"

,

j (5I�ADÃO - honrou sobre-

I
maneIra OS fóroH �e Slla urbs,
enalteceu aS granoezas de Sila

\
pátria, ezaltando-lhes a.:>! insti

. tuições, cultuando a. liberdade,
deu que {) povo é qlÍe Iinh3. nel.. "";l, símpi,'s f'nti'� ImmanGs. !.\. ,'qne di:::tíncruiu e pi'ezou.lVlt ..n; V<..Ll.. leULe.� ..... � .. .LJ.6._.,_.. pontece que a rniuha qut?st.ao _

b
_

'

Já devem ..,sta.r iemnradol'l d" pessoal não impliCa., náo pode IDEALISTA - creu na su-_
que, antes d<'1 dormir, r,ril"tm· �!nplü'n.r numa (tlii'slão com n. I pedal' destinação do homem
me unte G InF.U lJeus, o senhor Igreja Caióíicn., c-ujos t.togÜUJ..5 Ü..

- I. ..

J

supremo dEl toíl:lS as coisas e a ceila, cuj:l. base em São Pedro I
acred,tando na supremacia do

quem adoro de lOdo o coraçaü, r�conheçú'n�uJoS "l?�'inCi�!OS q�e- I eRpirií.o,· sonh_Oll cout um ml'm
i.,�eus laplos t: ul1 .. ,. .... nlehCe l,�,;; venl de J��us C Isto n,lQ (''Ir'"

.
do melhor, rerrido por princi-

se ·fM'St:'wte, "ó Q'wirdfl:r'" pensn--
ele pro<']amar. Se, no enta.nto, .,

..,

dÍ'.'ulgo certas nVf'ntHras, .'·'1 , pios lnorais.'
mentos de Ruhlim� perdão p:lra indo contra a minha fé em DEUS
os dptrfitorefl e n1PU;; ini!llign�.

f:. na religiüo? Ou terEi de acpiNiio há lug':-u' par;'). 6dlo·e run.'or. tar o infQ,1ihilid .. r1{l rqlP Cf) ..

nunen., eJ }lrinpip:lJnlenlp. no�; rtl0
!}� pO!)�lli, espalhada eln todos

mentos em flue ltle encontl'o (�OlIi
•... h.",1[I''Ii�;roi.lOS ministros da ministração pública, nas insU

Deus.
• ' _. . religião de osso Senhor., a úni- tuições culturais, a que deu aSeI que ha nllnlstros de Deus ca a· verdadeira no meu modo IT AJ 'I? N- I', m�lhor das snas enerrrias, on- .�.">. ao PO( ermmos con-que não gostam de mim, porque

1
de 'entender? o'

eu di,,-o que f"o� sãn hOl"Y'''flC "O· ; de q1lér que exercesse a sua po-
:mo nós e muitas vezes incidem O padre Olimpio cabalou con-

nas mesmas faltas que e11 e ""0- tra mim, para a cassação, no derosa atividade, CURT HE-

Blumeoau ( 'IRUA MARANHÃO, 21 TELEFONE 1405 1-- (Entr.xdfl pela flua 4 de Fevert'iro) Il_d2Ia.��ãf��·

i-_.�.�'_'��"'_""" ""N'_�'-

IMOORE - McCORMACK (NaYe�açao) s. a.1
-_._�,- ._-- -- $ ,

·í ,11----��;..,.-..,.-...;.-----;----------'---,
Chegada:. em Itajahv' II Compre

14�7 ..49!
�._..__...............�

$ para2 3 �7 - 49 $ --- -. --'
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Falando em nome da Asso- RING deixou traços profundes
ciação Comercial c Industrial e índelevets na vida da ·nossa

de Blumenau, no Salão Nobre comuna. Grandes obras, gran-

A convocação ilegal de supl€mtes, a suspensão de licen
ça. e pressão dos leaders majo,,;tarios diz bem o que [oi. a

sessão que só por ü'onia pode ser otuimaâa de julgamento,
quando não paS801t de �.m comício,

O P.T.B. 'espera poder' contar sempre com o prestígio e o

apoio do pr'ezado colega.. Sa1tdações atencio,9as, - (a.) José
de Beçtuui« Viana) p,'esidente do Dil'etQrio Regional",

Eu não teria necessidade de transcrever esses dois impor
tantes documentos, se não fôra a intenção de putverfzar certos
equívocos, publlcados na imprensa, li proposito de declara
ções feitas da tribuna, na sessão de sexta-feira, por um depu
tado cujo nome não cito para não prejudicar o seu partido.

No P.T.B. as únicas vozes autorizadas a falar em nome

do senador Vargas são os srs. Salgado Filho e Segadas Viana,
Fazendo sentir da tribuna que o senador Vargas me ha

via abandonado, um ilustre deputado, data vênia. nem sabe o

mal que fez ao querido ex-presidente, dentro das massas tra
balhistas, todas do meu lado, dando a entender que ele era

um ingrato, aabndonando um companheiro numa hora de
combate.

da Prefeitura, pOI' ocasião da

homenagem prestada à memória

de Curt Hering,. ° advogado
Arão Rebelo pronunciou o se

guinte discurso:

Foi' CURT HlTIRING perso
nalidade singular na

.

vida de

Blumenau. Sua exístencía, pas
sou-a inteiramente ao serviço
da gleba natal, que amou, es

tremeceu e dignificou, pelo
exemplo, pelo trabalho, pela. in
teligência e pelas virtudes.

HOMElI;: :...... o foi exemplar.
S,�n coração, que sempre se

abriu. generoso, :J. todos os apê
�
los, foi um oceano de tomladé,
As portos de seu la!', nunca, se

ff charam. às súplic:ls dos nzces-

Nada pedi, nada escrevi. não teleg-raf�·., ..e.fi fui a S. Dor
ja falar com Vargas. Nem precisava. Era um caso todo pes
sual. Q que .eu não posso é deixar de manífestar o meu aprr.
(;o no seu espontâneo gesto, declarando questão fechada para
a bancada votar' contl;a n cassação de meu mandato, e fa
zendo elogiosas referencias a mim, sendo de justiça' ressaltar
que a primeira voz que se fez ouvir nes;;e TlleHffiO sentido' foi
a do Uusi re senador Salgado Filho. a au loridade máxima em

exercicio no P,T.B, e ora em São Borja.
Tudo o mais é apócrifo. Tão _falso quanto ns ent.revistar:

q,te me são atribuídas. Para evitar ínvencioni{'es, todas as mi
nhn.� dep]3.ra.çõEs à imprensa. deverão ser por nlÍrn _revista.�C'\ p

nob!'e amigo,

a!S.sin!1.das.

CAPITULO
..4 t.'socia d081')

HOl'.l'EM DE AÇÃO no

comércio, n::.. ir;dústria, na ad·

Elé,tll·lcoS. e Automaf.icos

FABR. LIC. FR. SAUTER S. A. - BASILÉA (SU�JSA) ..

Montagem em S.Paulo e CudHbn- G aranHa 5 unos!
Altq • Bqixa PIes.doVelticai� e Horizontais

TIPO PEQUENO - parede - de lO, 20 e 30 litIOS rápidos, economicolJ &

h;gienicos pena fins coseiros e prof€�!ionais (cozinha, ChUVêÍ!O.
médico, lestaurante�).

TIPOS MAIORES - par.,d� _ de 50, 80 e 100 litros para banhõiro.
inclusive chuveito, pia. bidflt etc.

1'lPOS GRANDES HORIZONTAIS - de 100. 125, 175, 200, 250. 300 110-01
a6rvindo para fodas as ne-ces8idad�! d. llma casa inteira..

) Não neceultam de vigilónciol

� eprflentante excJulivo para sta.

Max Kooradt

SÃO ESPERADOS EM ITAJAHY OS SEGUINTES NÁ.víos�

Salda de Nova York
MORMACOOWE 17-6·49
MORMACTEAL 24-6-49
QUE TRAZEl\1 CAR{iA DE rniPORTAçÃO E CARRJDGAM PARA OS

SEGUThTES PORTOS NORTE-A!\'IERICANOS: NEW YORK, BAIJTIMORE,
.. BOSTON, FII_/\DELFIA I'� JACKSONVILLJiJ

Reser'l:t de pra.c:a e de'ma.is informações.com os
AGENTES

i(ia. 'Comércio e IndústrialMalburg Telegrama

i
Ill00REMACK f

_....-1.!..A JA H Y _--=-... �

des organizações o recomendam
à nossa imorredoura gratídão .

O nome de CURT BERING
tem lugar de nítido relevo na

htstóría blumenauense ,

Alguém já. disse, que a hu
manidade é leviana, mas, é, jus
ta, .. não esquéee os seus \pro
homens, aqueles que a serviram
e a dignificaram,
Blumenau, meus senhores,

vem pagar 3. seu fílho dileto di

(Conelúl na 2.a pgn.)

.

Apesar de católico, querem
-ransformar-me em protestante.
Sim, sou protestante porrme J"fl"
Jato pelo dever de os padres fi
iarem nas igrejas, cuidando das
llmas, e não participarem da
vida. pública. dizendo coisas tÍ>r
-ivclmente profanas nas tríbu
nas parlamentares, Sou protes
'.,,..,tl', norrtua acho qu- o reco
lhimento da secrtstín fica me
Ihor- a um sacerdote do que um

'g-ar no Tribuna! de Contas, ir.
cidindo até na acumulação
'"I n(\� co-n 'U.- .... "'17'o,p.;,+n.r:;: Tl .....1('\

.....
,:='1.

souro "dizimos pela Igreja,
esou protestante, porque ae.,o que

Divulgou a.. revista norte-ame

rrcana '«t', �. Ne,v� anil \\ "r!.]

Rell0rt�i", r.m um 1- de suas 111-

e(U<:;;es, ímportunt« in

querlto . prot'edlflo nus prmcl
p:d.s capitais oa AmerÍ<'n Lati-

\-Valdir, oc:wionalmenle, veill notaI'], nem Waldir, certamente,
atl� A NAÇAO. Buscava ··1ll1l I dl1vidar:'L .da palavra elo Nilton,·,

. .

jornal at.t'azado. N:;;tnralmeilt e,
procuro1l o Nilt.an RUflf:i, ri!da
tor de esportes. 1Iials natuf1i.j·
mente ainda Io.i apnlsent:i.do. ao
pnC3.1TBgaÜo dr; l'pdieir t'-�t.a."

not:u;. A ponv<'rca, def.df- logo.
girou sóbre o con.'urso. Nào
perdemos tempo em "'arrancar",

Se ele viu tun pacote -:deste ta

ma.nho ", é porque tar

eidst.iu mesmo. E, naturalnU3T'L-

uma entrevistazinha de \ValdIr,
que publicaremos' amanhã. Ho-;<
je. o assunto é outro. E se \Vâl
dir nele 'entra, cleRd'(' logo, duas
�:lão as r!Lzúef:: é o Hdêr do c.)U-

1.0)

2.0) - Teixeirinha , ...

3.0) - Waldir .. ".:.,
4.0} - Egon ..........
Foram esses oS- quatro ma�s

votados, Túixeirinha

o

é r �a eseala antiga, dos Estailos
Unldos, passou 11 ser' forneci
do pela Europa. Assim, c que à,
exportação nortc-americana p::;._

I

ta a Amcrica Latina de ., ....

485.000.000 de dollars, em 1938

CW'HQ QUAL O ,TOGADOR
MAIS QUIi;RlDO DO VALE DO

tal' a conversa do Nilton

si, pois ela travou-se com 'Val
dir.

O caso foi o scguilJt(!: O Nil
ton H.umlÍ fôm a rrio do Sul, :t

do que todos julgavam. Pache-

conseguiu maior munero de vo

tos.

Cremos qí.le Teixeirinha gIlar-

diferenga
l!-gora,

o Bandeirantes sagrou-se cam-

l!otlvite do Concórdia, prcsen- dou, mesmo, uma parte dós vo- cedores, certamentc,'vão desen
ciar os festejos do aniversario tos. Ou, então, o Nilton Russi volver um grande esforço no

da fundação deste clube. Vira. estava de oculos. sentido de fazer com que"o ,Clu
:Lssim, a homenagem pt'estada Uma coisa continua sendo be ganhe esse titulo de MAIS
a Teixeirinha e contowfJue a es- certa: "\Valdir é o leader, éom 6 SlMPPATICO. Será lun 'Pl'erqio

(Conclusão da la. pga,)
:"}·D·, Se dispoS·.1:1 ·1 "a"l>;t:arda
politica nacional. Ao Est�.do G<'
Minas não importa que '0 nome
escolhido seja deste ou daquele
partido. E essas pr:;ten:"ões pa
recem justificadas pela coc,oão e
unidade do Estado, ao ,�{}ntrá"i
do que se observa �outros, com
u.·

.. ·t:aUedla.vels

;;e futebolista fÔl'a entregue um

pacote de votos,
mil 4.55 votos.3 mil 763 votos

de vantagem s�bre o 2.0 colo
- di]t'a um pacotc bem gran- cado e 4 mil 105, sôbre o 3.0.

: I dinho - disse o Nilton. Deve- O mais é «conversa mole», ..
I 'ria ter u�s mil <;coupons.", no CONTINUA FIRME O VAS

j I mínimo, Era assim: "E o NU

I, tou sepamva as duas mãos,

f deixando entre elas um espaço,

I medindo a altura do pacote,

I
Bem, Nem o l'edatar destas VISÃO? o Vasto Verde conti-

I._�__-
I L

------ ..---

I r
I
I QUt-I_ o ,JOGADOR MAIS QUERIDO DO VA.LJ� DO

I ITA,fAI?

I

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

Enquanto isso., o sr. Neren R:
XI"S vem perdendo terreno n,

seio do seu proprio parUQo, O�
mais extremados pessedistas. qUE
antes só viam' a figura do l'eu

(Conclusãn da la, pga).. presidente como o candidat'J n"l-

'ção O acordo limitado a que che- tural, já admitem outra "anc!i-

l
...r ..... 1 .... l�.:;·l) V(�n1 ('orl.c::a,� n l'!n·

.garam os chanceleres dos Qua- dencia cada vez ·mais V!';(lrO!Jf
tI'O Grandes em Paris. A reu- .'

.

- nião durou pouco mais de tuna I '. ----:--.-'"""-....---:-.....-.........._-_....._.;....---..........-'"'� .....

hora, sendo adotadas apenas as

medidas preliminares para criar

os :recursos que permitiram le

var a cabo as decisões de Pa

ris, Por outro lado, cessou ho-

TO VERDE

Voltam au tra�albosegundo concurso de A

QUAL O CLUBlp
!,AIS SIMPATICO DA II DI-

Concurso Esportivo

jc, depois de trinta e nove dias
ele duração,'a gTeve de quinze
mil ferrovi{;,rios alemães, diri

gida contra a administração
r�lssa, Apenas uns. trezentos

ferroviários não voltaram q.o

tráoalho, t{!�erosos de represá
lia soviéticas. O primeiro trem
de Berlim para I) oéste da Ale-

.. . .. . . � .. . . . . � . . . .. . . .. .. ; . .. ...

,-

Jome dn jogador e dui,,� qne defend(�)

QUAl, O CLUBE l\I1US SUIPATlCO DA 2.a DIVIS..\.f

• • 1- � .. • .. .. • • '

(Nomf> rlo Cíubf' mais simpú,tico)
OBs: Rt"corte o coupan e ç. �,on)lIue na urna

..

no ],nverno

IPllllLil1
.I�III[IIR� ..

REFRIGERADOR DOl\mS TICO DE
-- INGLEZA --

PRONTt\. ENTRE]A-
VENDlS EM PRESTA.ÇõES �

P R o S D õ C I lU o SIA.
DE NOVEl\'ffilío, 681 - B L U M: ENAU �

PROCEDl':NCU.
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