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ASSIS C1!AiE�ÚBRiAND_;:::,;'::;:':'='=��#,':
S. PAULO, 7 - Em 1�36, uma nhara cegamente o

,

tarde, Antonio' Carlos convocou- Vargas no' rude -gotpe com ",O

me" a.' Uma conversa a dois, a- qual o' qa.tete tentara. arreba�ar
cerca da decisão de renunciar o ihe, infrutiIeramente;, -a ,presi-

I governo de S. Paulo em que sa- dência"da. Câmara. Concorda�a
bia estava Armando SaBes em- Armarldo SaUes com a i>oljtl�a

I penhado, obliqua do presidente da. ,Repu-

I
Ele trazia o coração ainda ul- fiÍíca, de colqcar Antonio, Carlos

carado ,p€,ia ,atitude do Parti-do fóra da presidencia de. Câ.mara,.

Constttucionalista" que, acompa- para, desse modo, 'ame�rorrlar a

_'-- ------' o outros candidatos que Ou:a.ssem

por de fora a' caheça.: Decepada

a do primeiro imprudente, qu�l
o temerario que ousaria segui-

10 ,e expor-se a receber .o ,mesmo
castigo? Natureza compassiva, a
tolerante, certo de que a sua ho

ra presidencial passara,' era, c�n
tudo com o adversário da ves

pera que pretendia marchar. ln
,

forrdei.o de que nada s�bia, �
,'_ de qúalquer confidenCia

tra,e:>, 'l:M o

governador, de S. Pau o. as

� Sousa Costa dele ouvira, noS

��pos 'Eliseos dias antes, a a

firmativa de que era peremp�o
rio seu proposito de abandona:

cargo' para candidatar-se a

I �ucessã.o do sr. Vetulio' Varg�.
C m efeito, poucos dias depOIS
o

o defensor
resignava. .o cargo ..'

dos CampOs :imllseos.
'

das Chaves '

ai
'

_

..� uum erro pOlitico p •

}�r disse-me o dr. Antonio,Caro,

�o;. No governo d� S. PaulO, Ar
,

a Salles tera. controles po-
man o ' ,-' .

(Conclue na 21\.. pag,)
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o Pap,a
,LONDRES, 11 (U P) - A Ira

'::Jrimsa britanica pUbÜca noticias

,t�IELHORES (JONDIÇ'{;ES DE �'R.4,B.4.LEO P.tRA ]lL-U?ITI- e fotografiaS da. "Isita �ile a.

11(j8 � -4: tripul:ação, do bcwco mercc:mte "'WoodcaÚ,." de 959 "'rinceza fez onte.h ao Pápa.
tot;e{adas, não lJ.á de queiXar-se de sú,alt acomodaç,}es.' Cada. ;:.em um só jorne.l tece
�embr.o ,da. tr�p:u!açaQ tem ca.bi ne pr6pria, com açua ,mcantida

\
t 'I

.
" comentârtos, nem tão pouco.

quen e 'e rw.. O quarto' da vá nha dos maquinistas t",m ainàa. '

, �Pl'a banheira dentro, da, qua; po4erão jicc.�' da 'int,lho até la-
menciona os protéstcs dto certos

'!Ja.T'S!: da.' gra,xr; 'das maqUinas,. acum!uI-ado â:",7'.:vr-ie o 'tra.balho. grupos protestantes contra essa

'_�;.;.:;..;...;o..,;.........,;....,;...---�....:..-"_-

"

"
, (BNS)

,

'

'_-,-__,---,-.,...;..._.;.V_�s_I_ta..:.., ,.,... �-....

:Blum Figure s ele
vida· economica . nacional

enau

- -:.,

Os

srs. M. D. Figueiredo, e Brasília M.NettÓ
itinerantes aias, sendo que a Associação 'J já, entrega-se à tareta., d�, 'p'i�":
.de poucos ,comercial, e Inó.u�t_riª,l,_, .. ,desde' parar-lhes condigna. recepÇão, ','

<

-

• _', h
• < . �

.
.

-

,- ,.'

Participarão <aravana os

ConSidera falido o acordo inter·partidárig
Sêrle 'de,' discursos a ser feita pelo: sr, :J051

Amarico 'abordando palpitantes assuntos,
RIO, 11 '{:Merid.l o sr. SItuação do 1>a1s. Apuramos que, possivelmente, s6,depois do

José' Améríco renücíarâ breve- que o lide-r da UDN' vai anatí- regresso do pr�,sidenta, �Dutra:
mente os discursos em torno da sal' o momento potrtíco, con- dos Estados Unidos, tlibuÍ:ÍI;rá:
___ '. _ _'_. -=---" �-- sequencias de acordo ínterpar- Disca 'ainda, que em 'Vista dos

r }
! ,�
�

c!l.C1did<J.\.u.:a Ú'" sr. �:el'eu

'mos. ,() "Vresltit;:Ó..e disse

h�via ,g::l.1J,des iigu,:as, p!i>ra' : .<1:

ptélii4�11.CiÚ:, Citou, laesmo"
.

al-:

tidários e encaminhamento do casos pohttcos do Es:ado do
-

".

problema da sucessão, abordan- I Piauí, Ceará, lVlararihão, Río

do, ainda. outros palpitantes :"Grande do Norte, Alagoas, Pa

ternas. Interpelado pela repcr-! ranã e Estado do Rio, consíde

tagem, manifestou i) senador I ra o acordo falido.

REGRESSOU INESPERADAMtt,rrÊ "

O�SR.-ADERBAL' R. DA SILVA·�::'
FPOLI�, ,11 (Meridiónru)

Via afreti., éheg-óu hoje a esta.

cidade,' Imprevtstamente, o er,

Aderbal Ramos da Silva, gover
nador

'

do E�taào, o qual tói

at,7'liarrlado no aerodrono apenas

pelo governador interino, sr. Jo

sé Boabaíd, prefeito Tolentino,

de Car,ra1ho, Secretário da ;Tus:'

tiça, sr, Armando Simone Pe

reira, familiares e outras pesso-·

mm. antes que se possa comu

nicar tambem a. substituição de

'F..IO, 11 (Merid) - Em vista

dé várias 'reclaInaçó-as, o Minis
toério da Al;'ricultura esclarece'll.

-Que não' foi feita penhulna 'eon-,
éessão a firmas estrangeiras 'pa

ra .a pelica, do call1ario no flor

te ou nordeste. Apenas uma fir

ma nacional quiz coptrata.r um

barca e especialistas' norte-ame
ricanos, para estudar o volume

dOlS cardumes de Cll-Inarão na·

ol1",la� &gt)a5, ,mas esta mesma.

desIstiu; "era faée do �usto da.

omração � das exigencilLs ofi

olais.

a· ptesiJencia J

ela Republica o sr. Nereu Ramos
Atacado, o Gal �ojs pela' sr. Barreto Pinto � Exigida,�
p��a iI���ad�,� �!!�..r�S!���5.�OI dp��os��P�?O'
da B&,�ir.ra:, de fioj�, tev� infcio Pinto, que no momento chega- JNCON�'IT'úCIONAIS

sob grande expetati1-·a.. ..mdo va il C2lUara, retrocede'l, apan- O sr. cirilo Junior anunciou

ém 'vista,' as, memol":;ts '_�ol, sr. donando � edifício.' tambem, que a M:esa deixaria

Barrej.o" Pinto, cuja. pu:'i.caçã.O Ma�s, tlior�e o ,lider trabalhis- de considerar Ob�eto de aefibera-
,

'

'ta Gurge1 elo' Amaral discursou, ção todos os prójó�os cr:ii.lldo

. Sabia-se que o g.enral (;Ois lendo ã seguinte declll.raç:.o:. I agencias postais i outl'as repar-

pelo repre-
- «A bancada do Partido tições, ,isto fi. jurisprudencia;

sentante traoaU':;'sta, havia man- cr:Wa.U1iS?L' Eraslleiro, em reu-I da Comissão de Justiça, c�nsi

dado dizer por· 1nte:médio do mão que acaba de realizar, �- I derando, i:1l.is projetos inccnst�

deputado Taodulo JUburquerqUe so!Yeu_ não endos,sar as conSl- i tucionais., O asgunto foi 0:'jeto

quO! exigia completa retr2.uçãO, d"'cões (;0 sr. Barretou Pinto,' de longos tiebat�s, tendo os de- ,:

por escrito, sem o que Uquida,- �;f1'::::-,l� re�;:::::e�� e;� I Ppout.s'a�eSrgAaI1ltoeni�l!'one:�.�a��l�;:
'

cGOV'
_';'derbd

Ra:OS�';I1J,a
'CO'nlra Odaria o represenumte t.':'abal.hiS-.. O" ..... A

mBarreto Pil\to, aos or�i:l.os como, coulbatido à llecisi1o, dizendo O n S p I r a v aHoje O geE;nral Gois compare- �b:en::�t��o!�rtidO.
na fonna., ql'::O:�t�t���::iSserp��nJ,:��:ra�:i�

,

ii

ceu i:. sessão da: Camara, m�s I dEU d sse retirou, Gepois de instado pe- '-IAGEl\1 DO CHEFE DA
.
ando serviços inexistentes.

governo os
"

,OI o
ci sr, Flores da Cunlia e outros NAÇãO QUEItEM CASSAR O MA..."l)A� til

Discursou; logo em seguida, o TO:OE :áARRETO ,:,">INTO '

-

e
1 ti o das quatro liberdades

preSidente da Mesa, sr. CirilO, P..IO, 11 (Merid.) - Heuni- WASmNGTON, 11 (U P) �, c,

I b-etivo- em prol dos qauis os

Junior, tendo um telegra..-na. do \ ram-se esta tari:e na Call1ara O Secretário Ge:ro.l cip Partido O J "

,Chef do GabineteL:ivil da pre-
I
dosâ Deputados os lideres das Comunista dos "Éstados Unidos, I

ovoS lutaram na segund:J.

sidencia da. República, éomuni- di-.:el"sas bancadas, os quais 31' Eugenia Delmis, decarou ho· :Uerrá. mundial».
�a.ndo qlle o Geenrai Dutra, de-j 'trataram da cltssação do man- ic no Comité do Senado que o O sr. Dennis nã.o compa:l"-a-

vido,mente autorizado pelo Con- nato do deputado Barreto Pin- Pacto do AlLantipo :70rte «for-

<;resso sci ausentaria dó pais em, 'i.o, do Pal·tidó Trabalhista Bra- ça os -::'stados Unidos suprimir ceu �essoah'"Ue1lte ao Senado.

visita oficial &Os ES'(.aclOS uni-; sileiro. O genel'al Goi.. :Montei- vela a forçã de' toGas os ma"i- mais sua C.",claração foi lida e,

'dos. no prõxillio dIa 15 do cor", ro q�e o dep�tado Ban-eto Pin- mentos populares das Nações é por 15S0 que o lider COmunlS

rente, Acrescentou que, de acor- to Iorá. deshgado da bancada ,ignatârias». O sr. Dennis acres ta está sen\:0 julgadO, cora mais

do com o artigo 72 da. Cansti- petebista. não, se respollsabili- centou que o tratauo é uma es-'

tuiçã.o, asswnirá o..
Poder Exe-, zando esta peos seus atos. pécie de «Santa fli'iança, des-

cutivo o sr. Nereu Ramos. o tinada a replimir ri trabalho e

ato de transmissã.o do poder' se movunentos comunistas na Eu-
Muitas pes!loas se curarar.l to·

realizará. no Catete. no próximo mando as refeições um calice de ropa Ocidental 'e transforma;

dia 13" às 10 horas, BITEP. AGUIA PURO. em escarneo a carta do Atlan-

r� intimas. que estavam ao par

I
do seu retorno.

Seu regresso de'.! motivo. '
a

g;:'andes espansões ã·';l alegria
por parte da população, q�e ren

Õf.l ao ilustre cataTlnense verda

deiro �ulto di! admira,cão e !ll!'1-

patic. pela sua �onà'l,tl", intell

gencia e princl.pios cristãos.

A

:eviramente geral nas repre

!entações diplomáticas �os Es

tadbs úniúos na America La

�ina, dentro dos proximol> me

Até agora só estaria as

sentada a substituição «;10 em�

bab:ador em Monte,"idéo. sr. El
!is Briggs, mas' algumas fontes

acreditam

Determina a Cur iaMetropQlitana
lIãQ'devémóssace'rdotes
e,n"àlver�ae: em política
Normas gerais émanadaS da �ta. S�
FPOLIS, _ (Á· N) - ,h"sinada Curia. Metropolitana, àetermina�

I
,naS determmaçoes da Santa Se,

pelo Conego. Frederico Hobold, \'IIO que o clero níió se en-.:ol....1l colocarem-se os �acerdotes, so

pro-Vigário 'Geral, acaba de ser em partidos p9Utieos. Acreseen� bre tudo os paroicos, acima. e

publicada. uma. ,comunicá'Ção� da ta. 'ser. :norin� �erál, insplrad� fora i,!os partidOS.
__ .:... __

dez outros comunistas de di

taque, pelo Tribunal" de No

York, seus,ados, toúos, por
'

rem conspiradl) e ad....ogadO

queda do governo. I:
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Trabalhistas �onstfl1ir mundo pacifico
Lica exterior U-::5 Estadu:> Um- da J:!]Ul"OpQ. Ocidental, OS traba-

005. Ihadores têm aguentado o ata-

vrno sendo; a que não se encontre

'soõ:a dominação privada "OU' go ..

v��nanientál. '.'" .:'.'
"

,

,«Por', uniões dernocraucas Ireferir-me àquelas. as

Campos

No mesmo dia, o

-

=

o ministro Francisco Campos,
-- Colocá-lo sob a dependen'-

::
llleiros.

,�UlllnllJ ':!!UlI!lIIllllllIIlH I íl:':': 111II1tI11II11II1111Uilllllllllllllllllllllllllm-
, -

cia do ministro da .Justiça,
-- .!,_' Chefatura de, Policia já

estlÍ subordinada a esse Minis
terio,

i =

HII'RMANN
CIRuRGL4.0 DENTISTA

Ralos X'
em Radiografia dentária para

----- exame médico

E_JIl
-- FÍiinto se rebelará.

cert� quanto dois e dois

gualquBl§
-

quatro.

1203

l1lavam e::;se ru;n1o perigoso, uc

cidiJnos intervir, Deli"caL:a.men-:
te, pedimos ao capitão If'ilinlo

de incorporação

fizesse a comunicação,
.:c_ A idéIa ê boa,
- Pedirei licença. Para subs

tituir-me, o sr. Vasco Leilão
da CunJia é' o homem indicado.
- Enérgico?
- MaÍs do que isso. Violen-

to, quando se enche de razões.
- Serve'. Quando ser.. l'
- Ainda esta semana,

ofensas, Não abandone a sua

casa. Do contrario, maiÍdarei

que se rewrasse.
- Retire-se para

- ordenou o min�sti:o. - 1\ian-

lenlla-se pr_!!so, na resid\!ncía,'
Não sob palavra, que não a tem.
� Está; me insultandor
--, Revido apenas as

social por incorpora-r-se.

O B'" V 11'eCOihê-lO
li, um qual·tel da Po:sr, en]alUllTI argas a-

pontou-nos: '
licia ::,:,iítar, 1!; entregue seu

M d
' '1" pedido de demissão antes que- an arei a gUIlS uOs guar-

seja demitido.da-pessoais ao presidente para
l1roteger Ó llunístro interino.

-- PO!' que'!

Não vai ser assim, sem

l1Ulis neU1 111enOl'i.

Que quer dizer'!
'

O }Jrcsidcnte dae
-- A polícia carioca é peri

gosa. Não se sabe o que pode
ria tentat'.

r cu e quem resolve.

A, essa altura, o ministt>o

Vasco Leitão da Cunha deu oDias depois. recebemos ordem,
golpe de miserlCordia:de comparecimento ao Min,ste-

-

O, Vltalisador Elétrico ''i'orrns. restaurando' a !êIlEH>�ia elélrica
humana, põe todos Os orgãos em pel'feito funnci;)üum"oto,
Encom. no Rio: INSTITUTO,' VITAL;rZADOR WORMS ,..: 17,
RUA ALCINDO GUANABARA - Sala 606 - 6.0 andar -- RIO
Em' São Paulo: - Demonstrações a domicilio, {coNTINUA)

o-ABC

�ti t�m muitg tt!lIDIH! !!�r!.

'UvrO!!" de1T9r�r bibUo!ic;u.
!l leUul'.ll. di:i.ríg de um bom

crat.ícu ou nüo c se pouc ser essea padrões. São os nossos
considerada Iivre . A' matcrta aliados mais fortes. "

das uníõcs amei'íeanas bem co- Os programas transnuuuos

,mo ,as uniões europeias, as quais

1110
tliu 1.0 de maio Coraiu {te

apoiam o Programa de ,Re�uc díeados às discussões reíacío
penl.çfw lfluropcia consíueram nadas com o trabalho e a poli-

A DIR�TORIA

OrlO Carlos Henrique Mayr i
,

I" I
Comunica' áos ::?cus' amigos c U6gueses a sua /'próxima ida ao Rio de'·Janeiro onde irá instalar seu

,

corrsultório à Rua Lacerda Coutinho 11. 19, com 'l'ele
'fone 37-!J707 c ontÍe esta.rá à dispOSIção' dO}5 mesmos-

Motiva sua: saída de Timbó o fat.o de se ter in

compatibilizado com a presidencia da SOCÍedaue Hospi
talar de Timbó.

Aproveita a oportunidade em apresentar. sua

cordial despedida à. todos os ,àmigos e freguez�s de

I, Bluumenau, Timbó, Indaía! c Rodeio.

l'o!!clUlião .ra (iH. pgu.j
" " ,

.. E:;ti,'e ao aeu lado em cruzauas,

de:'osos nas !!llíos para levar o f1 9, 3', 6 1 9 4· 9 ", odO
de ;����_;;�O��_,�(J�P�O ,,�:��;pais aos conucros. !!]U rue Ü.HllO >

_.,

� sr, �JQSC Amér-ico para. devorá...

"tio que, ronunLiantc c candída- '

110, 'O resto é a historia que ta-to, ran.cm-íne forçaI! paradereu-'
dos conhecem,

, ;"_,' u, '''t;'�''� UClllOC1'UUCO eon-
- "Dr. 'Valdemar Ferreira - Vargas, Progllo�tko dias nmnt'- I "

no da .Justiça, permanec�nclo à era O ·plano, já visív-el de ficar, int�rrogou Anto�io. Carlos c 1 gos par� uma ,causa e U�l chefe I Repete-se agora, entre 05 por
dispo,sição uo sr. Vasco :L.eltão' que se delineia nas manobras eminente comercíalista - com nas qUaIS se Jogou a puto dcs- Ladorcs da centelha de Armando

,
....o ar, UetuHo Vaarg'aa". que recursos conta o Armando

I coberto, e, algumas vezes, scgu- 'Salles, o fenômeno de há 12 a-da GÚn11a, que �ssunIira a pas-
E, depois de lima pausa, con- Salles para o passo que está dls- 1'0, de antemão. da derrota, Nun- 1110" " meio. U pn.rt ícto constitu-gia ,à regra. ra em relação às emissoras ctan ta em earater provísorto : l<i- etuíu : posto a dar? ',ca perdia o Andrada, n.•scrcni- 'dona!i:;ül., uue hoje se chamaO �r.' Benjamim Varguli destinas ã?s alemães, eavaníos ia,' sem ter o que ta-I

'

',Fleumático, com uniu tocante uaue. Conservava o bom humor I D,D.N., quundo 11 praça eleito-cidíu; então.i.apltcar outros rc- nando como 80 fosse (,péÜTCS�' ZCl', à esdera dos acontccímcn-
- "1<'alo '-LU Arruando I::lul!cs candura e, uma honestidade e a confiança p,pul'c!Jte, mesmo 1'0.1 é ocupada por dois leões ia-cursos, lançoando ma"o, Iguaímen dessa nossa conversa. li)u estou ainda mais comovedora, rcspon- 'nos instantes -uific�is. Pruuente I mintas do toialitarbmo, ambos

v - = registradas, (Elrn Santa. Tere- tos,' F'ínalmerrtd, a oruern Il'j(l d '
,

te, da Guarda Pessoal (io dr. '

,-,' - • certo () que ele nao vai agir,
1 deu-lhe o dr. Wuldetuar Ferrei- e cauteloso, jogava, porém. até ,fortes dentro d,',b, sem ouvirsa, uma enorme radío-emtsso- n»'i�uria o capitão l'_llmto_Mul- pela, forma por' quo pretende," ra:

. lo fim, pela certeza de que o c- I ninguem, sem conault.ar nin-'Getulio. Procurou o irmão e

I
ra alemã só parou de funcionar' Ier' chegou à rua da l{elaçuo. u'll.lcsaJU!.lUUo ue : !li'omes::, s V<.lUD-1 - "A bem dlzer até agora xemplo de perscverunça nu ad- I guem, ueixando de lado F.R. ecolocou-o a par de ligações sus- na vigencia do Eteliegouycn): telefone soou. O ar • Vasco LCI- • ' v ,_ ••u11 J jN"""V, ,,_'jJuLv'O j'orl' ningucm Tampouco OUViU! id I " _ II--' S D oozí nna um candidato é

-

i '

_ _ -.
I

n homem hu.uil tusHlvu l 1.11-

..

�
-

"'6

�

.J.
. '.

'VerSl aüc, era a nH.!!ur hçau qu�
-' .. --peitas man�as por Filinto Mui- .

__ Procure o ministro l"nin- to.o 'dn Cunha a" �,tt1ê\.i,- As C01- U_U,. ' J
, ", AlI!lUnllo Salles rotças pol�tlcas o llO!Ilem púi>1ico l!ollerb oferc- ",acode-o na areull.,Cl.LpUZ, por I::;to lllChl!!U, lIe ter ue outros Esta!lo:; para resIgnar

_

I F' .

l' 40 1.. csus terríveis que ÚIr:;�(;Iam ou"
'

, ,_...' . ,
, '�cer :\OS contemporâneo:;, =!n nlaw tie [I" reaul F.-S_ o

_ '

"

.', I um gc:;t? �C�dCll11CO, sem I!lrrlOr o goven1D pela forma por que "
.' .', , '.; mCGmo cenário de dezeml.Jro dellUO posso repetIr. Os lDsultos alcanee pohtlt�o. Se resIgnar ::; ... - e�ta' .ll'Spocto a fazer" I A ternveJ cXjlCllcnu.t n>ll.!!tla 1 ,- ,

I
' ,'. � .. u ,

.'," .- 1{l;J6. E' lIma COUSpll'UçaO, pl'l-ditos de ida e volta, ofensas gra ll_e porque o faz, e 1 undado em Ouvi dos lábios de Antunio lJor Almamlo S,1I1es em ,,7 .nuo ! meiro contra o lJom se�so e de-o , ' " •

','

1
val"u ao!' seus comprr:1hcll'OS"mim Vargas conversou com b ves foruln lnommaVels. As pa- elementos que nós desconhece- ",arlos a narrativa deste 1, uio- pois ,se quiserem ,contra tudo otittúar da pasta da '.Jll�ça., lavras do ministro, hom,em afa-' mos. Goslaria de dar com al- mento dac conversa. que ele L� • .: Devido à dramática impl'uden-' que e elementar na elaboração'Conto,'u,'a' situação ,e pediu que ve! e delicado, tornaram asperas'

I
guem da sua confiança. um ba- <.vm o politico que cra UI.], toO"

I cia de uma at�tude, adotBda sem I de Ullla .candidatura, Deus quci-
"

". lanço de forças, porque nlinha homens !.le conl1ançu do eX-hu- qualquer hgaçao com outros ele-
.

S.S, arranjasse mn melo de' foram !nommavels. As pa�a,ras
I ", _'v.__ j_" "�,,. ,u�,'J.: ih," Ivernador paulista. LIa o atc!',,,- mentos partidários do pals" su- I"" quI' a rrwrl'ha do� :LCOnLeCl-"fazer cuspir o 'Filinto pura 1'0- ,do ministro, homem afavel e
l tendo acompanhá-lo, na jor;mda I rara, j!;Je ,-",,) !Jullla cunellu ..a' ,-0- eumbiram homens c regime, For-j,meIllOli, náu fllncio:le desta. vez

la chefa.tura de Poiicia,�, delicado, tornaram-se ãsperas j:! 1
da sucessâo'. mo a renúncia tealHÜ !le A�- mou o sr, Getulio Vat';;üs u co- com o mcxoravcl I'lgor com qu�

_ Qual o jeito'r _ indagou brutais, revida�do, naturalmen-,
, ,Imando Salles nã(l.esUvesS"e em ligação de 15 Estado:, para com I ela operou faz doze anos. Ha

Vindo a S, Paulo, dms maiS

II relação direta. eum Ulll plUhO, �-
ela. dizia. "secar" a candída.tul'a I lIU SI • .t"'r�sles l)'lal<l _uma ref;cr-te agressões morais que vinham

leSU.dl .!1�"'" ."ü,�..c,o brangendo raizes em V"dOS po •• - A d S 11 l' d
"

I ,\ta, :Mercc13 ser poupada e nun-J d d 1· h rnlan o a es, en o-o' ISO a- I -
do outro a o a ln a. Salles, o transunto da palestra tos do pais t- f' 11" e ..".,l,i <1" plL'dllU:LS como a

.

-I o
,

'

que �",nl ao l'agels consc lel- .', , .Desligou e disse: que tivera com Antomo Carlo",
" pl'llüell'll l'e2 da manadH. que VaI

__ O homem vem ai, I Mostrou-se o' corajoso' opositor
- "De�s queira que. eu me, cn- 1'OS

_'
, I atravessar ,o rfo J?arag'uai. Es-

, ,'. ' da ditadura satisfeito com a se- gane, l'aeloemavu conllgo" o llU�- Fora erro supor que Antol1lo. perém mai" dias, e o verão cs-Mela hora depOIS, l'ealmeuLe
d d

-

t- , tre.A ndrada' mn.s eu nao ve 10 Cal"lo:3 fosse 'um alarmista, e I Ih
,_ , , , gurança e uma a esao ao pIe- \

�,

,

.

" ,-,alegada con10 unl coe o naso capltao Filinto Muller entra- ciosa quão espontânea, e pediu- como o Armando �alles, salta,�- muito menos um peSS1l111sta... unhas dos jaguares.- No texto da lei, talvez. va no gabinete, 'soltando
.._� '1"_ l-'u-:t'-'�" "'Ul ....os uV"'�U" I do ,dos campo� �hseos, �por es-

\Na -l'eaJidaue, lodos saõênios deiros urros. No recínto anue diret-ores, no Rio, em contacto' ta forma romantlea,. ch_gue a
. � � _

,

o dr. Waldemar Ferreira, ,enfrentar tau a!.lversano Llolauoque o Filinto é autónomo. ' se encontravam, o ministro m: eom
I '

f I'que ele daria a esse instl'uçõ_es Ide
recursos inesgotavels. l�rasea!'� M1NlSTERIO DO TRABA-

-- $erá facU chamá-lo à nos- terino, "disse nomes feios � to-
ara falar com o ainda entao ti! em. �lalloj)ras, p::ra a

,

, J , 1''''lli tutela. E aí'? dos 'tis tons. Nova discussão se P
'd t d C: um immlgo, como c o Getulio LHO, INDUSTI\>lA .L:.t;pr..eSl cu e a amara. I

"

COl\ll�RCIO'rão traYOu.
,., �(�o�"u�IM."'.""_.'-19'J�"\."'.--:•• iõ.)I. "��i��e����i�������i�i�iei����c.;4K�.",.u.I,I.Q.(1"�� ,,.;.J.�.I).Ll""''''':'ItO�O'''' � ,

são I <'? O senna!' está falando
'

I o minístrõ da Justiça! S!! Dl! M!'> "Carlos Gomes"o mmistro Francisco Campos Deixo de
AUI,ji\S Dlil'DAN�A '.

,concordou,: mento üIsso! - respondeu l<'i-
Temos o prazer de convidar os filhos dOI5 mIl'S·

,

-- E' tambem' a minha Opi-
linto,

sócios para as aulas ,de dansa que serão minjstra�
- Se não me l'espeita como

das p'01' hábil professor, a partir çl.e 5' de maio, nu-susperior. vai me rospéitar,' dma das dependências desta Socieda e.
co homenl.!

R
.

_ "

"

Infoni1açõe� detalhádas com o sr. Antônio - CI-
Quando os acontccinlcnto�

nert, Hotel São José.

cor�ume AtODSf) Sander SIl\
ASSEl\lBLEL\ UEH, �\L ORDINÂIUA

3.a Con vocaçãoPejo presenL'", [k�.u co .. ,.�� _� ti" ,_� ... lOrcs Acionistas des-
ta sociedade" D. comparecerem. fi assembléia geral ordinária [1
realizar-se n-o dia 2,1 'do COl'l'en L�, ás 15 horas, U;, �,,�dc social,
afim de deliberarem "õ}}I'e a !'eguin!c

orWEM DO DIA
1.0 - Oiscussii.o c aprovação do lnilanl;o I' rlll!ll�.d� dUI'UHll'!,lu:,

refcrl;ntcs ao ex�rGicjo cnc!!rr:z tio {�lll ;11 d(Uleze!!lb!:u Ijc:- 1!J-!0;
2,0 ,- Eleição' dQ Conc'elho Fi" cal;
:>,0 -, Assunto,,; de interesse soeial.
Blumcnau, 6 de maio de 1919,

t;nw,,(o Sclw,{ruc(.
Diretor Gerent.e

C��
l!d�� �º

IMTE RNATIONAl
dº!'!� d{H !;�t!!kª��

c;gpºddQd. '

-

-

!IM! t;.M�f!"!!çf!@' 8 � !!!!!§f!!t;! d-e:!-e!!!,,!!!!�� CtM POR -

('�MTO CAM1NHAo t!!!� �!��!!ft!n!!!!!. � ,�MJt! ª I
éê' l!!M1!or Mímeto de h�I!'f�� if�! �tit:b,,� t]t1 ' "tfu� �

�lttl1N" �uhtJ mgrttl, :=

I;
,

'

.

=_=..,.=�-e� I !!fiH!I:!U! ���!
����.�.. i!,'"

'

;:: .

coN' CE 88!ON -'uú 'O S';' � �i'
"

.��ei'n�.ctluskivCJlSlpJi.nft'u.lI,a,f..,10.1, =_==_= jFABRICAÇÃO, de: curr03serlas comr)ié::as :para calIlhlhõ
, ,

CUT'Ü::INA ,_.' t!e 50lda� o'xi:t�nia e' cl��r;c!l,
� ',_ ê,l

_ ' ,Tolda, c ,cstllfamcnto dI} rW1.orn6yels :,1
"� !!i!!.-:.!>:',l'!iln,,_r,; "Ge!'a.!5; 4,!, - ELlJ:!,",:�A!1

.
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Re,preseQtações no' Rio
F'irma fudi1Tidua! com escritório e runplo dep6s!io, aceita

representaç15e's em conta pr6pria de' fábricas.
Fornece sólidas e amplas referências bancl'la's s

c0111�rcia.l"
,

Cal't!l�· para .- REPRESENTAcNTE "
,

CAIXA. POSTAL; 'If 3 5 1
.

",

um DE, JANEIRO
.\1SSIXATURAS 1"11"\

,JOHN"H. edIl! () AGE...Yl'E SR. ,L'vrON!{J,1ifA1Ú:'Ot"
,eH:!) 1IH.I,(}0 A(\'T�AL"

,

Os trabulhos ' " princlpü! ;'11-

\'0 tios ataques cumuuistas,», ti'>
.Iarou 'iobin . Nos }!;stafluS

.Jnidos e na nu.iorta dos pauses

que, Têm lT::;istido porque sa

hem que o comunismo preten
ti.! 't'\_r:,s[l'Uii' a liberdade das

lConclui na tcrcesra pag.j:

16.a DELEGACIA REGIO
NAl.. DO THABALHO

r1_)�TO 1)J� FICAI,f

ZA(�AO
o Fi�c,t1 do Trabalho, encar-

"f!gado do 2.1) T'O:5to de Fiscp,lí-
7,a�f.ifJ d;l l.p ])('legu('ja l!egional
do I\Ti1l1�-:i ('rio <.Ju Trabalho. ln-
dl1slr.ia ':'- é·unH�r('io. cnill sêcle
nC�3ta cidade, e eDil! JUl'isdi�ão
nUL1 rnunjeipi"s Ik J.ntlaial, Tim
bó, llJií'anl:L e Jno da Sul, cien ...

tirie,' al'� ,:Pl1hore.<; pl'oprilitú
rius de �'�iabelceir!1entos indu::;
triais e cO]I!crehds. que ienhanl
ou ntiO '-·nlpreg:ldo�. quP está re

eebe!1du. a p�-Irtir do dia dois
I�J 'ue T.!E.du até t_"inla :�tO> de

f -�1.1- ;;;;:; GON�:�����8 ::Of= Advogado
.

-

ltc:;,idc!!cla I; lJscr!t lH'l'l !

IH..U lUE;'; ,\.U

l1.ua Erwjquc

Junho du an0 cOl'l't�nle. as Rcla
:.!f11I!!III!!IIIW!I!tUlIIl!llUlllllm� •

,;6e;; tis, Empregadas (Lp! de
= �

-

2, �}. de ljt1e tr�ta u u.rtigo 360.0,-

Ulmér Laffront : lJ,-�!'agl'af(_1 pl'iJneiro, do decreto
h:i n� [I. 1GJ, t1�l 1.0 de TluJ.io de
19l:_L 'lu(_; �11)I'(lyuu a consolidação

CO!tUE'I'OH
,nua l\Iarunllàu, !l, .:!

!ln':; Lei;-; du rrra1J3111o.
l".fo ('u:..;o de f_;e tra.ta!" de nova

l'lllpl°':'cW, uu firma. a rela.;ão de
\-"!:'16 t'9!!tp!, U,J d!z�res: "l::Jrünfú
ra Rela1;ã0", 4'';1.0 lU&D..r Yibi\'€l.
dc:.' pr�ft!P:!lf:iiJ !lU !l!lú d;::ls fu
lha�:,

p:�:,,!�;:!DJi�;�L·t ,��l���l:;O r��el;r�
;!18iw YÍI1, u '�"lc' d._' Cr$ :1.00 pe
la fóllw, inÍl'iaJ. ,e Cr$ 2,UU pur
folha excedcnl e. aléln da tr·-''l.

I de Educn<;ãtl e Sutlde�je Cr$ 0,80

I Blumenau, 2 de Maio de 1!l'l9.
JOSE' FERREIH.à

I
f"I�l'aJ do TralJ'clho, ]!::neurr::ga
dv li" :!,t' 1', til.' Fhcalízac;ã,o.

,!mil!!!!!!!! !!!l!!!!1!!!lI!!m! 1111111,'

f
= -:::::="ç-':: ::::::--::-:�:.;,.-

:, Francísco Treska

j EngonhJ,�n iO �\ ,." '" teto
11
----:...""�����

l�ua l�iauí,

.

�om�aDbia Fá�llica oe ra�elltajaí �

rtaj aí
.

COll\'Ítlmn!JI; lJS ti!.'!llio!'e� aeiunis ;ã" tlt'l:ita Companhia, pa.ra lb

�I
� I ! realizar-se na sêlle l'ociaL n ma l�IL1ll\cnall' OI', '1:':íf, nesta
= l'::idallG de lta jai. á;; ;:; l1oms, ll) dia 20 rle maio do ano eo!'

� "�enLe, aflln �e �el�berarem sO:)I'e li l:ulIlo dos peritus 1l0lnea

:: JOS para a anlhaçao (lo patl'l110111U llqUlúo da SOCIedade anó-

.\SSEi\W.LBL\ GU,:\L EXTIL\OHlHNA'IÜ.1,

'lima Indústrias Safi.o Gl'anLle S, A , e I e501vel'cll1 definitIva
mente sõ!Jre a sua Illcorporaç [tO Ú. nOi:Ssa Companhia,

Itajaí. 6 de maio de 1� 49

YiC:tVI' Dcc!.e, Dil'etor-GCfal. !Iai_ ,

,
" I
: 'I

�I
iI
';;'

-

-
-

=



Fernundo aI ('.lSTELLO

te, ou de repente, talvez, por um
paroxismo vulcnníco. A tàquítí
te, uma lava vít rea, pescada &,0

largo dos .,tI,ço1e5, " uma Iavu

que se rosrrtou hã menos de

quinze mil anos e que �Ó se for

rua sob pressão aL.!.L1osferi<.'l..l... U J

Açores, a illuUtlua, as CU.1ú.Ul1ll.
a. ilha do CaLJo Vel'��. serram c J

.iltímos veeLlgloS do contínenta

desupar'ecído. A .JUs.. !� <.4]1.. ......1:!

origem conttncntat P LS1'lelha"

te a das costas tio Benr'haJ. e L!...l",

à.ntilhas, 13tO é, lias n.�arge'hs u ..

postas do oceano, WIlde b. u

provar que aquelas terras 1J"J
tencíam a um mesmo f.. 0.0 t 2...

te.

A arqü.ite�ura paleo amert ú.. a

e u egipciu-bab:lullia tem

semelhança Impresslonaute. A ti

1Jirã2111de� g1s;an1escas 9]0 \'z1n

huac, no Mé ..�jco, �LUS :3al��f_!la.i.,O j

EXistem. realmente, muitos ';�l(l '- _. e êlo teria sido um euri

fa.tos cíentirleos tendentes a l-iDCHe" OU -uui a.uqu1llél:..go de

pi o ,3..' ri. (lAISWIlCla orcuva da
I sapai

�(;i(!O: a At!:.l.utJua. l�eL::ca-
_du.�luua.

�
.. $G- .....� ...h 1.:;]\i'o,!1.;, ....... U • .il- geotogo, o,

A li;:;ação entre o antigo e o I, estíglos de um catacílsma heI"

;10\i.) C'J••unente pa.rece rilL,ILO ln- '.profundas fossas l"r.gltutlillai.
;UlU do po.ito ue \ lsta geoiôat- I nas margens opostas déo Atlãz.·

co, geoglufi.!o, Liológlco, dUO-I tico. Um
continente ou 1llil UI

�ráIll,;O c hisÍl.J1"LO, para não ad- quIpe'<'ao l._ÜU, no [lill!lU. era

elo ú(:� <:ODJun- - t:)iU\...:lUl. õ::l;J.L ...nel[.,luo gLaduamle.ü- peruanos, comparam-se f\>? 1)11'!:.

mides eg ipeías, as torr-es e O!J

túmulos batJ1!olliu�� ':t., Ut'l':'lL_-t '-4U

astrcnômícn, a. eetr-uturu ext er

na e interna a p:rólJl·ia. conea

rraç5..o do deu ... :.:ul nas :...!r.à.l ..1Í
des eg p.:::.la.... e U. ...HS.r't�..1..j_ .. � .., u

A.' VISTA A SOLUÇÃO DO PROBLE11A
.,TA.:>h....... I..:.-J.\Jl'l. 'li II.) .J:'} - . .....:,. �O!Uçl;l.O das nossas díver-

ü Secretário de Estado. ar. De- I gêncías em ParIS dependera da

nTI Achesson, declarou. l'J.1Je,', disposíção da Rússia em ror

WS jot-nalístas, que o levanta- muar ou constderar as propstas
mente do btoqueío (le eel'lim. que não retardem o progersso
devia ser considerado S.ü.lplf'S-: alcançado pelas potencias OC1-

ocom o prfmeír o passo I .íentars J10 esforço para. tornar

Ml'êl, a solução das cnvcrgencias
"
a Alemanha, Lanto quanto pos

-ntí-o o leste o oés:�, a respei- 'j'"el parté integrante Co con

to da Aemanha. 0!3Se �l", junto paciffco e construtivo das

Uniões trabalhistas
nações hvres da Europa:>,
A":"'.ll::U o '::'ecretáno de Es

tado que o Ievancarnenlo 'tio

bloqueio var õontríúuir grande
mente para a : possíbílldaôe de

uma solução" Fmalmente, nu

ma homenagem aos que condu

ziram serviços na sponte aérea».

O titular declarou:
- Estamos onde estamos no

je devido ã soberba conduta

dos pilotos e tripulações que, no

ar e em terra mantiveram a li

gação aérea com Berlim).

tem muita ('O��� -êi3

rtganes da Ainerrca.

Pr01Ullé.O:S e>ltuu.I..o0S da ques-

tão, l'€,c(i1b..;;..,l. am o\.ia

Central elementos le,.dár!(I'.l \....

tre os 11 digem:.s. _'\.:.. 1011aa3 do

Vuh da Ameríca, eser Iras. t,o u

rro sagrauo (iOS quíchnas, falal:!l.

.íe urna pro"emi,ncia do L'lt,mte
'os antepc.ssados dos Vl'h; da

mesma proveniên::ia falu:n t<!.IU

bem os llldlO::l dos Eshl ilO>l u.e

Iow e Dakota. Um fl"xv mig..L·
tório deve ter existido entl:'e a

Afl'ica do Norte; D Sul da Buru

pa e a Aménca Central e ao Sul,

pelo 111en05 atl'aV.!::, ue um ar

quipélago COHl br�l.':o�;;'j dr.. UH.. :!:

1ão difleeiS a llaveg�ção prir.ri
tiva. E essa. "ponü:" de3iíba de

repente: UI:� faoo.:o manuscrito'
fala de um catacllsma no levan

te, aconieclUu mil anos antes. O

'lome Atla.lt,e.a 'tenl a raiz "AtI",

::rue em paJEo-mexwar,o significa
agua. Cl�ma uma invocação pa

leo-mexicana: "O' Tl:::.laic, deus
,

piedade de nós!"

ainda esse mito

dos CúI!tlnf)nte5�

(UOJl,C"U8ão ltU o,-y. }:!1."J Il

uniões usando-as com> tmal::"-

tes politinas , Mas de nenhu

ma maneira a batalha esta ter

mmada; CiS porque o traoatno e

o nosso pr ;n.:ipal aliado na luta

pela liberdade. >

Alfrea Friend!y, Direto!' de

Ir-formações da AÜli11I1�stração

I
da Cooperação Economlén. na

Europ�, igualmente, parclcípou
(LO pwgrama radiofõmco.

,

HISTORIA DE AMOR

o oceano

Reportagem de ..�ll'manda de Marais

M-fOR

uma SObrinha caso lIas com por
tugueses e iodas foram. lllUitO
felizes.

NADA. QUERIA COM A
Iili.PREN8.1

Foi com certa relutancia que
o ��g'nelo Manns :oe dispôs a t,.

lal a inlpl ensa. De hUUHOS uml

.0 SImples, que;:ia \'lYer só com

a non'a sua mteressante histo
.ia de amor. AfiLaI, depois de

multo assediado, resolveu falar.

Contou-me que é bancário na

ciatlde de Porto, onde

..em :30 anos de ldade aparen

cm, Já najou l>astant�, conhece

algumas llllguas e e dotado de

boa cultula gernl.
Em virtude das exigncias da

famili:i. :Muril, veio at·S aqui [I.

filll de unir-se a mo!:;.!. que es

colheu para; tua esposa.

I mos contar? Não sabenlOs. Mas
o tato é que a hlstÓl'la é singu-

11m e c�ta despertando um ínte
re".:� Incomum. para desgosto
u[t'3 proprias lXll'sonagens que
preferiam vivê-la no anonimato
tão do agrado de todos aqueles
,-"14 e�t;']o anlando_

UMA CURIOSA HISTORL\. DE

atração a

fez naSC�l a

a:L1oJ.

ConceIção era uma pequéna de

l
')OllCO mais rle'15 anos, (],ue f1'e

quentava o ginasio de uma pa
I "ta cidadezinha do interior -

:Üi'llO"O do SuL Sonhadora, co

soenl ser todas as Jovens,

'(}nsou CUI arranja.r Ul11 corres-

por este u�ulldo !:ie

J){.':I.us IJ ..�010(,OU S-::'ll 'lOin.o. '" Pp

rJ�.e"o numa ren:lta mfantil.

DOiS n(;o é que a publicacão fOI

tTn POl·tllgal. embora a

'.' .. "" nã.o p'l1.U.3,-e em 11'

, .)1.�I

Até onde ir;; o e,,�::Ls tCl!Llcn-
clas? Referindo-se ,'o,; p ",-"

totalitários, já fom.nl

Em uma noite -dlUYOSa do

lÊ'S 'P·.l.>lsado. descJL1uaIf'OU uqui
em nossa estaçiiozin�1.a, qu� re-

gOI·gita....d. de cUlioEOS, Falou pLi
Dlelro a Ulll 11 nlão da moça. De

pOIS olhou-a e I econheceu-a lme

diata.1l1ente.

que os cães e gatos co:.;

tumani comer caplIU e a:.;um::l.s
nervas ll[Í.O para matar a fmne.

mas sim à guiza t:� remiídlO,

para regulal'J.Zar lJUa." ft1nçoe��

d:g%Lívas.
-- que no plotetorado bntâ

llll'O de Ugande. na Afl'lca, é

'�omum as in�igeIlas elegantes'
usarem braceletes, cQla�'es, pul

a0selraS e atl'uVeSSa-l13.l'!ZeS
n"":;,o

[quI'
i pOl er�l. di! "rente dos outro� e

- FIqUEi satIsfeito, se"U-ml - - que ti possível transfor

I,.wis b' inca!' com a sorte. Fe- -f-;liz. Não tive qualquer decep- mar o ar atmosfel'iCo em 11qUl
I -o A moca correspondeu p,e-

çbOti o� 01 �os, pegou uma Clt- ça. �
. J fotog"D. do, submeiem3.o-o [t tl'erael1dus

",.f'l o 1 �lH1'u-a e um pingo tle nmnente ao que VI pe as •
-

tllltu fúl c'dr pobre o nome de flas e ao que deseiava

!
')reSSÕes e a um processo espe-

COllC 'I ,';:io MUI il. Depois acrescentOU: daI de refrigei'ação até se ��-
��i' A, ,1·'�. tal naram-se co:rrespon-

_ Tive tamlle:m un1a il 'pr'es cançãl' a tenrperatura de 1.. ;)

I l�l1te", de�Lle .noyemb'·o de 1(\47.
1"'5.0 ma'.a....Uhosa da gente do Es - graus centígrados abal.xo (Ie

I I""'"Ml1'<1'l1 JllUIta" cartas e foto- ,
.... 1 ti zero.

I . pirita Santo. (1)1 pal"L1CU ar

:
grafIas. O". encantos da ]o"em

Min'oso do Sul. Tudo excedeu � _ que ha uma determinada

forçara.ln o leme das late,", u', I
1;;1 "'. ·,11" do raTll� desperta-

ml'nha e�.p"ctntiYa. As belezar
<

- - � espéCle de pClxe-gelatma que
ç;ões eln outro sentido -- e:'l fa- ,r.lnl r�" n�'O"o lneeresse e o na-

"üul'ais foram o que mais me

v.or dos-consumidores. que ,'()l'" : TnOl-O lnICIOl'-se 1�,US ou menos. e�ca.'taram. pOl' e3rem diferen. mede quase quatro metros úe

"Dl lUlho de 19b e. uID nove-
'1 tava habitua.. comprimento; e quer nao ob,,-

'nbro do 111eSD'O ann. surg!U O ��s u.d��;l :mq;�r;�gal. tall'Le. é êsse animu.l tão fmo e

'7'r.·7\10S SOR'TF) COM

OS PORTUGUESES"
Só Concei<'ão é que delxou de

me dIzer algo. Estava pensati
ya m'1.S parece qu:} confiante na

sua felicidade.

alás�ico que cabe pel.':'.:!ltd!llen
te na !la1ma da mão, onde fi

ca reduzido a uma. nl:.l.SSa infü:

me semelhante a U'na punnado
dc gelatL'la.

- que. entre as tl'ibus dos

f,caçadores de cabecas'. E.Dl :Cm_?

néu. circulam crânios humanos

('amo �noeda co�rente; que. na

Noya Guiné, a 1l1.02<ia é reure

sentada p::a presas ue Java;':. e

I)ue, na Melanésia, as ��:nna9'
�e Rvestruz valen'l como óInhel

ro descontado em qualquer tran

ilação comercial.

- que, em Cuba. os tuhstas

íicruu maravilhados com a quan

tIdade de estréIas cadentes ,que

embelezam as noites tropica.iS;
mas que, no entanto, a inaio

ria deles ignora tratar-se (ie gl.

l\luitas pessoas se curaram gantescos bezouro3 luminosos

BI-
COnhéCIdos pelo nome ue «cucu

do estomago, tomando
jO:!>r os quais saem à noi-:'e em

TER AGUL-l. PlJ"RO busca.de al1Il1ento.

Estiye cOll\'ersando alguns ms

tantes com os pais de Concei
'üo São ambos descendentes de

�spallhol�. Uniram-se ainda mui

to ;m'ells 11·abu.lharall� de i 'li

CIO nn. en;·;).(}a - .C0111Q e1es pIO- I
pI.UH fazem queslão ue f,'lza' .

- e COI1Bü'ulranl um lar fe!b

e tranquilo, enlbora simples e

Aflfnal. dia:::3 deste calmo

mês de a.bril. na branca e sim

oatlCa l"'i'eiinha. de MImoso do

Sul, repleta de convidados e cu

lO.JO�. ca!::'aram-�e os dois JO'"

�ens que se nxnaranl através do

A.tlantico

velho Muril que f

< JIi"" '111ería que sua filha fos

l"C casar-se enl Portugal, con

o que ele nã.o concordO'l. O por

tuguês que viesse até aqui.
"r�"i"'''''l vê-ln de P€rto p'l.ra én

tregar-Ihe a filha que tanto uma,
- Estou satisfPltO. O l'apE.Z (

forte, muito simples e parece

costUmes. Podem
..... ,'"

muthei' acrescen-

E dizem ele" - com toda lo'

razão - que depois querem fI

car sosegados. Nada. de Jornais
JU Ue .1epl.)r�ele8. O llu.u...irnc

que poder.a of�recer é o lar que

vão construir na cidade do Por

to, onde, naturalmente, surgirá
.lIDa fellz famllla luso-brasilelra,

descendente ']Jura e autentica

dos irrequietos e ardentes habi

;z;ante da velha penlzula iberiea..

/-Clinica
--

de-olhos;-ouvidosJ-
I nariz e garganta

'ora Wilsc: Santhiagoi
ASSISTENTE DA FACULDADE DE MEDICINA I- DA UNIVERSIDADE DO .BRASIL-

CONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 74:,�

(Ao lado da «SuafaJ.�a�) i

O:RGU-
-
-

,=

-
- Jlolles

-

=
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Caça ri r o Concórdia
�

.

'v e I h a Prefoítura MUnIcipal 08 Bluffiam
-

EDITAL DE CONCORRiJ:NCL\. PÚBLICA para a pavím

�Prefeitura

I
Seniço ue Caça. respeít.ar 03 J'<::statulo!:l c a.hui-I a) reunir-se,' l1U mlnínio, Urna gâou de administração. garanüu contra qualquer possí-

tação asfáltica de diversas ruas da cidade.

Do Clube a seue ArUg� 5.0 � Ão SUCI0 excluí- nístrar com zêlo e probidade. vez por mês, paru nucruuvus I .
A.rtigo 21.0 _ A' COJIH::;SAO vel irregularidad.:; de caixa

De ordcm do Sr. Prefeito Mu- especificações. e C0r11 espee
'Á,rUgo 1.0 _:_ Com a UenO!lli-)

UO por falta de pagamento de ArtiGo 1·1.0 - A VI! ecu, h••,:- de Interesso do Clube e,' bern DE, 'FESTEJqS compete a orgu- Artigog 25 _ O:; presentes nícípa.l faço público, para co- �'as variáveis da camada aSJ

I�ação de ','CLUBE DE CAÇA. E .mensalidades é racuttado o di- rã .eOI<lposta de PRESInE:N'[,I�. asslm, deliberar 'SO');l'C, as nização da vida social do Clu- EstaLuLOs não são retormavets nhecimento dos interessados, tíca .

'lTP.O CONCOHDL\. -

VELHA"'I
relto , de readmíssão, pago o vice-PRESIDENTE, Lo SECRE� faltas ou infraçõ% dos as- bc, suas festividades' e comemo- no tocante aos seus orgãos de

'" .

tlt íd 'C spectívo de'bíto TARIO 2 SECRETARIU .

d que nesta Prefeitura se cha a-: e). - Os concorrentes poroi eons 1 ui a uma sociedade • � , ,

, .0 ,i,O socra os; rações. administração.
civil que tem por fim " c c CAPITULO IV TESOUREIRO, 2,0 TESOUREI- b) A t

'

C.'PITULO "II
berta pelo prazo de trinta (<lO) i-ão apresentar até dois proc

, ... .... a"a ·Do.' u orrzar dcespeza atê qui- I Artigo 22 -, Incumbe aos ü v
não pl'Ofissional, o tiro ao alvo v diTeito8 e devere;; dali 'RO e!:ORADOR OFICIAL. nhentos cruzeíros (Cr$...... membros da Diretoria: Dae ...tssembléias Gemis dias, a contar desta data. con- sos direrentes do acima meti
e a realização de divi)rtimcntús .SÓC'Í08 ! Artigo 15.0 - O CONSELHO SUO,ool mensa.ís e apresentar! 1.0 _ Ao Presidente: : A.rtigo 26.0 - Anualmente. no corrêncía pública para a pavi- do, em alternativa.
sociais. Artigo 6.0 - Somente os só- FISCAL c li COMISSÃO DE anualmente relatório dos' a) representar o Clube ativa e mês de janeiro, eerá convocada

li único A soeiedade to cios quites terão o direito dc: FES'.rEJOS oompor-se-ão de três t I h

I
-

�, únl�) to r rt· I 1--' .', ,i ra, )a1 os de administração. passivamente. judicial ou ex- uma As;;�mbléia Geral dos só-
sua séde na localidade "Vcíhu", � ma pa e nas asscrnr eras (:.) membros efetlvos c tres (J) I Artigo 19.0 _ Compete ao tra-judlcialmente;

.

.

cios, para aprovação das contas
'saião HEINRICH .DUGGEN, á gerais, votar e ser votado;

. suplentes. I ONSEI HO PISC b) prcsidir as reuniões da Di- da Diretoria e para 'eleição da
ele acõrôo com as seguintes con, Iarrte, observando-se as espc

rua JOÃO PESSOA, nêstc mu-
b) solicitar licença à Direto-' Artirro 16,0 - O DEPAR'l'A- C < � ..! AL: - F'isca-

j Ii
- .. -

it -'�.,� � , '"

t retor ia, providenciando so- nova Diretoria e demais orgãos ruçocs: ricacoes a respei O. W� "'!i!I'l
-níoípfo de Blumenau, Estado de ria, nos casos de moléstia eMENTO TECNICO compor-se-á, Iízar ,os a os da DIRETORIA, .

,

f t t I t d bre todos os casos ucgentes ; de administraç:lo.

I
1. .. - UARll.I'l'AÇáO nos 4.0 o proponente Cl

Sant4'Catarina. a as amen o, ficando isento de três (3) membros.
'

es�ecdla nTlen e .as contas men-; c' convoca.r e presidir as As- Artigo:l'1 o - A� Asaemuté í

as CONCORR""'_"rES proposta foi aceita, será ot
Artig'o 2.0 _ O Clube exilrÍro', do pagmnento das

=.
Artigo 17.0 - A presidencia SaIS o esour-en-o, e prestar to-

j
"

. - . -, -

. " . . """,
-

�
,

. sernbtétas Gerais ordinál'hlS; Gerais serão convocadas pOr
.dos seus sócios o mais rigoroso (

dades pelo prazo que durar do CONSELHO FISCAL. CO- das as informações que lhe Io-
d t

.
' Os concorrentes deverão apre- gado li tornecer todo matei

.'

d'
di cor-voem- e pre�idir as As- e i 8.lS ou a.ví sos. COm oito (,81 Icumprimento das leis do país, ° afastamento; MISSÃO, DE FESTEJOS e DE- rem soücita as pela mesma. I

.

sembléias Gerais extrao"di- dias de anteeedencia, no minímo.
sentar provas de que satísra- c equipamentu necessário

notadamente das que regUlam,'
c) tomar parte nos' esportes PARTAMENTO TECNICO ca- I Art.íg» 20,0 - Cabe ao DE- I nárias, depondo o cargo a- e funcionarão com a presença. zem às exígêncías do Decreto- completa t-ea.üza.ção dos trai

os esportes que constituem seus
sociais 1 berâ sempre ao membro mais PARTAMENTO TECNICO; --

pós o inicio dos tr-abalhos e de um terço <1/31 dos SÓcios'! lei n.o 23.569. de 11 de Dezem- lhos. a custear todas as des]
obje [1"08, não permitindo a par- ,A.rUgO 7.0 - São deveres dos idoso. ,elaborar os regulamentos de es-

t do Club 't do reassumindo-o no cuso d e quites, em primeira convocação, I bro de 1933. Bas que a slla construção ao:
tieipa<;:.ão de estrangeiros nos

SOCIOS: '

Artigo 18.0 - Incumbe â Dire- por ,es
.

e, orlcn an -os c

:<el' novamentc indiciado. di- e com qualquer númer'o, decnr- J ') ,

'_, . _. '_

cargos administrativas e êsta- a) Frequentar a séde social, jn� toria: colabol'a.ndo com os dell1ái::o 01'-
l'l'dos tl'l'nta (�O) rlll'lluto,- da pr,'.

�.(I - APltl'",SEl\ rAçAO DAs reta!'. inclusi\'e as ele eS('!T

t d go, indicac!o peJos sócio�: �,,-

belecendo completa gratuidade
I

eres�a� 0-5� P�IO �om .de- I e) assinar todos os papéis, digo meh'u, cOll\'o"ação. PROPOSTAS, rio abstecímento de água. ew

no excrcic��;��;� cf,ctivos.

l
b) o�s�:pPree'/:saremnetc�,� °fEa,zS:trat",tl�o:sm,e;prle'� F_ale

....

, DC·la do_ Y."yald'"lno·- PI·-n'h-e.-r·0-- papéis- que dependerem de § Único - Nas As,;emhl:jas 1 As propostas sem emendas :;ia elétrica. con�bm.;tíveis. ,

"

.

� _ li '

.. _

deliberação da. Diretoria. <:0- Ger���. SÕJllen�e �e!'i\.o di�,:Utidos I' ncr.l rasuras. deverão ser en- gHl'OS de !'e1l8 openlrios. ficu
D08 Súci0l ! xerccndo os cargos elet' o

_ _

h.d N....
Ino eOITespondencin., ordens os u_"unlos constanTes d'l (H-

t.l'egues na Portaria desta Pre- do. aÍlma. com a responSBb'
Artigo 8.0 -- CompO!'-�(!-Ú o I

com ZéIO;',
IV S

tambe'm CéU eCI O por ene, .', do dia, folhas de pa.garnen- d�m do dia e a!' re�olucõ"" ,;e-.
'

Clu'l.Jc, da" seguintes calegol'Ías i )Oh'
,U 'lo e obrigações da socieda- rào iomuda.s paI' m�io (lO \'0:1»

feltm·a. até à:" dezessete horas éiad<: de quaisquel' p"�jUi2

d I
c· servar a.� leIS que regl1- Para os fins de direito aviso aos creadores da massa fa-

. ;..ccreto.

I
do dia 3 de Junho do COITPnte causados a terceiros, caso se ,

� sócios: 1""" "", prática dos e"pol·te:i 1 de;
a) Fundadores _. O,,; quo to-! sociais. lid� mencionada que,�na forma do disposto n� art. 200 parágra- 2.0 - ao vice-Presidente :_, CAPITULO YIII ?no. de\'endo :.l pmposta pl'O- l'iqllem pOI' insuficiência (le PI

maram part.e �a. n:'sembICia! Artigo 8.0 __ Scm prejUlzo do fo úllico da Lei de Falências, determinou o MM. Juiz Se proces- Colaborar com (I Presidente e D".� ;lililj(J8i(:iie.� ytlUn P1'i:unent" dita. Cf'rn iudas as "ltlll:ôes ou call1l:las de sua p:

g:eral de ,consiltm:;ao da "0- ,art. 5, 'o sócio sel'á adv�rtido, sasse a mesma sumariamente. t"ndo sido designado o dia'17 do substitui-lo nos "eus imp�dimen, Al'tig-o 2�.o - __ A durul;,io' do i folhas ''autí!nticad:..s e a firma te.
Cledade' '

lO"; ClIube é indeterminada, dis"ol- I
, suspenso ou excluído, pela Dire- corrente, às quinze horas, na sala própria do edificio do Fôro, pa- ,'endo""se automatic:'mente se

rJevidamenie reconhecida. estar ;"1. o Os proponente,.; de\
'b). Contribuintes - Os que pa- toria conforme a falta cometi- i

. _
�

d
:l.o -, ao 1.0 ::>ecl'eiál'io: �

,
'. .' _

I ra l'eah:'\açao da audiência de vel'ificaçao e julgamento os' cre-
d'

, .

1 não contar, no mI'nimo, com encerrada em nm invólucro fe- rão a.pl'€':'3enta,l· a eOl11posi�aoga�em �uas 'Nens�l.lldades, da, cabendo recurso a

Assem-l ,.

. aJ re 1;;11'. aS�lnan( o com o

quer.pratI��em ou nao Os eS- l.léia Geral. �.�........
·mtos. P,·p:óidentf'. as atas das reu- qUinze (15) :;úei05 eontrihuintes. chado e lacrado. com a indica- pl'el:05 llllitiu'ioF de todos

portes SOCIaIS;

I CAPITULO V .IIH!'!I. niôes e a respectiva CüIT�S' � Ünico -- Oeorrt;ndo motÍ'l;o�
i ção externa do nome do pl'OpO- trabalhos e. além dêstes, PI

c) Remidos - Os que, sendo Do Patrimonio e di) Fundo 1 BLu:MENAU, em 9 de maio de 1949. pondencia do Clube; iIlS1l1}(0i'ave�E, a sociedade _!l0uerá nente e da con�onência a que I:OS llmtários em CII:;O que
contribuintes, satisfiz.ereru Socl'al ld or'!"3nizar e manter o ar- 5er dIssolVIda. 1'01' J'esoluçac de

I I T,� ....TI�LAU }'O""D'" se l'efel'em, e em outros. nas :'re[eitlll'li [Ol'neça o compntodas as ubriga"-
. . S .,.,�, S • "" .....R qUiYO da sociedade; mais de dois tercos (;,,;1) do"

-:o�s SO:lalS Artigo 9.0 - O pairimonio do
S. d' sódo!'l' quite�. en; Assembléia mesmas condições deverá o con- SOl'. areia e pedra britada. bepelo ::;rrazo de V1nte e Cllll.!O

I Clube será composto de todos os
ln !CO C) elaborar o relatório da, Di-

(2"') anos' I retorl'o Geral especialmente convocada
I
corrente' apresentar os elocumcn como fixar o minimo em 111v,

I bens imóveis. e móveis. adquiri- 1 ','
u ..

dI

�::��:�::",=��:�'::��� I ::��::��:::i�� ,,:� J�s IDI'sle'f"OS' fia l1oll'tl'ca ve,rmo'''lnâ! �,�h;�!;:�:E::�:;:;::�li:-�� ;;��:�;����;�:�:ri�:3:: :::):���:::'d:;,:�g��:,p;:: ���P;'::::�;i�::�::":'li sOCI:.dade, a JUIZO da as-I to (lOCf.,o) para for,maçao do
_ __ , ,',

nos serviços da secretaria.
bI' 1

.

I
. 5 1 T

. dade, deliberará sobre o destino "em não estar em dívida comsem e,la. gera ;
_

FUNDO DE RESERVA, com ,

-

, .0 - ao .0 esou.reI1'O: GAJ\1ENTO
) I'T O

-l' ) b' 1 d d a ser dado ao patrimonio social. 'as Fazenda" Fedel'al E'stadtlal'c :>.onorarIOS - S que, nao
I aplicação a juizo da Assembléia TIl Poiitic a rece er as mensa I a es e . � ,.

d
'.

t' t
. .

t-· de- Artigo 30.0 - Os presentes. 1\1" 1 , Os proponentes cleverã.o Ill(
sen o S(;}ClOS, lVerem prcs a- 1 Geral. , , . . _ I

quaIsquer Impor anClas e unIclpa;
do serviços de importância Artigo 11.0 _ A rreceita é LONDRES - As idas e

"m-I
rão' aparecenelo. SubestllMínúo vidas ao Clube. efetuando os EsttLtutos, com a restrição do

b) _ Prova de quitaçào �(Jm
caro nas propostas. as suas c(

Cl b
.. '" A

-

I I t t' d arti2'o 25. são reformaveis em
d'

-

1
-

ao u e. a JulZo ....a sscm- constituída de mensalidades.' d:'l.s da política v'ermelha conti- a força tiOS a iaclos oC!llentms. pagamen os au OrIza os p�- �

o Inlposto Sl'ndlcal: I' Içoes com re açao ao pag
b1" 1 I'

., qualquer época. por Assembléja .

ela gera.' contribuições diversas, donati- m:a suscitando (h ma'" "<Ll ia, - múrmente üosEE. OU. -
Ia Dlretorm; ,

menta.
CAPITULO III '

d t· I bl fazer a escrita. balancetes Geral cspecialmente convocada, c) -- Prova de capacidadevos e ren as even ums. l d03 f>omenUp'io<; s{)i,J'.� o 1U1.H· os russos pensaram Clll obtel' com metade e mais um dos ,'ó- i.o .1.BERTUIC! ni�
't· 19 'A d

.

J
nlcnsa.is C. balauc;o anual; financeira dos concorrentes pa

'

I
....1' Igo _.0 -

� espeza c
{la Europa" cnn:se![li,omte- a < vitóI �a', dentro de pOlleaf' cios quite".

-

,dos sócios constituida de contas nutoriza- i lN r e} assinar, juntamente com o
1'a se desobrürar do serviço pro� I'ROI'OSTAS

A t' Q 1 't d N
'

--"'!
-

f' Artigo 31.0 - Os sócios n[v.J � ,

r 19o 4.0 - ua quqer pessoa das e de Obrigações eventuais. l'
!- . :. e 'o 1111lr: :') ,ii \ e;nlatlc. Sl'nw nas apus a ImpOSlçao (O Presidenle, as obrigaçoes 1- I I.

d d ·t ( I d d rcspondem suubsidiariamente posto; A b t I st,,, '

mmor e CZOI o ,18) anos, com .

a Lniií.o Soviêtt· I. aclo! i1. estl� bloqucio, nancciras da sacie a c ·e ze- ...'
.

f ,"- a CI' ura (as IH'OPO '-"'"

profissão licita. tcrá direito ao

I
CAPITULO VI I

.

t
' . lar pelos bens sociais sob pelas obrigações sociais. ! d) - Reg:tstro dc Ei:;trangei- râ procec,;�a. no Gabinete 'lo ::'

l'ngre s d
'

I DIJ" org",n<. de ad7n'1,J.'lra-
l::Istcma jWl amente para C011"- Como porem. c:;c;a, ·'vit.ól'ta

rcsIlonsabl'II'- . 32 O
.

,
s o no quo. ra SaCia, me- u "";,,u , ,.u . ,ma guarda c Artigo .0 - s casos omu- ros nos tennos do Decreto-lei l'refeito MunicipaL em pre;,;e

diante proposta escrita. de sócio ção e SOU.I· dever.e8 I
fundir os leigos cm assuntos transIonnav.:;,-sc di" [i. (lia Clll dadc·. sos nos pr"""ntcs Estatutos se, F d al 3 010 do f-,-.-- e er n.o . . quan 01'

ca aos concorrentes ou de sel
oultes. com pa;reccr do COnl:lClhO,� Artigo 13.0 - A administra- I rclacionados CODI SUl! politica, fr:tgoro�a dcrmi", na.da. mail' fi.o ,- :tI] 2.D Tcsourciro:

, rão rcsolvidos unicamente pela o caso,'
,
3

1"'
-

d D' t·
-

d Cl b
'

'd ] 11
"

.

b
' I represcntantes. às elez (10) 11-_! iScai c aprovaçao a lrc onu.

I
�,ao o u e lõera exerCI a pc a 'csperando {!om isso. obter o ,les restoll. fienno j>1'(II:Ul'ur (l !:5ubstiLuir o 1.0 '1 csourl'!ro A,:;semblia Geral, or�ão 90 C1':\-

, e) - Prova de quitaçào cs
pug�', a jóia.

.

RE'1'ORIA, pelo CONSEI..HO\ meUlor partido. Porém. os su- (armist:cio-. ParB, os que nâ.o I
nos f'eUH impedimcntu;; c co- no do Clube, obédecendo ii.d leis

-

ras do t.:a 4 de Junl!O de 1:11!

§ único - O Clube exigirá. FISCAL, pelo DEPARTAMEN- I
_' . " ,'. . ..... '... .'. ,

. laborar com este no que fór do Pais. colar, si fór o caso, e si til'c!" ° 3.0 _ A Prefeitura MU:I
t"�bc'm do "O'CI'O, que {lUL>l'l'" I. TO T ....CNICO e pela CO·...ISS"O

I

ces.�lVoS.,. aconteclm�ntu., que cOlHln �CtldO.,t.ll.l. ",I,n, (!'I.. 1), dun-,
�u - ' -,"" ,m, "'"

I
'.. '. '

.
.

"nccc:;súrio ii. boa marcha dos PRIMEIRA, DIRETORIA propunente. domicílio neste Es-
cipal reserva.-se o direito de o

praticar a caça e o th'o ao alvo, DE_ FESTEJOS, cUJos membl:o.s ca.racte,nzam J10)C o pB.r.O

mun-I
do. da. p.olItlC.a \ _.I1JILll1,l, lS�O f. �crviços da Tesouraria; PRESIDENTE: _ Helrouth I

- ,
' , "

tado.. tal' pela IJrOposta qúe lhe pla devida quitação com. os regu- I serao eleitos pela AssembleIa d181, Ja trouxeram à;; fJerno('ra- podel'lR. Sl�flIfJcar A cneg-aC[ll- 7.0 - ao Orador: vVestphal; vil'e-PRESIDENTE:
1· I G 1 t

-

d t d f'o'r CRET'
1.0 - EXECUÇãO DAS OnItAS l'eCCI' mal's conveniente pc,lamentos administrrativos e eIs, era e erao man a o e um cias bastante exper!:}nci'J. essa da paz: Enl.reLanto. assim nfl.o cxprcssar, sempre que Oswald Bu.�rger; 1.0 SE • h-

que estabelecem as- normas do' (1) ano, cumprindo-lhes fazer I que :':em' dosada proall.� seus ê. OS ['USSOS �stão querendo necessJ.rJo. em' público, o RIO: Arno Metzger; 2,0 SE- As obras a serem executadas material. preços ou condiçõl
, I j

-

pensamento do quadro sôciat. CRETARIO: Rodolfo de Zutter; constarão do segu_inte: I de pag-amento e. ainda, ele n�
_________..,. ;, nlelhorcs crcitõs sób!"! ii agl''L ohtcr n11;unlll COíRa, (I1gUnl fn.-

dc 'forma adcquada. 1 "{ t
�

..-------....---------..,--------.,--.,---------- I
- �.o TESOUREIRO: Pau o n e '>;- a) - Construçao, quando se

I aceital' ncníiuI11a delas, n110 c:

il,p,'<R O G R E 5 S O' i, �.l'�Jc��:� �: .�:�t�C�.c�'::�����nc; í vO;�,��:�l::':;I��':�l1!{,::l:U �, ':LV!�:L!!n(1 �X�I�;!�O 024��rgo S::l�r::�;.;r���! ��:�el;;; T���':�T·�Rd��I���� i ::�:l::C������;iC!� �:se1:eC::� I pDeonnde:·•.;�l1ld���Oa�gUqn��laq�::::� st!�peJ!��o t�mpol'[!t';a· (lu 01',- () socio quc fõr proprictano uI! Guilherme Zwang. o os -

I
.,"�

.

� . -

_,
i,ll[�J'!W. ',l'!Cl'Plll lf,'I' ;i,l'guTncn- bens irIlóveis, que 3ervirão de lp.l·ro", residentes n�sta cidade. de. espe.ssur.a, depOIS de cO.lllpn-, denização ou

..
rcelanlac_áu. Pr7

� qU{�lU ue LtJllli!!! . .r�·ID..1S tjt" l!lE - - �

�

foi
t.o;.; pan', distrair n at.enção dus i mIda. mclUIndo o prepalo de. feitura MUlllclpal ele EIUll1Ull'I

$�'
VoJ.lrath & Stueber �,:�:5S0 Vi;�::if�� i�:�:�:;i���:, ,�: (PilO.. (;:(o's, aqf-�·l:l'lvu�"e·eqllUlcs.'(o'b �sO·ulpaejpUl�'IInS�'.! jlWal'S um

" d" d
'

lo-es a J'ato
caixa. que compreende córtes e

em 5 de Maio de -;_:J4�

� ; scus planos. �., � recor ,OS aVI a�ér!'os até quarenta tolO) cen-; WLA.DISLAU ROD.\.CIU.

:.. Tendo o 1,tiro lllCS saiuo pc' clpa1 seja elado sem que esses
I
trmetros de altura. transpOl·te' };Ilg.o Ch'i! _ Direto!' lia

$ DE: "1 ul t
-

r t povos <lém pOI' isso. o le\'an-.

F 80'
do mat<"riaI escavado ou neces-I.

�, �1;'SCIUTAR AV ITL�J\S $ a c ,8 ra»,_ nao Iveram ou:ro E,slabelecldo por aparelhOS ."
, sa,'rio. aos atê.l'l'OS a.te'. tInIa ii,iS-!

D. O. P.

� ," 'i jT .

�

, : l'CJ)',:)dlO scnao retrocedas aban- lamento úo bloqueio de Bc'r-
_

'__ -_
í REG,�STROS DE lIRJ\IAS : donar o campo da luta, erguei· limo mnge de ser tomado como

A,! da., 'força Ae'rea dos EE.UU.
tanCIa ele 1 (um) qlUlometl'O. e '1III11II1I1I1I11I1I1lIJIIIIIIIIIIIIlIHI!

$
CONTRATOS E DISTRATOS DE SOCIF.Dj\_U.t::� CO- $

1
a ))alldeira brancq_. o prenuncio ele uma éra de cal- i\_ _

_

compressão com rolos compreS-I' h Oscar 1).. K,,',
- l\IERCIAlS - $1 Conl.uGo. não se pôde crêr que ma, assinala o reinício de ou- BURBANK _ EE.UU. _. (:::i. Shooting Stars à Força Aél.'ea seres de 8 a 12 toneiadas. "ri 1\ ruege

i INSCRIÇÃO Dl!; FIRMAS CONSTltUTORAS NO $ isto SIgnifique um ponto final tras hostilidades. que i,-ão se I.J. J _ Um «record', mundial desde a sua primeira encomen- b) - Preparo simples de cai-/ RAIO X

� >

fJ. R. E. A. � '1 a' s restrl'ço-es, ou o I'nI'CI'o de d'esell"ol""er'. ,,-. xa. onde a base estiver enl con- l}oolll,'as di> Senhonls
.. �,. quer nas mesas ele serviço pa.ra aviões Li J'l..V da em fevereiro de 1,,4;:>. ",,-ga-
t DECLARAÇÕES DE RENDA � uma éra de paz. caracterizada redondas en-l p'I'o'I da paz e ,7a 1 I t b' 't I ··t dIa-o da For diçGêS satisfa.tórias. que com- - Oll('l'a�·à.... ra,·tus
� �

I
� aca)a c e �er. es a elceH fi pe o ra a caça e Ja o pa

.

i Rua l&rd� Nnvernhro. 642 - 1,0 nndar - S:::.la 5 i po!' uma colaboração intima, .segurança mund1ãl, que!' no;:; Lockheed F-8Ü Shooting Star f .;a Aérea norte-americana e o

I
preende o nivelamento e acér- � C"nsultú"j" ,. n'shleneia:

$ (Edifício do Banco «INCO») $[ Os incidentes, em Berlim, ou próprios ciitúpos de batalha do tipo ora em serviço lIa :&0- F-80. qnc esta em sen'iço nao to do ::Grade;,- até 5 cms, para
I
=- JtU>l nom }:,>tiJ·o. 21

! .:or/......................../J'"..r........r..r..r.....................o---.r........r�...............,....r.r..r....D""..,.....r/......J.)'"............"'O. onde quer que seja. continua- (CP, -' na dp Cana.! do Panamfl. O só nos Estados Unidos como no cÓl'tes ou ai.ênos. e comprcssão § l'-un,' 1 .2;;�

_ ramoso Shooting Sstar ('egls- !\ lask"" na Zona dO Canal (lo com rolos compressores ele IS a I § (em f"fm!e au Hus))ital Ca-

Munllllcl!IIpal de B I umeu'a u
tl'OU mais de I.OOu horas de Panamá. no Jápão e na Aié- 12c�0��1��a��se será tratad) � tr.!iC�;��I�aL;��él) >�

_ '= _

> ,- :��� °CO�l�e n:�:�:�n��:;��CI��l'it�, mf�)�::l� o primeiru modelo 1"- com lI111a aplicação de a!<falto das n.:w ás 12 e

.

le baix" visco"id',de devendo a __ das 17 ás ]8.�JO h(Jnl��
.' I Jato sn ql1e ii parecen. já slll'gil'am

,. < "'..

Di\I"ANCETE DA RECEITA OnçAl\lEXTAHIA, RI::PEHEXTi� AO M1!lS DE Jl.L'I. .R.ÇO DE 1919
' . .'

a \'IRO, senrJo 1 mesma satisfazel' a" especifi-
Cúd.igü A r l' e c a '1 a ç a- o j{"ll,l., O (<l'eeonl) de 1.0(\0 horas de t.res séries de;;;;c

pal'a êste ti- :-:.11111111111111111111111111111111111111111
li.,ral T

.

t 1
� u� Dpspcsa a atllal O modelo ,C" Um a-i cações cm·rentes.

I
j U O S AntP"ir r Dl> l\lê" 'rotai Lanl: .. 1,'1 :'�'t'\ is··,." seI'viço agora leva(l(l a crêáito I t b Ih

-
�. • ' '.

dào de treinamento (;e doi.� IU-! 1'0 (e l'a a o.

RECEITA ORDINAR1A dos F-SO foi alcançado em ope-
.. d) Re\'estimeui.. eom uma

._
..
"

.

!O!'al'es e um caça igua·!n.ent.e de
ITRIBUTARIA • � "açào na tJa"e da F'01',{;U Aérea. ..

, ..., ". iii 1l -

dois lugires para açào em qual- 'camada asfiHtica !lo tilw «]lUS-
a} Impostos dos EslRdos Unidos. destinada 'rYTI>,.c\ '( C fi"'

•

Imposto territorial , , ,
, , . .. . . . . quer condÍl�ã() de, tempo já to� � �) 1.0 A1. DF. .Pl':- IXlr

Imposto
;;50.000.00 ao treinamento tle pilotos de a· QUKN'ü INDICE DE VASIOS»,predial . . ,.,., ' ,.,

".......

1 100 000 rêlm tirados do projeto úrig"ínal
O 17 3 :Imposto sóbre indústrias e profissões ,

'.

. . ,00 parelhos a jato e loeah;aadâ em de acôl'oo com as I'espccti\'af'
1

.' ,525.230,5(., 525.230.50 r8J.918.oo 1 'no 00000 c aperfeiçãdos.O 18 3 Impostos de lic,enças . . " ,................ 20 "-1 714
_

. --. , Chandlel', no Arizona.
O 25:.2 Imposto sôbre exploração agricola e industrial

3 .880.10 _I. ,ao �_2 J9'1.60 712.1-15,00 650.000.00 E- certo que pOJo enquanto
,,,,.�._ ..;:.;.t"!.'J'3L' ,ji;,__ � ..Jê·

O 27 3 Imposto' sóbre jogos e diversões , ,..

280.000,00 - -

d po-
- -----.

0297 Imposto adicional.
3.675.00 1.060.00 1.735,00 111.000.00

nao se COllilecem ·,recor S,,'
BiUel" Aguia se eleva pc-

b) Ta.xas
,..................... 64.280,40 83.632,60 H7.913,00 400.000.00

I
sitivos de serviço dp- aviões a

'i 21 4 Ta..xas de expediente
"'iI! ,.;- jato na Inglaterra. na Alema-

l'd _].. , , , ,., ,..

596.00 34100 93700 000 las suas qua 1 ao"s ClIto-
1 22 4, Ta.."as e custas' judiciárias e emolumentos '

' ., ,.

.
" 4. ,00! nha ou l1a Russia. mas se a-

1234,. Taxas de fiscalização e serviços diversos , .. ,.........

3.699,40 4.865,40 8.56'1,80 25.000,00

{credita que nenhml1a outr'a na-

1241 Taxas de limpêsa pública. : ,.....

13.133,óo 2.267.00 15.500,00 46.000.00
ção tenha sobrepujac!o o do 1"-

PATRIMONIAL' >!i!,.."""'._ 18.000,00
'

2 01'0 Renda imobiliária. . "�m� 80.

2 02 O TI d d ·t
. JCO,oo 175.00 1. 075,00

-,: .
__ .. ---

5.000,00 A Locli!leed Ail'eraft C.orpo-.en a

I����'T��L""""""'" ',' , .. . . . .. . .. ..

_�
S 03 () Serviços. urbanos. , .. , " , , , , .•

3 04 O Indústrias fabris e manufatureiras .. ' , , " .. ,

RECEITAS DIYEHS,\S
4 11 O n'�ecUD ue lllercados. feÍrus p !!1alud�u "us ., ..... ,. , .. ,

4 12 (I Receita de Cemitérios . . ......• '. ' .. ,-•.•.....•........
-4 13 O Quota prc\ ista no art. 15 � 2.0 da C. Federal ., .. , •.. ,.

4 H!) Quola prevista no art, 15. § 2.0 da C. Federal .. , , ó'

4 i::i O' Quota P"P\';'�" no "rI. �O d'l Crlll!iL Feth:l'al , .

RECEITA EXTRAOHDINARIA •

Alieunção de henR patrimoniais , , .

Cubrança da divida ativa " ", ,.

P.eeeHa fle lndeniZ:'(;õeS f' restituições . . .'. , .. , , ..

QUl)tas de fiscalizações diversas . '-'. , ' , , .

Contribuição tIa União " ,., .. , " ..

i\lu!tas. , , , .. , , , , ..

6 23 O Eventuais. . " , _ ., , .. ,

mentação asfáltica de diversas r. -- Sbm'e os pavirnen
ruas da cidade de Blumenau. deve ser aplicada uma capa

CIL\.�� ULCEJ�AS E

de Mogneir;
:� CRANDE DEPURATIVO

_.

I
�................ ....-...�

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

� ó t O B a _u m g a r t e 'j

!. ESPECIALISTA EM AMPLIAÇÕES DE FOTOS Vl�

It LHOS - }i"OTOGRA1TIAS - REVl<'::LAÇÕl'�S - FIL

t l\tES - .MAQUINAS
4

Rua 15 de Novembro, 425 - BLUMENAU
'........�...-.....-..��__........... __. ,,_....... ....-... .......4IiJi!IIP'.��-

.._,...

Tome Saúde, usando. come

aperitivo, o grande estoma
cal BITTER AGUIA puro .

,Ul1l1llllllfll'I" 111111 I' "-'1111'"'" 1111111111111' II1111l11l1l111l1l1111l1111ll1l1
A E R O S O L, a última palavl'a no tratamento das BRON

QUITES, TRAQUEITõS, CONGESTõES P1JL

'M'ONARES. BRONQUITES ASMA'l'I(,/l;.. E ENFISEMA'l'OSP

SINUSITES, ETC .•.

190.571.90 61.152.10

I,DOO.ou \I�C-L r:C�H-E�Sllli!
II PaTa. todos os fins! • ! I ;I CLWH1�RfJl ,PROrRL\, ::

II Desenhista especializad? em propaga,nua I �
I Atendemos pedidos do IntenoI' liI Vl�LOX PROPAGANDA

l �ub1icida.de em; RADIO - JORNAIS - nEV!�'L\!-; ( ::

l JJ'OLHETOS
'

I �
II

HufÍ Dr. Murici, ,1009 - CaLxa Postal, 77;)

1
-_- CUH.rrIBA ---

, I lb f:'!!Cumemlm, para BltL1!!cnau p9dc!'ã9 f:lC!' fe.!.�

li tas na �'.r(!a!:iio dcste Jo.rmel

Dr� Tabot'da
2.000,00
2il.OOO,oo
!lO 000.00

ú.:J21,llo
4.217.€0

1,,182,10 12,1[140,00
9 413.60

20.000,00
17.000:00 !

I,
�

"'>
_ ==

� ª .�!!!!m!!!!H!m!!!m!!!!l!!!!!nH!!!!!!!!'H!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

M1!:DICO - ESPEC1ALISTA
,6 1l O
fi 12 o
(\ 14 O
fi 16 o
fi 17 o
li 21 11

,

1.000,00

40.530.50
1.07::1.50

21�JII)40
6.1130,üo
3.1%.50

BO.OOO.oo
100.000.00
1,:1.000,00

101LOOO.oo

H E 1,1 o RR ó r DAS, VARIZES E ÚULCERAS }TAS PER
NAS (Cura sem operações). DISPEF

srAS, COL!'rES, PRISAO DE VENTRE. A1\([EBI.A_NA, F!�SURAS, CONCEIRAS NO ANUS. E'I'C.

CORAÇÃO, PULMõES, RINS BEXIGA, ETC,

18 . .2{J/.eQ
2.400,00
2,387.00

6.112.70

C!illlca. Geral de Hornensl mulheres e C!'1l!.!H.;a5
!TOUPAVA SECA: g às 11 <;". 15 à.õ 17 horas. - BLLÍl�N'lU------ --------

D�� D8ITOcl DE' DIVERSA!::; J�!GEHS

'1 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H!!!!!!!!!!!H!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!'

E!n Bancos . �
._

...... :--- .... 11�L67f).5Q 4M.BO'T,40

-

!�
'!�

�H!!!!!!!!lm!!m!!m!!!!I!!l!!!m!mmmm!!!!!!m!!W!!!l�I!!m!I!H1!1!' � : - E.l\I B R !TI V E! Ó Toda a cidade poderá tomar «CAF'EI-

Dr�
..

�IDI' '�, -rlllBlDIItt. '�.ll
gNA-GAZOZA», (Seltzer�Aspirine) a medicação moderna, ga-

"".II:. IUU'. _ _ •• ::_ � -jza. que alivia rapidamente DôR DE CABÊCA ENXA�
,

• : - 1:= QUECAS INDISPOSIÇÃO DO ESTOMAG-O! \
(_:mURGL!O DENT!STA :: �I : -:-:

_ (O) _ _ _

>

"'-i'"

"afo :x'" ;1::
... e dll'a: - "FORM:IDAVEL,"'"

..... f' U' J A 'DO"' A. 'T.ÁR 10 D'f;' P_U t;'_P" �_f<; ª § - 'rENH.A. PACIÊNCIA.! - Em bré\'c Você poderá. toma!'
('!!!_:, !.L<�D nJ-l. V Lo - _'61' !:"i:J �; § "CAFEINA·GAZóZA,/, (Seltzer-Aspirine) medicação ei3pU�
dJr;gid.o pelo conhecido profissional :': :: ma.nte, moderníssima, contra DÔR DE CABÊCA --, ENXA-

Henrique Passold �,� QUECAS =:- IN�I.��O����o D�F�������L,! .. ,' ,'�>
__

-

H'.l:l 15 de Novembro Nr. 595 - Blumenau =

'il!!!!H!!!!I!!!!lllllfllll!IlIIHi\lI!l!I!!IHI!IÍlI!!B!H!III!!H!!H!H!!I!1!!!!!!! •.
"

'!"' �!!!!!!!!!!! !H!!!!I!! II! !!l1I !lI li "III!!II IIIHUI! I!!! I "" 1111111'U! II!! !!!!!!!I"

6:>0.105.400 911.464,10 1. 62'U:íS!l.!í':f
Sf, T -DO EXERCICIO Al'fT'ER!OP

DISPONlVEL:
·t-esouraria .� .

,_
, . , ..

luteml. de R. do Testo .. ".,. .".

Na. lnt. de Itoupa'\'a , .. , .

Eu!" Bancos

79.046,10
:m.550,3ri
z.GlmJo

2G6.896.80

V.IN(��ULADO :

2,,121. 376,90

,rr
-

• ...----::r�
... " .6

lhul<.",na'l. em 16 de abril de 194,9.
,6". KAESTNEP.. -- Diretor da Fazcnda Munieípal

}' F. G. BUSCH JOR. _:_ Prefeito Municipal
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·

h d' S E
.5IJIAO .il/ANCA E CFIUTA RASTEI RO, L.I P.,I' ITIR.--j-SE .1/.-1.5 .Y.Tu

aio a a ,I!! RI!! I!!I ',pl-,'ranga rL·B>l!\·\4·'SfI�LCl.l<_ L/Tf2R�:jT11;_G�INL-.·I·il· "FELor.�1 on«. 00 JOGO liN.:ISIL is. CRUC{'.-ll,
,

_ - x U ,-Li. ASPECTO 1::VTRET,-L\'TO. Z'AI .-1 OF-S1DE.TITULÀ:t':ES: Dudí, GualtJer-, -,::---:-
------------

Resultauo, da 1.<1 apuração, Irlimla Ivuoff, 22; ·17" -- .Hk't

C b
'

-

cl---IE I t t elno �o � II- Dl P I' C Oc Augusto: Jonas, realizada dia 10 do corrente Pfau, 11; 18" - Eva I;ona. J3; A', ICe eu fi r INandinlw, TeL"eiI'i�'la e Co cle i 2" 1��i�i;!�t�O�:��e;�� 2���0;,;, i!�mPlo��:'\:�o���nann, e���t::: ,

-=onversa so = re d mo �_a ti -. •

'. '._
.� jLje=:t�)a ]\�������\ 2���r)4'}1�j'_ �;t�:"elc, �;ilie�al'r1 :;Il:�i!� ���:� rCUile!UNÜU da TC/', /'!í_q)

.

I ta ria lhrt I' retaS ruas. Sessenta e � cinco 1'� mlnuto� de

Jre
'" .

r
"; sÍngcli ist. ;,U -- Li:;;] Prcícln- h Ostnr f); 23" ��- Ruth Hall", i l;n'nLu,s lllÍlSé:U;;zarJo:3, GusLul':.!Jll �t· 110je as extravagancías da. ,vj'llt,·,�,

....O �sem "I��nterrupçao'

I'�'n·a �a! gel', .�l�o; �6': �. Etlitlt Fcddel'scn. r:;� Ú'" _:. Huth 'Wcicltcrt, 3; 2;''' (_];t cxpertcncíu e procuraram nova tenú.incia de mu:'a desn-
e;stfJlllU['" tU1JI;,,,d'J 'JS I'd'+:':,,,,c eXereIC., _.::.

-

-- ---��-- -

, �eúio-� �de
:

� , �

162; 7" - GetbJues PfucLzs'.'n- - Ruth CO!'l.l Herin;; e Cerda " um caJJj,�.. , rJIJ grande I',,!umul',ll
Para domingo, quando o Olllll- pUl' nosso mlellJ p o

-

1 Juno;,'á-in,
�

A .UllL e,'xpIOtli,'U Ilo r"PUl'cLcrmli, Os vesUrJos en�llt" B1TErt i\'ClaA. -

t d os
" '

, -:"::-' " , �

�! reiter, 1<17; 8" �

- lone Pamplo- HenningE, �

"H õ "i co disputará o Torneio lnieio comparecimento úe o os

_

HOJE, O GU.1.R"lNI

I na,
105; 9'-' ':'_- Rl'nat.c Eske�lscn, �;clor iCl:!llllllO, ouvc pt s, e taram um. pouco, Os espat-tI- ,

t"s�

01'�'üo c!OS DiürJo� ,L\ =',daftO�

I
da Primeira Divisiio, exercita- jogadores titulares e aspu'an - ,

') Ellffi Jp:nficn. 63; lO'! - Cerda <'ontras no inieio, Depois velO Jhos não ganharam uc.eptas, '1'11- -

"=':0 �Guaraui, esta tarde, 'fm'& Luedt"'", 60; 11') Hueg�Ue a viloi'ia absoluta, As saias 'cm'- uo está mais ou menos norma-

A ,NACAO
·tlm-se Im ta!'':::, dc te1'ça feira

J;eali:i!llr c mseu caulpo, cm Itoll::' Gracbner, 59: 12'1 - Edela ,Tae-
"

L',I,� fi, J"l�L"" g'unllal','lln' b"ba(los oH al\'i-l'u:)1'OS, tcndo 00; titula- M a IPk j� DO�'pava Nortei o seu segundo cn" � Norma Leitz1'e, �'!Plla�a E�s'�ortl'va"I'�
"', �,,�- , .. lizado, Mas; agora, o invCl'no 8e ..

�
�

f' cl1lel<"::,.s, Os ,Laiüeut:o;�
�

ga- anuncia e as mulhcres estilo llU- rcs SUplfLntaco ;os llspil'ante:; -

i:��l:�:�;�VO' t'om os. scus novos Norma S:.tnd��'9 30; nhantlll ul:'pecto., dc� unifol'Ille, ma ansiosa cxpcctaÜva, preYCll- no1' lt'ÔS n o. Pal.l1I. .. i!� ra S
�,D_esta �maneh:a. o_enitwiasm0 ,�---

i':J: I do nuvas tl;anafol'maçôcJJ" Re- ,S.IA'�A� Naça-o"J �O lreiI!o�iui�lJa-;jtaHt.-l'Pl'U\'ci-
1\-1acki, o centlôo medio do

reillate em torno deste ""111l1'011- I
.

. .
�.

�

� '.o:;�, sendo t,��jo;; o::; titulares

�:'�r"é :: :\:���:�' l�un���� f�� D4Iu'I·I� a'"grad'ou
n:aa::.��� o ]!'enliJ!!l!ltlu III!!"

Um por SelDan.a"�.

ceiam fazer suaS�((toil�:�e��'�ce��
I:ellc":�'-'. AdnlÍni:;::.r..!(;nO e' -,p.l�:n�::;c:��;':,::€;;Ll�;:;,��:r:'Te3ti_ ��=:�le��:�l1�:�u�:�:r ��Vi�::�P:::,

"fans"·e as�6ciado!!, do Guara:ni,
.

�

,

Sem dúvida alguma, ü ce!'-
� não teul fwli:lamento, pois, se- '

'.,i se-!1",(, ;,u1.ri!;allu pelo J'almel-�ttUllC da. 2.a Divisau e;3tú ;-;l!�d- f )flf�;;I.1. i qlln (::!) f' .111D IT7..compal'?cerão ao campo,
}JJ'e na onlcm tio dia, fUl'Jlc"t>,nc 1"I.,tN(/I8UO LUX fí6'Ul'ilios, 0:5

!'US, 1'<0 l'7:L;mo coletivo pa:rnei�
'A dil'ec.ão,'técnica do. Guarani

d t " .

ti N') i.J,.�"'" ,',�, nHlJ;j ti ve�tidos e tailleurs ]lPl'l1mnCeelll
f.lu SL;] [" .. I" ;1 • .'.\') O .�,x"l'e';';n tnvf' n d11l'af;Ü'J ue

""""" �fneJ,i peín prinleira. vez
nor nOS80 in.tcrlllcdio.- peue o

o o.S51\11 05 pura (\; pIa a C:j-

IHj�.d�:l H_ nfJH�.�a ,.t.l'onicp (If' nU_�(', F'on!_�' :e�);.! � (':xn. r-t):�t:tl, ,_t,,) ,�Z} 1l1in1_lt()!� �U·g11.iJos n os qH,'__Y Como haviamos divulgauo, es- portiva" No unrnhLú <r" .
, �

� f'.ui1lpl'jdo·�;� !-l'j a t1l1Iplj,_,,:[w (la;.; "·3L(".'" em w;ilo entre os aspi-cómpa:dccinH�11to de todos O� 50- .

" 'J' j, '., ,�'-

j ..dU ... 'f;!1!U . .'i �;ulJre. o dirigo!!t�� du );:. ;:-'i-'�DrL�N-rl�� dl'O;� fOl'�Ull o;� Sf.::I_�·llitltl �:

gadorcs, para o c4lletb"o (:n1 tá treinando no Pal1neiras· unI passou. no
�

J'einic'ío du f'!�'1"1 a_.

!_.�;_:".J, L;�U!n'-.:!!!_!nCHt;c' ue J.)Cl.:.:lH__H _

�aias p��i·t1��r�nn ;_;;Il� l)b!�i�':I!it.:H·if.·�
joven! ;� eu;Jreu.f gaucho.

-

1113 :Je�unuarlo de fulf:-}_IIJl (lD,
,I 1 j J dat:!ê alé certo ponto. JlHas Et:

LBD, a p'!.leja j__la!l!l�lra!1tJ.:i _f..L, 'l'lC \'tTU qf.��ell!pe!LHt!H u. t_tt

No prüueiro tréino, Diah não
versus Vera Cruz, llprc�;eillou- H!U.!!t:!! a L;aL!3falôria, 05 de}jt!!1u;�

poudc. 1110strar as suas retl,lS no:.; duas aulenticás su ,'pre- ",".�,,,-�.� uú. ,·ld. 1,) t[<� HOVU!!-

urv ..

--���-- -� -�_ ......
� t_

Eusainu O'pegta�callilJeão
ye��e��� OS 'Ijtg_�.�e.s,
� custQ, OS asp�r<antes

.

'

�

�

os p,alnieirenscs se preparnm
{
1\iilho,

conveníentemente durante, ceda A::"PIRANTES:
.

esta semana,' �om o mtuíto ele
I Lyra; ,NotaM, ivIaciü e ):;riCo;

se apresritàr uma boa E>yibiçúoí Ico, Garrozzl, Larte, Ivo e ,;11-
no dOrhint;o, . J son ,

J�3[{im sendo, na tarde ele te,r-l
(;8 feira, estiveram em açao 1
qúasí tcúos 015 'titulares e aspr
rantes, sníndo vencedor, a cus-

to o quadro titu:::u; por ·1 a :::. I
O exerctcío foi dos mais mo-.

vímontados,
.

provando a boa I
forma:� fisica dos .eíementos, que I

se empregaram
-

com muíêa dís-.
posição, proporcionando lances I
de boa feitura, tanto na defen-j
síva como na ofensiva sendo

que o ponto alto <lo cóletívo toi

o trio fina 1, formado por Díoü,
Jupí e Lyra,

Marcaram os tentos, Nancn

nho, Tf'ixeir�in]la: Mar'ztnho I pe
na mãxíma) e ,A:ugus\.o, Para
os uspü-antcs marcaram,

Lacrtc, Wilson.

11'0,

.J

�H(lje estai-áo n..,," ')lente em

ação .todos os titulares e aspí-
rantes, no ãpronLo final d?- se

mana. A direção técnica do aí-

vi-verde, por nosso íntermedío,
pede o comparecimento de to

dos os jogadores às 16

N.f\I:.Ai\{

S. PAIT!.!)

l�ua 7 de Abril, 211

And,

apre:;cnta�11 l1lais varra�':;a5, ora

justas, ora com pregas, pal1o�',

gotiet ou iutciI'alllcntc li::;as,

A idéia de Dia!' está se aper-

I Se!l1€stre .. - .... (_'l':$ ;:JD ....JU

1 r_rrirne�'t.r(': Cr$ :�'J.uo

" N. AVl\!C;Q Cr$ D.GU
qUlú�uall<ês, 'l'erc;a feira, Dioli

voltou a exercitar-::;e llovanit'll

te, demonstrando ter grandes
qua:ida �-�s para o dlfieil posi:o,

posto ele guardião, -C:legou mes-

[!as: a priulpjra. o incsp�I''l,do
emp,lte do lider a!J,sululu [1'Cl1�
J..'} a Ulll quaul'o l1UC Y('!lI su

frendo goleada.s e mais golea
das. Falharam todos os prog

nos�icos, e, n:lo rl)�La uúvida,
os 2 a 2 ",:io cniprcst:ll' um

j:T�!!t'iB�U Lus., th.:s!lc tp.. !'.:. U.5

,;'lnl1l.1 a. ull'cçao da Liga riJUlllC'

• naueIlse, acelerou seu ritmo de

I _' , '�'�'-""', c lJCJO seu ÚH1UíUhs-
mo, põude nos brindar entre ou-

I tra'; cou$a�. COll1 a 111ag-nifie:;
"Pwv'J. CicliBtu" úo dia ]O ti<

I nw,io. �,
Nãu funun C.dÚI;� :qlên:.!s a..

:-sua;:;aUyhlaue:s. CtHll puh.lo {o1'1(',
e ::luxiliado pur 5elki iDCDH::;�\.v'�h
auxilinr!:::i. cun::::c;;'uiu U.';J i· 1

l� t.LH�tl:--)tH(J üe :;)�1l U;:i' n.l.{.:;i_�jl�O p: C

indiciai. l"nUlci!3co Lux, "em

I � I

�,

"/eilde-se 'wna lindâ casa

de matei:ial, e tres� �casas de

niaãeirás, e� -diversos' eilãos
(;c casa, perto da ciàade,

feiçoando e gallnhanao 110YOS

encantos, Tranquilizem-se, lei

toras, D\1rante este inverno

SlwlJrsab:
RIO

Pl'Uça Getulio Val':;f1s
Edificlo OtIeoll S. SO:!lríforrriaçÕes com o sr, Rer- mo a

-

I.zer {:eiesas esp�etacui3-
nlan r'loa'nl:::e. Rua Amazo- TC'S. l-loj("!- nOVá111cnte voIl,a.rá novo coiodtlo :t 0si (' (�(�l'tanH�.

.,_ HIl';;,-"'" �'Bl:"'ME47Ai7"1 i>iolí, 1J ti":illar O colct.ívo lIa I
ensejandu "sl'el'an,;l.ls J>:lb ",:0",J!:h.... V-u .LJU
p�rt)cguillorc:i du lricull1r !

I I't'lmeil'aH. Salto Nf1l't.c,

as dispendlO-ainda usarcmos

�,as, p(jj'ém cncantadora::, Srti:Ui I

1011g�:l", Ilgora lmli(::l(lauU'ntL'

JongllB. -S� a lnnt\::1 nlÜ,':;ur. --

coisa eerlissinw � _, será ml pro'
i:ima Primavera, :.tcS iu, l.ercl11()!-' I
1 clnpo de nos 1}1'CVC1ÚITll0S COIl-

A scg-undu i'\1rpresa <bqllela
tarde foi H l';Íí,,'l de que fí,:Ol1

pos,'uido 11m "P"P'1I'!o tOlTC

dor" do 13anddJ'un! es. li::r:l el!�,

"'IIII11II11IIIUlliIlIlJiilli1!lllIIl IIIII! lIIilI 1111111 li IlI1 li li I!1IIIIllllllmnm II �

_

: Banco Popular e IIgricola do i�

Vale
�

do Ilaiaí ª
N�\. SUA NOVA' FASE� .'OFERECh SEUS SERVIÇOS - �

l'ol'lo Ah�r�TC:. n,:I;)

l\lonl:�Pl'i, 1:;

CUl'itibl: r:.. Dl' Mill'ici, i'J�'tra futuras surpresas go-ounau:.\, nutis nada. HH�r;os- U() que 1,1}1·ind.o c:truinho parH UIna no-

um lJravi,,�jmo "touru". por si, va úra no e�j)ort'} lJlunlenauell

nal visinho d,). pra�a dcspor- o;e, trabalhando de maneira elo

Unl. do .clube do' ,sr. Ah101uo ,davel puxa o pl'ogresso do atle

Gorr�ia, };ilo �(' co',fonn:wdo tismo, Companheiro inseparavel
1U1UUlJíIUIIIIIIIUUUllllllllllllllllllllllllj(IIIII.lll11l1l11t11lHllIIlJlIIlIIIlm.- �

f 1 't d'com a.qucle incomodo plaear'-� da imprensa a a c eSCrl a, o 1-

�����..r..r..r..r..r..,r.,Q'..o"'........rJ.:"-...:;-r..r...o""..rJ"''''''''''''''J'''..r.r............'1! de, o "tou:'G" atn1.Ye'3�01I a digente dn L, B. D" tem dado

"mangueira" do lWatadouro, mostr'u d� SUil capacidade, co�

Um�.' a
�

J'·D'-I·a� O'
�

'o,e � E's'creve !.'li:I· ingreEsou llO estadio !!cm pa- mo conhec:!dor profundo dós se-

-

_

�I gar ingl'e�so e con1cçou a .f�t- :;redos ql.t.e le.f)"Cill. o .:; (1e.5ü;. ...o�

zer das suas com a �assisten- dalJ.ucJa entidade,
� -� " -

'

a da, Era só gente a procurar Ainda quarta-feira, a Liga
Vo� pOd;-;:-dquirir, agora em Bl��i�famaaa

, §S as escadarias do S,aliiD Rirs. Blumenauense de Desportos, (;m

escrever; ,ten, ou, os mais' jov>é;ns, ban- colaboração com programa "A

"Boy'611 a,·.. -.cq1l�"D�'a' _. �l d"" ---u-dftS canelo simios, subindo pelas Marcha do E3porte" da TIádin
.."'- _li - v...... 'UI v� árvores lá existentes. Dl' súbi- Club, mandou rezar a missa do

DistribuitlOres em Sta. Catarina! § to, o seu "Fer<:inando" entrou 7'i dia., na Igrc;o. Matriz. em su-

�CHADO & CIA� SOCa AN.0NI�" COMERCIO 1,11 no c��mp() da, liGa. pondo a fl'ágio ás alma,' do componente,,;
�

,

"

AGENCIAS
'

S córrer juiz, bandeirinha' e jo- da cmbaIxada do TOl'ino F, C"
-. . SI gadores, Só restou a "super- que tão tragicamente tOlllbaranl

FILLJ\L EM BLüMENAU - Rua 15 de Nov" 1326 ��
-

ba1l", Assim COl1l0 entrou, o no catrastófico desasil''.) avia-
Tcl(�fQnc lUanual, n. 18

'

S . touro, sati.�fé,jt.O de sr'11 p"pel, !IÓriO no di" 1 d') cOlTcnte, na

R 'l'EJ�Eli'ONE �IANUAL N;�líJ � ,"oliou paI'" o ,'C!! 11111110, [LU!"
I ddaue dt' Turim,

J �"""'J.Y"_"',J.';IoI"��_"'J"_"'�--..6"".J""�....e,I'...cr"""�_"'J_'.ú.,,........eío� S.I de, natul'LllU!!5l1ie, recdJ€!! o

I
Esta ê ma.is, um:'!' gl'::!'!!(!:õ pr()"l l11erecido ClL"tigO. Que o di;;�tm va quc ]lOS da de seu explendl-

os scnhor.cs "[H;ougneil·us". , rIo espirito esportivo,

nharcmos alcnto

Claptarmos a eías,

p�l'a llOS a-
�(;;::; -c:pJS o .!l�PUH '(

ToL., _ •... : .:,U-3 S. �'·.·�_I.l·li. p�
=

AG
v. s. PODERA'

VIAJAR DIRETAMEWTE
DE .,..

EBLU_ AO
� �PIlRA

SM PAU,LO E RIO

· :ldamaslor. -IOV8rÍck
A Capital

PROPRTP7I'ARIO: PORTO ALEGRE
VIA FLOHIANOPOLIS, TODOS OS Dll"'3,.

ÇOM EXCEÇÃO DE SEGUNDAS l'EmAG

Cosin1m, de primeira ,ardem

-- - ::. �I

J
1 <1 ....
_, ;;;;;-_;;1

w=-'· ='"'- 'I

I , A 1111'
�

A�

I neste, campo de alíl'id'llles" mui/os. }Juc1e,'á ele aprcsentur
u uuu rdu.m com '/usti/i(!IUio int c- rcsuitaüo« uc o: diicrcnt.cs dos.
n5SNC e, ansiedade II inicio rio' ul «: (J!I(I/"tL oúlidoN,

vpnuâo ae I b'liu o.') 8{ yúillles os clubes que
'I'ai'licijJUrüo do certo.nu; : Pul-

JnEinuJ, UliJ!ll-'iCOJ Uun ru.ns], 'l'u

pi, l'Cudoa c{}t!t{u.r'l 6 l'aü,un ....

tlli.
Toilo« eles, lJ, j1Jlyar pela

tl'Uns/unlç!..l!.l (lUe fi,;tT!.un em:

31lU8 Jilc-iru5; ./-ll,rt:s!:'nlur-Bc-üa
CPf- Pf!.llPJÇ jUJ'?lH1-J e di::;pusto u

CU'J1tlni8ial' U p"_'í,"e'iru pURtU nu

I ,cc,·/amc
.

I
---

•

,

BoláS FuradasUM
1,-..... ,J.�cJ.Ul.u)

DU'Jliugu (i tarde, quanüo pre
;ltt:Um., U,L nUZ'jlf.l1:a NU1'[C as

i(U':]JI's tiu fln,nrl(_;i'J"unlh'3 .c Vc'ra

"-.'lu:. cis 'IA'(: ·"'iu'flu "tun 1:i8itun

,c i)jú(',�c_iu.1"cI. 1/!((:l'cnúJ PUl'!ic'Í
,lU',' l!U� "iouru-uio" ...

CO'("! tauto« /OUTU8 em cumpu,

Com von!ude. de luUlTUI'

-eis que surge cn� carnlJo U?l"l

(touro,

[lcsf.janclu participar

l?ü_.·OU [urius» o touro

Pu,' 11110 en coui rar rcsistcncitL
Z Tetiruu-se a CIl8tO

P'r« mio perde;' (( pacicllcia

Rcfi1'!llltlo-se o l'isitllllle

CoutüllwnOll a8 "jogadcts"
E troca.ou in. o bJ'fLL'O tOILl'O

Pc/ai! "videntes" ca-n eltuln.s

l;]I]rJo em geral, demanstrando

"'1' 61 imo <'U"t role ue bola e pêr-

\Vnlf.lJr: /, r-
j\_ :.n�l atua;;�v) agradou

fi ,'ta mareaf;;::,u.
�-.ío coletivo l;"'..! hoje do PaI-

-- U sé a r;

me.iras. l\Iacl\i estará noYamen�

te cm açao.

Ctlubi e Longo; Jllacaco, Nagel
� Ti'::!"a: Britto. Alll'f'll. ,\ issó,

Nascimento e Pamplona.
Hoje com inieio :JS 16 ]1fJI'ClS, .

_

Lreinaram novnmenle (JS alvi-

I �:l.���t�c�.�n�_Pêro;
Cabeleira
noguarani

() Gl}ill.lni pn:tpiHle, cste ano,

D.pl'esenLur· u:n q1taL�"o de jovens
",11orc8 do fuLefJol b1L1l11CnaUCn-

,�e, Um dos elementos que es

tá sendo cobiçado ê o jovem
Caba:eira, Ç!ue u�'Llalmente esta,
\'Íncü:a.do ao G. E, Olimpico.!
Cabeleira já treinou no

ni e agrado:! cm cheio

ção técnica.

O que 3: l'eportagen1 de

Nação.�· í��:·.' apurar é que
bele:ra de"eni entrar em enten- I Ui\Li PRTNCESA DE DEZOI
climentos, hoje, com os menta- ! 7'0 _iNOS - E osta das pTim6i
l�S do Guarani. sendo quase' rus !oloy)'n!ias <lu Pl'ince,7::Q, lUa?'.

"cl'ta a sua presença neste cam-I gan:te, tiJ"aclu após sou décimQ�
1eonDto defcndendo }lS cores I oU�!;� aniversário, festejadO na
I

I mlLlIlltlatle nu castelu de Balm(l�
-·-bU;_;TiH�!;� rlf( (r-ula EJ..\nS,l

F1rranju uma
.

-

nOIva Que
\

,PROSDOCIMO SIA'
I FúR:tn:;(..-:EEA' En! l\!OD!CA§ PEl:,§I'AÇDE§' UM

iii {WAltTO DE CASAL DE FL.""�A E�ffiUI.4.
� ....", ....,.. ---

-=- �� �

1
�'r.""& _._ �. ''_

! Pagavel!fm 10 Mêses
I
I .

= .R]!a- 10 de No�'emh!'o .. �J3' � �-- � .J1LUl\fF;NAU -�:�

I ��'
,-.



afundadosnosmisterios cio .PiJlacioGuanahara J

.vitor'íoaa
do

Q

.. sr'. Usvaldo Aranha' criara. no

.

Ministerio das. Relações
.

Éxte- \.

rtores .

e qüe, alem da função de

esclarecer casos de espíonagem
da

.

parte comercial do plano erga-v, tarla racionalmente capaz de co

nízado pelo 1>i.inistérío da Airi-I petir no mercado 'internacional '

cultura, tambem funcionou nor- o que com a seringueira suves

malmerite, sem prejudícações tre ha muito deixou ele ser pos-
. nem. esmorecimento, Imperaü- sível .

. go 'caiu a orgallÍzação, mas não

posso de boa fé' jurar sobre is

so;"

vltalldadé do povo e expansão .do progresso Em s�gUid3., tratou
MS '\isltas que fez em companhIa d;;'s participantes da. 1.a Con

ferência Brasileira' de Imigràção e ColonizaÇão, aos portos agro..:
Pecuarlos, Inclusíve o de Aiaguari, onde esteve em comparihial
do sr, 'Amenodoro Lemos, minlsko da. Airl�Úlfura da.Venezue
la, que. mostrou vivo empenho em eonhecér a.

. organliar".ão do
lnesmo.

.
_

De�Óis. de �a!ientar'llue aque-

I c�m o "l.Jjeúv� de levar as
..

ati- o nosso, .especíalmerrte sujeito a

Ies ,P9�tos já. se elevam a 85, vidades . do Ministério' da Agri- infestações de certas pragas de

acrescentou: .

_

.

I cultura' ao�de eles devem' se. 10- moléstias de plantas e de ani- sentam os mais animadores e
.

- '«As
.

impressões manítes- cáüzar, 'isto é,' nas 7.onas· ru- mais, reclama um esforço cons- agora estamos empenhados cm

brar , Havia espf:l.ó tadas pelos agrrcultorêa.convsn- !:rais»',
.

.

". tante de C:cÍesa sanítarta , As, obter os recursos necessartos
em quase;' tOdas.' as ,

.' da inicia- ! ° PROBLE},{A DO
.

sim, ao _ Iaúo do fomento, pre- para defender a pecuaria naeto-
.

(üonctu.

..t.
mi Seg, Pá!l�na)' : -. tiv.a. de dtssemínar

esse�.po.st,o.
s

\ TP..IGO
"

cisa estar sempre a proteção
-'------ ----_..;.--...;...-"---�---

.

os- ínsécos e. os vírus, so e constante - a aftosa -.

ASAS SOBRE A AMERlrA'c::;;:�"'PQ'o ....

�:.;�;��,::�"e;�== :::::,,:::::ti:,;::n::t::;:ri�
,

.

'- A
adiantando que frequentemente selecionar varíedadea de maior naria e a t �cnica já estabelece-.

(Por Robert Annsti'o�g dQ à futilidade e as . Gesp�sas . em. tos. No 294.0' dia de operações adverte-se que não �a:sta. plan� resístencía: sem prejützo das raro com seguras condições' de
USlS) � - - manter ·tão custosa aventura, consecuttvas do «corredor . .a,é� tar o trigo pois é preciso: ;ter qualídadês nobres e do.

rendi-I
exítos,

As recentes notícías de que o
.

que mostrou ser im�til e rfdicu� oer�, 131)8 võos trouxeram
.

moinhos .proxímds dos centros mente economíco , Antes de finalizar suas de-

bloqueio -ere Berljm ie�.G; breve- la, em vista dos êxítos do :Cor-
.

zona bloqueada de De'rUiu nada de' prociuçiio, Esses mOitiliês; .a- .JUTA E SELEÇAO DE clarações, o mínlstro <la Agrí-
mente suspenso, se verdadeiras,

" i
. menos que 12,9i1 tonetauas de 'têm de pequnas. rumri.lia.s, têm REBAN}IOS cultura frisou novall].�nte que,

são são apenas maís urna afir� O «corredor aéreo», ,�'a.zendo· provisões, o que Ultrapassou ,0 sido instal�dos, elevando' à ca- não viu manifestações de desa_:;

mação dó grande empreendi- ao 'povo de Berlim' toda a sor- • r�coide anterion�,l t,694 ton�� �a.'cid�de �a industr�a.�moageira Além da cultura do trigo e rumo nem Indícios de mísería

..
dos Estado� te cê ma�idhênt:os e cr�m!l.is ar� I la;a.as e 476 vôos. Com �5'j" Aos I do paIs a. cerca -de :l--mPhões' de de cutras já.' tc.','l' "onais no por onde esteve esta semana e

mo o foi o estabelecimento d�SI tígea necessários � sua subsís-', a.-nões destinados' às ol"raçóe�' toneladas anuais portanto, bas- B-asil, merece PS;l� cuidado a concluíu: «O pronuncíamento
. operações do «co�r.edor �éreo»J têncía.. e��ti-ntando

'.

do ·«.corredor a.éreo»· ein fUncí\?� I iante rna�s-. do q�e o volume d� juta, cujo deseny"o[ Timcnto 110 espontaneo de gO'\."ernadol'es de'

_pel� Força Aérea daqueles

pa��:j �o �loq�e�,: soviCico, _tem que- nam�nto, 011 pousos se 'suce_úiarh, I nosso cQnslj.mo" Daquel�, 'mon':' vale amázünico 'LoS ;;m 'promet.e 'yarios Estados leva�me a a11':,
'ses, El' inconcebivel que os rus- praL.o, dlar�!L"llente, toaos os re- n:ií>'princip�ls bailes 'de�':Qe�i.iinl' �ante, que'� �ontii:nl!"" qescien-áo,' l'tr,rtar-nos' da in:portaçi.i.o da mental' a convicção de que o'
sós üvess� ofer�c�'do uma opor cordes

.

�nteriore�; quer no nü:.. � à�ropodoll de Tem�elhotf Ga- a p'arte que pertence;: ,'tot�l ou f;:)! a indianl", dent:.:o de cIois a- Ministerio da A�Iculfura tem

tuniaade <re' rompe�.' o blOqUeio,., mero dé võos; quer na quanti� .tllW ':é Tet:'el - .;o�: a treq1f!'il- i pa.rciaime�te,'.a cap,it!Lis. estran-
·1 ·-·s, Na mef1�fla regiàd, os e11- �oncon:ido' decisi�amente pa.ra o

coni;retizado
I
dade de toneladas' de sufrimen- cia 'de int�rva!o '(l_e 61, 9' segu�-

.

p'eiros, repreliellta men9s da m�- . sJ'.!.ios da antiga concessão Ford aumento da produção, já ex�

dos �:ti:tre'um 'e" 'outro aVi;:;;": A, . tade, ·_À.(_!'esce,ntou' qúe a can'�- forarL1 aperfeiçoados e lfi está. pressa nas esta'�sticas da ex-

bl'
'. "

16 'de Abril" Y�spera de P<4lc.oa.; panlla <io fomento doe trigo. jtt: uma. seringueira dotada, de to- portação e está: realmente aCl'e-

oquei.Q �st��eJeceu-!!e' � _:n�'Vo recor- pod� se� c�n�cÍerada vl.torio�a ..
das as cOlldiçõel'l �e Úlsisi.enria ditado perani.e os governantes

.. d,e_de 5�.OO�. �on�a,daS.de,.pro,- çom os r,esultaâos mais

s,uges-l.com um.a prOdu.'çyao a se plan- ,(! hom'ms do interior.».
: (ConclU8ão dá pri11�eira pag,) BERLLÀI, 11 (U P) - Ao le-

_
_ ,-

IUm fhéco repi:e�enta a impren�' 'antar o bloqueio ?e Berl�, as Yl�O�s. AÔ_ LOC.O,. ,GelJue . o_:�c�: . !ivOs, afirorlland�: .'
,

.

.,' ._- -'-_�--'------_ _'_ �__

sa da Europa oriental, Dizia: l.utoridádes zsoviétlas. autoriza- das operaçoes, nlq,lfj de l.� ...v,U"J .- «HOJe, estão :che�and�: a

, ,se aqui que aq cl1egar afrontei': ram um trem. de um so vagãô, to�elada.s fór�-n def>Ca��egaá�� São Paulo, R�o,: Bah:a, e�rre� 'C
.; .

teira entre as zOllas, o vag;ã.o 1. transladar-se para á Alema- em Berlim em· cerca ·de .171.5(1U gamentos de trl."O na,c.onaLe fi, C' n�U r2O ç:�O :Jrtivo
com jornalistas s�r,á engatado nha ocidelltal quinze horas an- v60s:' 75;'" das 'Pr�...��ões des�

. anilnação dos triticultOl'es . '_e!ll
-l't b "t ni ue

" c'a'r're_g's,'das',' �m B.,erluu' .... fora.ni SR.nU Catarina, Rio Grande,ao trem mI 1 ar
_

1'1 a co q .. ,tes da suspensâ:0 do bloqueio, o . ._

'russa
"

tra'nspo'
.

r��''''a-s .'por' aVl"o-es dà Paraná, São Paulo' edeverá penetrar na zona que se 'presume 'ser uma llfano- ,"",u
.

:um_minuto apÓs ,a meia noite. bra' dos,. soviéticos na .«guerra Força Aérea dos Éstaãos Ub.i�, Goiás, é uma segurança' de �Oti�,
Nes;e memno tre� serã enga- fria», O coin-;;oio

. traI,lspox;tou .üo�e-âa :Marlrili�_ Nõrte-Ame�' tinuidaae! O" escoamento da.
. .... . -

. .

rç'
.

"ã. m.aior saf..ra já. registrada entratado um, outro vagúo que 'con- para a zona britanica, p�sSllJ1-' ricana,· A roagnll;ca cop,era", o
. "

ta I U 'd nós, 'a gara:r,ti'l. de preço.mfni-duz eJi;clusivam-ente Jornals s do por Helmstem, uns 20 fun- entre 03 Estados m
. os�

.

a

mo e' iridustrializáção, isto é, alJritanicos,'
. .

\
cionálios alemães:' Por sua - vês,

r'
França. e a

..
Grã�Breta.n:aa teve

, . , ,

trens automoveis ca.inil'Jhões e como resultàdo os surpreenden-

C .

'

.

' cal'r�s pux�do po� cavalos, dos
I
tes efeitos do «e�ttedof a:reo�, d6.

.

ontra
. aliados, estão preparados, para Em UJ?l derto ponto da .A>em!J.- as refei<}ões

L.,iciar viagem para' Berliin, á nha, os pilotos ingleses tripu- estomacal
meia 'noite, O pi:imeiro trem lru:n os aviões, rádio-,operatiores

A EMENDA com destino' a BeI'li� pro'ced�n� l1órte�america.nos controlam os

I
PARLAlUENTARIST4' te de Hl!,3te�t, cl1egou pbusos e t�ilmlãt�es .fra.hcésas '.

RIO; 11 CMerid,)' _:_ Àpura� cheio de correspondentes e foto- 'fa�e1n o servi.ço de. têi:rã:." E� IIssinadOs OS: c,onlratos para a constrllçãon10s que. o sr. A::'JllLO Ánno.s j� • grafos '-de' no\"e pa1scs. . Este o�tro ponto os a-mel'icanos pi-
entreg.ou o seu pal'eCel' á Co-I trem poi posto nutn, desvio.onae lotam ós aviões e o aeroporto é

".'" de ' um.· "Superliner" H.orle americano"missão Especial da Camara, Üé'-l a:ruardarii. a madrugada,para a6mini�.trà!.;o,pelos.i�glesés, Em
. 'VÁSg:Ü.,ú�;.)N. .....: lU P) � de 48.000 toneladas, com i94 me- Southamptoh. );signa.da para eXll-m�nar a emerr- e:1P�en4r'. a I t�aV'êSSi� c1�: zohá: Tempe1llofu,' a. principal base Á�tincia.-se 9,ue foram 'à.�sihàdll.S tras' de comp�imento por 30,5 A

.

Comissão informou que o'

ã� da Consti�Uiçâ.d 'f[l'\.'�ravel_:� I russ!!::' ,.." ,.

. do� "Êstiidos. Uii.idos
.

em.' :3erlim " o� .. c.on.tra.to� . Pára. a. c(;�striiçã.o :metros de larl.hlra, A: sua. velo- "nayio setá provido de disposi-
d

-

d rI tarlstas .. o de. um. "srtperliner" à.mericand, cidade ma.."l:ima llã.a foi revelada tiyos de defesa, tais como altaa oaçao o p!l a,Ple:'l
d �k

C
> - - ...... I

d'
;',

G
'., ,' .. ' . ,... com. c�pitCi�à:de·par.á. 2 mil pas-. :i>ore� d�z q�e a .nâYlo terá uma velocidàde, compartimentos es-:::::�if �i;::�t��f:é ��ntr�� O'OP";1lr,a'"ç'"a'o' ',�, O" .�':' . ov'er'oo ���:ci�ta;ê�:O�:�����'.:�� j!�:f: .��l���d��� �ot����ir�55�:' ��;l�� �:���: �:r�.:��:e�!�ia:a!�,as

afirmando que a. mesma - II.,' dã.::.'iinha· do' .Aúa:liüéo 'Nt>rlé. "metros por horâ e, será (iestina- Três anos e chico meses serão
não pertence ao si.,t"ma pal'la-

. .

.

".
'

.

I:À: �erimohía dé' assInatura,; n,os do'· _: a �"Íagen� 9-,uizenrus ,entre necessários para a sua constru-
mentat do nosso ;0.1:, O pare- com' a I IQ' .p r e n"':'s a "I eséritor!os d!l. 'Comissiio-':M:ariti-- Nova York, Irlanda, l;[avre e ·ção..

.• .

nh "d ainda
.

, ma dos Estados 'Qnidos,. foi pre-

:1'��::::�eS::mc;na :� '�ntegra, .

I'

t t ! senclada por cerca de 200 pes- Recebeu significativas homenagensRIO, 29 - Toda vez que al�l acontecimen o ex raor� SOIl.S, incluindo todos os mem- FPOLIS, 11 (ANT - Por mo- nataliciante alvo de e,."l:pressivaS'
dl'narl'o mOV:';�enta a reportagem, vemos quanto alguns re- bros da Comi$são e representan- h' d�.. Uvos do transcurso, 0Je, o demonst'rações ãe L.prêço e sim-
presentantes do' podel' público compreendem mal a missão. te da industria de construção

naval.
dos jornais, O presidente interino da Co-

Creio que o Brasil é o unico pais em que reporteres· missão, Greenville Mellen, esteve Ruth Hõepcke aa Silva, espôsa
e fotografas são maltràtados pelos agentes das autoridades

presente durante o ato da assi-

que
.

se empenham em impedir que tomem conhecimento.. natura. i do sr, Adocbal P..amos· da Sil-

correto dos fatos a corretamellte os. divulguem. t o "dupelinor", cujo nome não
...

b t va, governador do Estado, fOI a
dê 1 '�I foi escolhi.do, terá o peso ru o

Têm a fobia das noticias e tentam escon - a, esque-.
I

cendo-se de que esse esforço 'prQduz sempre resulta.dos des-
-

.....__ ====,:::,===,.".,,===� --=....."====="'._.",,,,,
favor-aveis, deixando supôr que no fundo o que se deseja II Q I.M B n L n DE Q. E G U H I N P I, ocultu a ,,,dad, ao P:V:'. :1 «R E 1 L »: O u U O II V II

I ".�
!

Quem era

no 'gaomete, de
.
- Lo�rival - cnese ao dire

tor - querei que torpedele à po
licia, no mi��r oficial de ínfór-

mações,
..

O sr, Lourival. Fontes prome-

'da policia eram como tentàeu
los envolvendo departamentos

a produção animal como a ve

getal, num país tropical como é

de seler, 10 dos rebanhos com o

emprego inclusive da dísseraí-
chefe, nêo sei, Dizem' que o sr ,

César Garcez, veterana 'figura nea, mas 000 aguentou à, mão..
Não podia. As verbas secretas

"1."0' da cultura do trigo e o em

prego da maquina, estando me

canizados presentemente :JU%

das. operaçõeS».
Prossegumdo, o titular da A

gric�rrra· salientou que tanto

Passou então o sr. Daniel de
Carvalho a tratar dos trabarnos

o

U(!::S� novo e

nação al't'fic�al citando tamhern.

as campanhas contra os gata-
nhotos e a peste suína frisan-

'Utílízandc-se

do: «Recentemente, tomamos a

ofensiva contra a t-roca do ca

fé com resultados que se apre-

.

secreto organismo. polícíal, :0
sr,

. Bénjamím Vargas conse

guiu a ab�oluta certeza de que

na! e seu inimigo mais tnsrdío-

a mataria'

bràslleiros. Trataya-se. cl't
•

organismo •
de defesa que o

._ " &
y -

'

..

QUAL O JOGADOR iU,IS Q.TIERIDO J).()'VALE De
"---'-- ITAJAI?

.

. (Nome dó jogádor e clube que defende)

QUAL O CLUCÉ lUAIS SL�ATICO DA 2.a DIVISÁf

.. .. .. '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
.. �

.. .. .. .. .. .. .. .. . ..

(Nome do Clube mais simp;J.tioo)
OBs: RecO'rte O' CQupão e (Y coloque na. ill'Ila

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

lIa sra,aniversário nátal!.cio patía, tia parte ue todas as clas

ses s·oci:'is.'

lDEln
Fraquezas em Geral

.....--
-

.V�O CREOSOTADO

---

Konradt

Telegrama
l'rIOORE'ilIACK

Itajai

Ora, o que sucede noutras partes, onde existe liberdade.
de imprensa, liberdade essencial e insubstituivel na vida

.das democraci.a�, é que o goycrno, por todos os seus agen

tes, colabora com lealdade no esclarecimento, mais amplo
possivel, dos fatos.

Para isso há em todos os ministerios e corpora.ções pe8-
soas cuja fun�ão exclusi....·a é trat.a.r com à imprensa para'..
iruorzná-Ia devidamente. ) f

Os encarregados desse seniço adquirem a

necessaria.1prá.tica, fazem boas relações com os jornalistas e, quando ',f
existe iIlgum, motivo legítimo para a suspressiio de deter- \

wi:n2'.das notícias, simplesmente explicam a necessidade do.:

segredo e é muito raro que nã.o obtenham ta.mbem a soli,.. �
dariedade dos profissionais.

:;: :;: '"

'Conv�m invocar o exemplo norte-americano que neSSe

assunto de imprensa supera os demais paises,
Ninguem ousaria, nos Estados Unidos, criar o minímo .

embaraço á. ação dos jornalistas, pois semelhante atentado
cha.."1laria sõbre o seu autor, além das penas da lei, a an

tipatia e as recr4nin�ções da opinião pública, Durante a'

guerra, os generais comunicavam à. imprensa, antes de pô
los em execução, os plallos das batalhas e não se verifiqou
um só' caso de infidelidade ao segredo indispensavel.

O goyemo, pOr todos os seus orgãos, não som"nte não

dispensa, como exige a coopera.çã.o dos jornais e prepa.ra-se
para. reillizar essa colaboraçã.o com espirito amistoso e com

o máximo de eficiência.

AUSTREGESILO DE �TH...o\.YDE

3 AV�OES OIARIOS DE CURITIBA PARA Se PAULO E RIO
....

AGENCIA EM BLUME...i'iAU: -:- EXPRESSO BLUMl. NAU· CURITIBA
•

t
.' Rua 15 de NO'vembro, 366 - Telefone, 1455
-- RESERVE COM AN TECEDENCIA SUA PAE SAGEM.

�-;---.��
_. - -

" ,·AGENTES

tOUfU& enFl,
QUEDA DOS tA:
BELOS f DEMAIS

1[ liIR II�Olilf:R.CDCC.��:�I::
Reserv� de praça e demais informaçõ.es cvm os


