
dos
•

arrozal
PREN,UNCL.\:" ELEIÇõEg,

"GERAIS :NA FRANÇA
NANTS, França, 24 (U P) ,

-' O 'general De GauIe afinnOu
àos' chefes locais de seu par
tido; o de Reunião do Povo

Fral.�ces, que ;J;ão iminentes as

prestígio de que o pll�3 neecs

ça. :Acrescentou que o ,Partido'
de Reunii10 do, Povo Francas
precisa estar preparado P3.9:a
.asst.umtr o pod�l'. Disse ainda
que ,ele, De- Gaulle e Seus par
tidários reriovar�o a França,

- dando-lhe a aútorídade. e o

eleiçÕ� 'girais na Fran-

I
�"""""""�__"__";'l'

Gastas
toneladas

na

de

-_

LÓlHin'5. ::4 fUP) o sr. At-
tlee anunciou ,perante os co:'
muns, 08 cortes nos gastos go
vernamentais. excepto para a de
fêsa nacional, num total de du
zentas e Cinquenta milhões
libras.

'

dinamarquês
de duas mil e

'(licas. dóravante
shüüng, Isto dará ao governo u
ma economia r..proximadameilte
'<'-.J 10 mtlhões de líbras anual-

duzentas toneladas- in-

mar do norte. A men-

mente.
, Londres, 24 lUP) - Os obser
vadores políticos e econômicos
desta capital consideram que o

plano de austedade proposto
pelo premíér Attlee ,3 muito .me
nos energico do que se esperava.
Considera-se mesmo que o pla
no-de Mr. Attlee é relativamente

se chocado

uma mina no

gem acrescentou 'que o

<<1var» afundava rapi-

�'

!XltO

�tratamento
dás funções

sugeriu a escolha,'
conta a, necessidade

,

lizar o eleitorado, esco

lhendo ,'nome� de São Paulo,
Minais: Rio' Grande, do SUl, �:l.-
hia e Distritil Federal.

'

Veio por fi1,n 'a nota do :f>�D
sobre sua. posi!lão, exígmdo, �o-
mo partiwQ da. mataria. que o

candidato "deve sair dos seus

quadros". A propósito do últi
mo encóntro que teye com o sr.

Nereu Ramos, indagou como de

via interpretar a "nota. dó PSD,
sobre o prosseguimento dos, en-

'téndim�ntos pessedístas com'''os
partidos legalmente registra-

\' dos". O sr. Nereu' Ramos' res

,ponúiau ,que a permanencia do

contato da UDN era uma tní

dativa que devia. partir da pró
pria UDN. O sr; Pradó Kelly
então frizou:
"Desde este momento conside-:

rei extinto o órgão ínterparttdê-

\
rio da sucessão, visto o PSD

reivindicar inteira liberdade de

ação".
"

Ácrescentou o sr, PradO

Kel1y que o episódio dentro dos

entendimentos dos três partidos
estava e está definitiyamente en� 111 e rcadorías por preços maíc
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graças às pesquisas e experi
encíus da GE e da, ECA o lei
tor há de estranhar a 'indife
rença, de quase todas nações,
por uma tão vallôsa invenção,
Não há. entretanto. nenhuma
Indiferença. Todas as nações
anseiam pela televisão. O que
lhes falta são recursos, As

custam
menos de 12 milhões de cruzei
ros. Paro. torná-las ainda mais

onerosa, nem nos Estadas Uni,
ll)S existem meios de neutrult
zar os prejuízos do eeu fun
cionamento. A expertencla nor
te-umerleana, demonstra que
em dois anos e de atívídade
reduzida, a televisão consome, o

equivalente de seu' ínvestimen
to. Os encargos da televisão I.ai- I
rão suportados pelos orgãos as-

1eociados, mediante quota. dire
tas e participação em contra
tos glob:'is ti,;, anuncias. Os

"Diários" e "Rádios Associa-
Assinaturas:

Anual Crljl 90,00
Semestre •.... ,. Cr$ 50,00
Trimestre •.•... ors 3U,00

IN.
A.vulso •.• ',. o-s 0.50

Sucur!l3.ls:
RIO

P.taça Getulio Vargal}
EdÜlcio Odeon S. 80�

S. PAVLO
RUIt 7 de Abril, 244 - I.'

And.-
,....

Belo Horizonte;'R: Goma, 34
Porto Alegre: Rua. J-o:l6

Montauri, 15
Curitiba: R. Dl' Murici, 708

- 2. andar - Sala 233

I Joinvíle: Rua S., Pedro, 92
..._---------��------�--

FranciscoTreska
,Junior

1
teu e Pedrinho. na esquerda.
,lhe foi muito superior. realiz:l!1-
do várias incursões notnbtlíssí-

Dr..Carvalho -

-

-

-
-

-
-
-
-

-
-

- ,

----._---

ENGENHEffiO AHQU11'E'l'O
Projetos e Construções

Rua Piauí - BLUMENAU

,

�IIII1I1JJlIIIIUI'IIJIJ',.!UnmUIUm_

DOENÇAS DO COltAÇ.\O
_ (E!ectrol.Jardiogra:f!ª)

Tratamento dá Neuroses
(Psicoterapia)

AI.. RIO BRANCO, ••
sobrado, -

(Ao mdo do CINE nusoai .�
�!m!!H!m!l!lmW!lIlU!l!l!lImlllh�

(Cuuclusãn da, 'I'el'ceiJ'a

ficações nas frontcil'a:S

país com a Jugoslavia.

lugoslavia
Pag ) brangem. sendo as medidas de

desse

a <,

Um ,ti,:):C��. di:_)lom:Lt�· r��_s�, \ ,UW3 vidas impr;riillistas.
quo. ,se a_dck"e em Nov.). York ,�O baseball faz com que
neste momento ficaria pasmado, para que o norte-arnericiino
ante a rcaç:i.o uos nQrte-am'-'r!_, t'..icape temnoràrianícnte
canos ao anuncio das descober-

Denuncia
Esse!:"

vtgtjpncía as normais em tem

po de Iei mareíal. Concluindo
tas atômicas (la Russia:.

fábrica; do escritório. da
lhe!' e dos, filhos!

.,Atuatmente. um

.411 11111111111ununnuuum IIllIIn.-:

trabalhos são dirigidos por ofj

cíaís sovíéttcos. No mesmo p[',i�.
concentrações de tropas naci..

DL':,; são assinalach» ao longo
de toda a fronteira jugoslavn.
Todas as cidades da. faixa fro!1_

teiriç:) estãu ocupadas mílttar-
-

mente. De noite. a circulac-i.o

de civis' é intei'dittl citY. to�ias
as cidades e na região que [1-

o séu relatório, até agora

mail: completo aparecido

o

nos�mllll1lf1l11ll"UlllllJll1lrnIIIIIIW

[Ulmér laffron ti
§ :

CORItETOB . -,::
.. Rua Marnnbã0t n� -% 'ª

jornais de. Belgt'aclo sobre ar-'

precauções bélicas dos vizinhos

da' Jug·oslavia, o jornal "BOl'

ba» acentúa que esses movímon

tos ele tropas e ti ereção apres
Iada', de fortiflcal]ões fronteiri

ças -'coíncide:rft com' a recrudes-'
, ' . ,de. portanto,'.' eOill os

cencia da propaganda antíju, '

dias do ba'sehal!

antíquissíma, mas nunca. fôra.
'

impressa.
ESCREVIA TRATADOS E DI

.

RIGIA OS TRABALHOS
DA OFICINA

cientemente, a estender a
-

va técníca pelo 'mu�L!.;o. É pa
ra alcançar sua nobre' aspira
ção, valeu-se' da idéia de impri-
mir pequenos livros, livros por-
tateis, verdadeiros livros de
bolso, como os que' se vêm po-:
pularilil'Uldo em nossos d'a�.
Medindo <lez centímetros por
vinte, eram clegantes os exem

plares dessa' serie e se vendiam
a preço equivalente a dez cru

zeiros.
FAMA :MUNDIAL

Apesar lCrJ se haver,"lani}ado
à conquista de seu ideal já na
Idade madura, apesar dás tnu
meras diificuldades que teve
de vencer, 'apesar- ',d3.s' quatro,
guerras que se dedicou à ar

te gráfica, interrompendo as

ativÍl�ades, Aldo ManuCÍo con

quístou legítimo triunfo e um

lugar na histõria d� impres
são. A seu filho Paulo, soube
.ransmítír o amor pela impor-;

. tanto arte e técnica e este, im�'
, pressor e erudito, não só con-:
tínuou a 'obra. como orientou
"seu filho, que teve ó nome do.
'lVÕ, para, que t.ambem Se L'C-

dícasse a. ela, Foi como que
uma dinastia e na historia 'lia
imprensa a parte dedicada MS

1\faDucio tem- -êsta epigrltfe -

.

1,����I!!!!"'!'!!!!!!!I!II...�!!iJ!!J�g!!!!!!l!ll!!!!��.g!!!!!!!!!!!!••_.IIIIiI!ÍlÍII.iI!l
.
OS ALDOS. Assim, mesmo de-
pois da môrte do ,fundaú1or,
ocorrtda em 151:;, à fama de
suaa edições' se expandiu por
todo. o mundo.
E, como não podia deixar de

acontecer, pais que, desgraça
damente, a tl:esone,tltidad-e é tão
velha como a' hwnanidade, as

obras dos "Aldos" notadamen
te as primeiras, da "Naya Aea
demía de Veneza", foram re

edltadas clandestinamente por
muitos impressores

(Conélusií.u da (tuart:t pá.g.)"

Dr. Telmo Duarte Pereira

Rua São Paulo, 91
PROJETOS DE EN-,
GENHARIA E AR
QUITETURi'\ - - CI�
MENTO ABl\1ADO
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FOI Estará em Florianôpolis apenas
em três ou vinte de nevembro

escritor FLORIANOPOLIS,2·1 (Ag. Nac.) - O sr. Jose

Soáres de Souza, assistente particular do sr. Adhemar
de Barros, telegrafou nos seguintes termos:

_ «Infelizmente não l)ode o st-, Adhemar de B�UT03

ausentar-se no momento desta Capital. Assim não pod�
rá visitar, cmo era seu desejo, essa bela terra no proxlrno
dia seis. Terá a visita de ficar para outra oportunidodc,
Peço comunicar aos amigos».

-

FLORlANOPOLIS, 24 (Ag. Nac.) - O jornalista
Petrarca Calao, que aqui se encontra como emissário do

governador paulista, declarou à reportagem (�UC �l viá

gero o sr. Adhemar de Barros ocorrerá dia treze ou vinte
de novembro.

FLORIANOPOLIS,2b (.{\g. Nac.) - O Comíssúno de
Polícia, Osvaldo Climaco acaba de tornar público, por íu
termêdio da imprensa local, não ter assinado telegrama
publicado por vários jornais eariócas, de solidariedade ao

brigadeiro Eduardo Gomes.

a�TolR']11.entu!

E;zalJeLh BanHa Sibt'l't

Mais um veto
• ., II

SOVIétICO

HeI'111alUl I{\lppeJ':,
'andl�� ]\(ax Gl'"h1. 'idem"
i'; ·Ea:W11g�rt€n, ídem .

Julgados:

,CAUSAS crr..':EIS, DOMERctA.rS E CRIMINAIS

LThUTE cm ] OQ. OOQ,OO

TAXA6% -

Retiradas semanaes de Cr$ 1.000,00, sem aviso;" para
depósitos até Cr$ 10.000.�O Para contas superiores a Cri'?
10.000,00, 'as r�tiradas semanaes sem avrso, seruo fl:i
cilitadas 11a. ba.<;t� de 10% sobre o montante do �a1jlo _da
respectiva' cauta.

Juros capitalisados s,' m!'süaYmcut.e,

xílto de tubos que antes 5S em-
Assistente da. Faculdade de

pregavam na üescarga complc- Medicina da Universidade
ta� do Brasil _-
A :l:?licação do novo méto- f CONSULT A.S:

do nos altt�;, fornos dá eompa- HORARIO:
nhia faz aumentar a produção Das 10 às 12 horM.
"" melhorar a qualidade do fer- Das 14 àS 18 horas.
1'0. CONSULTORIO: _.:., Rua 15

A produção semanal ante" de Novembro, 74:2, - (Ao
rior era de 3 .100 tone�adas i lado' da «8uafarll1D.:l». -

por fomo, sendo agora de, ",500 I . -...;..--.....---..........----

Clinica de olliusRepa.rações _

de Guerra, declare
,

,!':eus bens livres daa l"estr;içõc-�'
do dec. lei n. ,L 166; de '11 d� OUVIDOS, NABIS

G.ohl1GAN'l'A
DO

fezá Econômica, devidamente
autoriz�Jda pela ComiE'!S,ão (ir

::: 1IIIUllllnJlnIIUllnnr'llln,JUnmIIHlillnIIIllIUllílmm�tmi'fi1imII
�.

. ..

=

lDr. Paulo Mé1'�a
-<A,DVOGADO -

ferrái
Fundado em 1920

«DEPóSITOS POPULAR,ES)}
DR. Wrr.SON SLVTmAGO

Escritório: Rua rs da Novembro, 389 - 1.0 bdU
Reside:néi�: ttua 15 de Novembro, 1393 - Apiu1:. ÍL



Vida
Duas

!!IJ

Il0lVaS

grafica" entre a�j seus prorrs
��it)n:ti;'j mais cuttos, t.:uL:..J lt:.i

que tenham !luç5eci da l!I,3ti![!-!
trl�t. nnprensu. !l!J�{C(}S haveeá tal
V'�Z que saibam quem tenha Mi
tio Aluo Manucío . .c, no entau
j o, seu nome. figlll'll. entre os

du:, mais notaveís impt"essorc6
do seculo XV e 'seu� ·tl'ab(tlho.;
fo rnrn í'ator 'do ôxrto do gr�:tu·
d':! movimento .rellascentista
que então se verificou.
Nasceu A l�lo l'danueio eu\

f.;'ennoneta. Ituliu, no a r;o d,·

11·10, (' apú.� os estudos primu-
1 íoc>. feitos ria t"l'ra natal. <:111'- I.i=r:u as un ivei-stdadcs dí� RornJl

, t

e GC Fc rrnr.s. tpnd',) sidc. '_·:�l
da estudante jrreceptor dn" 'fi
Ihos de um pr-inc lpe, Foi du
rnnte o desempenho desaa s

'

tunçôes que concebeu o grande!
plano de usar a nova n.rt(� <ia

Imprsesâo para refazer a Euro

pa do longo e�quf.!cirnento tIll

que se cncontrava perante a

lit€ratlu'a e :1-";' cíenc ins. SÔUHH1-
te em alguns mu.nu sci-it.os d í-s-

I

-

Ao ver fi, filha, branca e trêmula, na igreja,
./\ rnâe e2!tend':1 {1 'Jlb!'-J,r a '11-"1 tempo já pa.ssado ...
8-eu coração mur-mura, asslm : "Bendito sejn.
U meu amor e que Deus guaer.le (.I rueu arna-Io".

()llattdn no altar u rtu ivo, o.nsluso, a Ilt11vH l.plj:..!
""Wi, V' Ela; sente, outra vez, um beijo apaíxcnruto.'.

V(-t';-"" n.ffl:-:tando enrao pnr-i que ningupm <Pj"
As lágrimas descendo CUl seu rosto cansndo.

V E apôs IL festa, no silencio côr c�e rosa,
J' "erC'll-"C da filha, entre a legr', ,� ruedrosa.

" r Cingindo-a ao peito, num transnorte de alf';:;l'in.

Dnpois. h'"!iia-n de l�Ye P., quu.nrlo el:i �e � fa�;t:l,
�ente-se tão feliz e sente-s» Ião cast».
COU10 se fôs�e a própr-ía no íva, n���(' dj�!

Wulüemnr Co rt» de .') .. 11011

:'ANIVERSARIOS
! ----_._-------�

Fazem Anos Hoje: I

t
-

- O sr. Delerio Russí, comer- I escíante nesta praça e gerritor- do I
'uósso prezado companheiro d,· I
·trabalho, Nilton Russi.

I- A sra. Ana Koelhel. !

'-'�'�--tJ
-.

[Conselhos
NEM so: o TRABALHO

CAUSA. FADIGA.
Evite o excesso da cultura fí

sica intensiva, os exc-essos de
!'be-hop" ou (�a "Jitter-burg", os

longos passeios de bícícleta: ';0-

nheça suas fôrças, reconheça que
elas não podem se comparar à.
dos campeões nem às de sua me
lhor amiga. Não procure emagre
cer fora de proposíto aervíntío-s»
de regimes ou de medícumentos
debf lit.antes.
NAO FUM:E EX.AGIGRA_DA

MENTE
E"\He as' bcbulas ult.:'u!_I!lca..s �H1

g!"ande (l'l-tHUf.lEl,de, HB.O r�L'!n[!. êfJ �
se fartar 'c.�'JC�5 r'2chciado3 t>_:n'�l
cremes.

TOME SlIA SAl![)!'; A f)E.RIO
Por voce inesmn.: HIll CfJf';'.-;

são lhe dará uma nl1"" al':g,·e.
pelos outros: s ....u 1113.d/lu p. :�el1�:

filhos f:entlr-:-'e-[If') fp!1?,r:--; vcnrlo
a esplendente 'je sauds.

Peus 1m!"'"S
Dá duas espectes -28 !"::!eitcrss

-- os que votam €!!l nosso can

didato, e os outros. uma cl..l'ja 0.1"

ignor-antes e irresponsáveis.
-

AL/�.N .MAUNCH

Pano.
Quando a gente está. feliz,
Esqu�e.e ql�e o Criador;
Deixou em nós a raíz
Da. planta. eterna da trlu!'.

Manoei Th-la:o-lJIahoTl 1'O>I.t01

ASTHAL DO DIA

IJOI' Ha.t�;'l 8\V1\1I1I
3a, feira. 25 de Outubro 1Ih9

Lua, Venuiô. MfIl'ü� e Nçp·
tuno tra.nsmitem magnífico
astral pu['a tudo>� Para !t�-l

suntos de familia, conju;;e,',
Cl'eunçasÍ, alil'nt!nf ação. "'/0-

nus e Neptuno in�pil'all1 ar

te, musica, pinturn, flseuUu

ra, literatul'a, poesia., l'oman
D10, conlunicações nll'utaL::.:,
cc, enl0ção, delicadf.\za, fJl'C

sagios, f'l.YOl'eC�nl ptiiqUi:"i
afinidatlest :iinlpatia.s, an10-

res, amizades, uniôeH. e

acordos. :Marte ganwt" ",e·

las curas por ondas (,llrT.:�,

importantes inichUvao; te

rll.peuticas. milila,'c'Õ e filo·

soficas. Fu.vol'cce ne�ociu'ô
novos.

Os Nascir;""', Hoje - ;Seu

ambiente será so!it(,'io, onde
meditarã.o filosófica.ment'.'.

para p,;l.<Í a.ler f1çando
{"dto Ilb't.n t'TnpoJ'::da.
c:rot'olle da Natjol1H I

manca. às escuras.
. Como é diferente a espera
do eclipse nestes nóssos ma
teriaJissimos 'dias

.

-arn

os deuses Ita.ssa.ram a
.

ser

monopotío de uma unica fir
ma, As multidões não olham

progvama,
" umentur
ção pal'a
manto ele'l'u

Continua
ar um
I ê d e� CODltitul
organismo se enCODlra

nór. ,CHdi.:!jra� eln

_n.'I�").t!a
fot;ma de S_ e,:-;lufa:-: f'nl l'ptirn

li.l;t li ':1:-.:-e que inteh':::unc!-ntê l�Hl{.l.. d·t-:; pare ele::;_

que progressivamente se. de�Bn
volve lév;t muito ternpo fl lll;,·

nifestar seus efeito" e tende 'l·-----------------1(OMLft}1l. M'J{RIAM 1', OSl�Vl.J.� tt ('om p('úllbsüo de �H'llS pais tt ANTONIO ARDU Al..CIDES GAROZZI
t, lUARL\ GAROZZI lUARH.. AnDU

, part.icipam o seu l1.oh'ado tt .Ghmwmm. 2:; UI' Outubro <1" UH!) •t _

Novo: .York
b a II et

aclama
britanicoo

LONDRES. 21 i_B.�.s.) I t:i� tIa temporada, de um

\
- Na noite de dO::n:;l;_:;) 1.e- mêS do Saqlerf? Wel�!3.Ballet.
ve luO'al' pela pl'ime:l'3 \'�z em sua prI1:"1181ra VlSlbt a9s
em N�va Iorqw::. a o:ecuc,a.'J Estados Ullldos, Sua estl'�la
completa elo farno;�,) b�!let na Bl'odway des�8rtou 11::-de Tchoikowvky, ,,'_,\ .r.:-,da teresse sem plecedente""
Adormecida:" :lpre<iell:�Fta tendo a venda de bilhetes já
no Metropolitan Oper:�t �I0�1 ultranassado a 40 libra�;. o

se por uma. companhl:.t,Dl'l- que l:epl'eSenta. mais de me
tanica. ante uma pt.?ote!<c e

tade das acomodaçõeR do
apurado gost.o que lla.O P',)U- Met.ropolítan Opera H01.1�'e
pOH apla.��o::J..

. '.' para toda uma temporada,A ocaswo assmalou t) 1111-
_. .

-. __

Cúnlpl��xo
quencia. do

tou só ('�peranuo
víngu.lH;n!

"

C I N � OP k O B L I:-M. ACOlnple:.;o de amor

complexo de ol'gulho I

nl�nle, não (1 amo! .t.

,

(lividido exatamente em doi::;.'
- Batel' com !nai;8a, 31 - E:,<tr3.

g.-? em -nlaquita. i:�1· .

__
- PUti::ie pelo

l'aJador (verbo), 35 - i'odef '$0-

-�-�.�.... �IES

:R� 15 de NO'l'�!!!l..l:w, i:t.;'l = nLtll�U!iNAU

Encarregam-se de:
.

J�gCRITAS AVULSAS (nwsmo atlii:La.das)
ABERTliRAS E ENCERRAMENTOS DE J1JSCRI
r.rA�
REGISTROS DE FIRlU. .I1S
CONTRATOS, ALTERAÇõES DE CONTRATOS
.' DlSTRA..'I'O:O;: DE I'iOOJEDADJt3S COIUERCIAIS
COR.RESPONDENCIA COMERCJ.tU�
I.EnA.T.IZA(};'iO ,DE I..lVRÜS COl\fERüIAIS, FIS-
OAIS E n:e E.MPRr�GAD08 .

Ganhe tempo e dinheiru t:onfiandü
.

elmédio
Jfonf't 1065
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3:1 1es ar.·per _en -o porJ�' :�a _,

'dos comandados de Pere : Marcadores
Apôs runa,derrota na ,perigo.iJ U(:

{jonl'llU
onze paranaense. fez cr-rn 'd'/ comaíndndos de Pel·a. que, 010' u1vi-az-t;",': de I�j" do Sul. 'iII{;

de sábadu ,fl'cl.te ao Bl�itania. o ,bás- .iímtnulese o intereEse do p úbti não se deixaram levar pelo (h--l no pe i-Iodo irric ia.l a'·"nbl;i'll'll1'-
Olimpico segui:! para li.io do' 'tante quando atua cm ,ZeUS do- co riosulense 'pela luttl e pelu sãnímo ante aquele p lucard ad- se no marcaüor )lC1' ::! x 1, \"elo
Sul 'no domingo, onde, Em dis- míníos. apresentação do campeão eh verso. Deve-,;:e rrízur quo na o ti-rnpo complementar' e nos
puta de uma, rica taça; enf'ren- LED. �I to ficou provado n«

, _
.

_'. ,
fase Inícíal o campt:ao d� 43

grande arrecadação conseguíds I Iatuou com fa has, nunca CO')!',
de Cr$ 7.200,00, 'cifra qUe bern I ,

atesta a' grande quantidade de I
donando (I jogo ue maneira eL

pessoas presentes ao e:rmpo, do ciente, Disso se aproveítarnm se o Olímpico c a parti!' dos 1;:;

Coneórdia . .

Vence,u o Olrmpico �or 4, x:1l --------------------
Vi�óüa esta bem S1g']üücatiy<\.1

_ II" Ibundo do bl't:' _
-- a'�

em se sabendo que os alví-ru- nU II ti '" ,,\

bras, est.avum perdendo por

� I�'
,

3 a 1 e contando os locais com

XI II' S e� ao. �PO;l). da sua nL�nel'o�a tOl'-!, @!!!!

cída. FOI uma reuçao bnlhante na !mérica no �ul o

Empateno "DI�tch" decisivo
dD campeonato mineiro

Britanh: Jesp., , Iltl.'iir e Lc
·trin; Nino, Claudio e C .:'t: ?l' Ú'

linho) Càmarâo, BL":'lL.;:"O, ;,)&._:1
e Menezes.
Tupi: Daniél, Marú e Scha

camrn ;' Egon. Pivi e Careta; p,
léca, Nus;iment�, Xadêco, L:tz;'
nho e Nana,
REGRESSOU A DELEGAÇA,,)

- DO BRITAl'IIA __ o

Esper :va-se uma tercoira pu'
tida tIo BI�itn.nj;t -CUl no.s�os gol ��.

.nados. fl'ent'� ÚO Pa,hm:il'!1� n'

Em Belo Horizonte, no match
decisivo para o campeonato rn-

.icíro, o Atlético empatou com °
. mérica Mineiro, no último mi

nuto, quando o placard acusava

� a 1. A situação continúa na

nasma, se; ...do li1.h;:\,...�;;á.ria haver a

Viaje com Seglll'ança
'EXPRESSO rl'AJAlt.f�

I Rua 15 de Nov. 366 - 'I'el, 1-155 I
Btumenau - .íoíuvüe

LOS AN'GELES, 21 n!F"
-_ O cumpeão de P'lsos-pe:;a
dos da NatiOIJ'l1 Dotdli�lg
Associut lon, Cha.les, a.ss.nou

um contrato corul iciorral ra
ra se c�bir P.!_l\1 vin: e enr-on

ireci na Anl"rir"L dn g'Il p'J"
ef�Hl llJif f!Õ!!J.i�_�:;. infr_l!":iBO!i -l.!

�Jt;;ll !HéUl!l.�(�r .!aeh.c.� 1..11H t":;.
1.\ tf_IIJI'll�-:'l' fJe�·tJl·ã tf'i� i1!i(�l'J

no nU) ,_l�' f(�\'el·('it o f' l:Jz;::;:.Ll'U
('li fl·Pl1{ i�r{l Ltj.tunentt:'·) I:lt!n-:J
�L'�lCl·i.t···'n(l-. j\_ IJ(�l'l D t�Ti t ;'�i
do frita lU,. P:n'" Sv�;.!�,;<7. I!IH

vend�'iro de Café l�a i.Juate
nluh1

t onde é enlu.-:ia.Rt.�1 J"�
los (l�pol'l(!s. A Con,[1"çü:J do
padn é qlle {.) dinh'�ir:l deve·

UII1

camjJeão dos

Campeonato Pauli sta
Vencido Pêlo Palmeirás o,São Paulo

Em São Paulo, no urélio deci- ,. Ru!!' e Noron.hu.; F'riat�a POHde de
si1.'Ó do campeonato e;xtre o Pal- Leo!l, Lourenço contra., aI:! de-

I
L\lon, Lcunidas, Remu e T·eíxeirl'.

mciras e o São Paulo F,C., verifi- fenúer 11m chllt\l .10 Remo; dois, PALMEIR1\S:' LOl1t'ew�o; Tul'
eDu-se a, uerról<L do- quadro do, e l"L'iaça. Para 'os vencitlJJs, 'pó-

[
cão e Sarno; Mexicano, Tulio c '

Parque Antártica, peja contagem \'io e Canbotinho. O quadrQ,. dI) Fiume; Harry. Canho�i!l)1O .. Bó
,de 4 a 2. A peleja foi mo,,'imen- Sãu Paulo esteve assim formado: vio, Jair 1! I,ima, O juiz atuol!
tadissima, Marcar:lm tentos Mário; Savério 'e Mauro; B ,ue!', bem e a renda elevou·se á Cr$:-

de I
. .

'. 1889.187 ,00. �
,

tarde

"
minutos dest.a -f'ase, foi domí
na.ndo oouco a pouco O terreno

I
•

; aeslnalando d., ti-ntos que lhe
i. g,;mntill uma conquista por
dC111i.ÜS justa.

O Concórdia pOl' sua vez, foi
o advcrsãrto quo se esperava
nã o snbcndo í cgurar aquela
-placard de ;) x 1 a SeU favor.

'I'ecnicarnest.e sempre furUln
supe- "dos. sucumbmdo ainda
an:'e () melhor preparo fisico
dos seus antagona.tas. Os ao

teíramcnt.. aOS vísltantes, que
minutes finais l)(:!l'teeeram' in
t.ivr-rnm 110 guardião André
uma gY!1l1tle barreira as suas

prctert ões, desde qUe o colored
arqueiro defendeu ínúmsras bo
las bem endr-reçadas pelos ata-

isso se] I feito dentro fi'.' cín-

T I !.i��l!1. '2. Juarez c René.
murcaram O:� t.entos rlo Olim-

�'eus, prímetr.js insta.nt.s o fJH

ze riosulsnse n sínnlou seu ter

ceiro tento, Nãu desconuolou-

pesos pesados
banco nt;::;te pais. como gu-

cantes alví-i-ubros. qUe foram
111;:;'<: posítívos com a entrada
,de Juarez. no jugar de Massi;

runt.ia, explrcou I! .rrd. L' qH��

co scrnunns.

l�nt !'�'nl('B !I_'.

J)iro.'" ('1HJlltll1to O:jorio 2 e Sé

fun:un (I:� [Jrtn]H:.�irc:J d0 Concôr'"
i
I di,')

I -1' :..!'��,""� '!.:.! pl.:!.:.�(!.r:; pli.!npico5
ti':':1'a'n 11111 fJr�Ef'.'-n�leflJlo uni

I 1'011:\1', tend'_l (t' cal' se 1nuStr'!·

I ,]q '111, l.:HJtn rli�l-'li<:ellt e. quall
lo 2(1<:; C:11v:(ll'dianw; lutaranl co
fibn1. :;(,nJf) é:lIP·."·[H!m: p':la
nl�l�(}i' pl�l��5t.� ti::. :;��H ri1',-a.1.

lor'.!ue_·, p;;],Q. lJ!!!U 1uLl !J:']u
f lluJo. ".�:DU EJt"1 que!1l })!).leri
per n ...�·U ofuf.!ente", fl'_{_'ia
ron u hlana�t.:;· "pOl'l:n €.":i7"".I!:
J"O ouvir (lOl llr�Ye un1:'!.. ofi1or
tu para U;:l ��rüb ',te ::jll�:l�1.
<lo]''' ..

(Sil....eira)

do Testo
Arb,; I rf ,1J fi Pi_1t ��Jf_t. f1 celeh�e
p.j'it0. ql!C'o deu pen° paus e

.):10:' pndr:'�-, B.J!vlanu'J dols lin ...

dus t pnto�; tln Oli1lfJ_'!t!r1• E" U:nl

lt1iz f;P!l" fTed::J1':1ais para api·
tul' pn�l!n:� I.k;:s�-l natur€za. dta ....

pf)nh�'-"elll'n '''fJla;_lletan1en.te a::;

n:�gr�!f�. a1p'JlJ [11:; !"nt,:l tr.at-se

,,,'lllprp basta "t,·, pal'clal,
O quadro vellc'O'dor f01T!lÇU'

se {'Ulll ()Sl',U� .Jaeg!:'!' ,� Actuei;

Nag'(.l lLoÍlgU) Honorio e Jal

m(J: Tl':,tinha. Nicolau Massita,

j Juarez I \Yalmor e Renê.

movimenfadissimo
Outras

Ihur preparo fisieo. Na linha
mediei. que teve lUJ1 trab,l_

notalJamenle a do tho atac.ll!- 1;1 �rule dia, Batalhador incan-

dos visitantes que, toda- nas de Vl'Zel', Burge o tento do tos. PnOltjc01,� duas detrizantE,�
via. não conseguiarrl fina.liz�r empate, e. com ele, pintou par defesas.' ínV!rvindo sempre com 1com fcÍieidadt', dado o grande muitas vezeS ainda li da vitú- segurança, Na za.ga. Romeu "OI fi. firmar-se, nos mimítos fimli"

dos locaü·,.

II
ria, qUe todu\'iu. não veiu, O 111ais positivo. atuando com 1

f;om:eglljram. ,: � sim. os f,lol'e.�- O embate cO'-Peg'uil1 ..
aSiúlJ. "Rro bl'ilh<l. aliás b�lll secunJ'l- _I

'tiD'oS� com algumas boas m"{>;- agraklal' plenamentj' a as':.s- do por Hilário. que d(."1110:12_11 �.,.,...r�..rJ2".......��......�/..rJ"..r..r..r..rJ.>zr/.........r.-�.......J.:r...r/_""..r..r�,
ti_ ""h,.b, ma', do�;a::� .�::::��oq':'7'::�'�:�:";: �:;�.m;;:�a��:��:=;� :a"�:;"ll Dr. Zimmer ann I

.

...

amlsloso de 11ro ao prato I i Cirurgião -lJentista I

�...............rJ"...rr..r..r..r..Q".r_"..r..r..r..r.......r//0""""""J'"J"'..r..r.................r.........r..r,.,...r-<X,j
,As 15 horas, o pre.ieito

municipal de Brusque, ",1' ,

Paulo BiallChil1L prestoa f:.ig
nificativas ho�enagens aos

atiradores, compartilhando
de suas brincadeiras e bl'Ül-

Ides, durante algumas ho-.
ras. I
Convém rc::;sallar aqui, a I m��I!�����;;��

figUl'1l «sue-generis') desse',

governador municipal. Ca
valheiro. amigo,' distinto, I
pela sua, verve e maneira � �\.g!!!!!!!!_
ti.�alg�� ele conduzir uma reu I !!!__�
l1lao {\cr:;sa natureza, pode I

!

ser considerado como um
"IIgrande cidadão do povo. ! 'ISobre o que são os atira.- \

dores de Brus(jl]e basta que
'

se estenda a eles o que se

pensa do prefeito Paulo Bi�
allchini, que aliás se resume

nessas palavras; - Gran·
des e bons amigos.
Reuniões dessa natureza"

de grande significado espur
tivo, ficam gl'�vadq.s para
l:lCnlpre. 'nos f:onH';;'lf's +)'3
atiradores de Bhm1cnau.

BRUSQUENSES, o 110S-

so muito obriga.do.
'

DAIUO.

. riotesfense

f.lesde o inicio, os rr.{)azes, Js
Um1Íscta azul e ln'anca. foram
sl,lperiol'et" ac's lucais, no t.'!l·�
refio da técnica, ba;;:tando pa-

foi culpado C1'l nenhum dos t\':1-

'lU!, o ctntro avant.e que o mal'

coü ajeitou' como, quiz a peld_
tá com as mãos. ii. a tivid'1.d e

do Imprensa continuou no mes-

1110 1 ibno c, <l'PÓS pintar deze-

I e do Imprl'l \ a. qm'
tuiu pum \'cl'daueiro

OS VALORES
Do Impl'Cllf"'l --' Roch'l.

zes, consignar, tJ,inda no pJ'Í
'meiro periodo. 'seu prinleiro

Na parte fin;;tl. conti-

ef;petacnlo

b1- ',ra essa confil'maçft0 citar qUl'
aos 25 minutos dn pri11lfiro' 'Pe'

In;tprensa: Rocha.

fHHário; :Maf)�Z( ? 'i,
Genésio, Abreu,

ses ofereceram um lauto'

banquete, no jardim Olím
de de Brusque, para um pia, à caravana visitante.

" treino -amistoso de tiro ao Depois d.e uma tróca d.e llO-

prato, as equipes de Blume- menagells entre os srs, Vi-
,

t ;nau e Brusque, afim de se í tol' Herillg eDário ravares,
,

f prepararem para o próximo pelos blumel1auenses e, He-

do" campe-onato catarinense, a lia Olillger, pelos brllsqnell
Sel; realizado noS dias 13, 11 se.';í, foi entregue lL1na meda·
e 15 de novembro. lha ,ao sr. Ralf �Ue, o rnc

,
Na pl'óva de 25 pratos, 1ho1' colocado da equipe vi

. sagral;am�se vencedores em sitstnte.
'1.0 lugar, os s1's. Nilo Bian� {lESTO DE ESPORTI-
chhú e Enlillo Patermanll, VUJA.n!�;
'c�m 23, pontosl sendo que O sr. Ralf Otte, num ge�·
no desempate, o primeiro to nobre, cavalheiresco e

lugar coube ao sr, Nilo Bi..: esportivo, pediu a palavra.
anchini;· em 2.0 lugar cmpa- nara, oferecer. a medalha
táram Erich Karmanil' c que lhe outorgaram ao lidi·
Ralph Otte, com 21 pontos, mo vencedor da prova amis-,
sendo vencedor, 110

desem-I'
tósa, entre as duas cidades,

pate o sr. Rulf Otte. '

sr.'Nilo Bianchini, no qu.e
lItlMENAGEN8

'

foi muito aplaudido pelos
As 12 horas, os bru!jque1!� seus companheiros de equi-

� '11!!1lI!I!l!!!inmmHm!!!lm!IIIU!!U!!!!l!!lml!II!!!Il!!m!lJ!!!I!!!!!!!I!f�
� �
"'"

V- S
,�

; =

� «�' VAI VIAJAR? ;

I ue ;º�����I�'A�.n �
S que leUl á. SlIa t:lisposição U!ll

-

- -

:: grallde e varia,do sortimento (le: 7'
... . '

= MALAS PAR.-\. AVIÃ() -

: l\lA.;LAR DE COURO
-

:s l\V\.LAS DE OLIÇ ADO

_ l\:lALAS DE i\:lAJ)EffiA
VALISES FINAS

= P.r\.STAS DE COURU

_== .
.'BOLSAS ,PARA SENIlORAS'

l\lALAS PARA l\ÍOSTRUARIOS
,

. E ARTIGOS D1lJ CO,URO' El\I,

Goleado o
Bom Retiro

1::111 prelio amistoso. defl'C'n.

U1"am..se :mte õnt{!l11. os qua
e{ros

.

do Bandeirante da !toupa
va Norte l' do Bom Retiro. Fa.

Gil foi 9 trhmfo dos rapaZes do

Bandeil'unt". ql'(.' m'jSSacr:.'w:xm

seus adversarios por 9 x ],

prilio
notas

ni?ll

CHl�OSOTADO

s.i,vel. clt'fendendo f<emJlJ"� CO:11

eficiência, Fuhrmann. a p:'in
cipio. se constituiu no clcn1'?nto

de ap2io ao ataqu!'. m'JS, c1 ,

;;ambientado da poá�ã.u, dec3Í\

--- _--- ----

F I: .\ q t: GERAL

por algum tempo. yencido p".

lo cansaÇo, voltando. toda,Y�a
"I�IIO

IC.llI':lúi lia 2;1, pga)

e

DINHEIRO
AIJQUIUINDO (11\11\ BlClCLKl'A,

JJ;1\'l PRES�rAçõES NA FllilUA

P n. o S D o C I 1\1 o S. A'o

IlllpOl:iação e CQm�rcil)

OUn.I'l'lliA - JOIN.YILE - BI"U1UENAU



f.

Esfãriá pralic
do Estad

and arbitrarie
.

:

-

.'... :

dades.
o o capitão lo

Cronica de Barreto Pinto __....... _

IJosé falou dois segun�os! Visitou.... Blumenau uma cárava-ôi]
.

de estudantes do sul do Estadoi[

�--.

EncontralD�se lun Florian6polis
reclamando' garantias. de vida
dois soldados e,varioscidadãos

Conheci o José como caixeiro
. ,

de Pedro Ernc::;to, que quanco
saiu deu-lhe um lugar de agente
'da Prefeitura. José da Rocha

BlumenauenseRibas que é o nome, por inteiro
do cidadão, não é mau, nem é

bom. Exageradamente Inaígnífí
cante. Quarto suplente, da "r-a-

. buda" do PSD, de região do Pa
rá, veio parar na Câmara, onde'
-t.ornou-se, imediatamente, ele
mento do sr. Acurcío Torres. O
José nunca abriu a boca. :Mas.

ontem, falou dois segundos:

Prevista
(Conclusão da 1.a pág.}

'da nas divereas pastas, com

possibilidades de fazer uma

Londres, 22 (13NS) � Uma

administração proveltoca. Este
teria sido, alias, de acordo com

informações colhidals pela. re

portagem, o objetivo do gover-

filma brltãníea acaba de dar
a conhecer o último 'tipo de

máquina fologí'áfica para in:.
• tantãneos jornalísticos: .' com

.' cal'aCte1isticaSjntelra'lll��te' no-
vas. i

naldor de nomear o professor
Lucas Garcel-; pura secretário
da Viação, De acordo com as

infonnações prestadats por um
alto procer do PSP, o deputa-

EstrangeirosPARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES1
COCEIRAS,
F R I E t R A 5,
ESPINHASr

__

ETC.

* I.D·E.R. - NACIONJ.'US

NOVA YORK, 24 (UP) - A

International General Eletl'ic
Compa.n.y" anunciou que-a pri
meiro. equipamento completo
de estudio e transmissão para
televisão; vendido a um pais
sul-americano" foi comprado
pelo jornalista brasileiro· Assis
Chateaubriand.

.

O custo 'total

.do· equípumento de' télevis1i.o
adquirido pelo dir.etor·.
"Diários Associados" sobe a

um riliihão <iI.:: dollars. O.sr. As
sis Chateaubríand dirige uma

cadeia radío-jornaüstfca de
vinte e oito. jornaiS e revistas
e vinte e duas estações' de
rádio. Anunciou aínd 3. a vende
dora. que o equipamento de
transmissêo, com a

.

potencia
de cinco mil watts, bem como
outros equipamentos acesso

rios, já estão a caminho l.!Jo Rio
de Janeiro.
O tr.ansmissôr será montado

no alto do famoso ." "Pâo de

Açucar", à errtt-ada d'J. baia d6
'Guanabara e dentro de- quatro
meses estará. em uso.' Cerca de
três mil receptores 'em tccaís
pUblicas serão servidos inicial
mente pelo transmissor que.
operará sob a. sigla da. "RádiO'

Tupi Ú!J Rio".
.

O transmíssor .custa aproxí
m:adamente seiscentos mil doi-
Iars e os equipamentos de ar
condicionado e outros custam: ..

znals quatrocentos mil dollars,
O senhor Assis Chateaubrtand
disse que o cambio em dollars,
para o pagamento d3i compra
será concedido pelo governo".
brasileiro, que 'compreende' ati .

pciesibilidat!:es educacionais
rádio télevísão.

�'��� ..", . .--- ..."",,,,,,�,"".........",,,,,�,, .......",",�-�,,,",

I

� IM���!:RA��C��I����S �����E�ã�Ll�� 0·1
l "Mormacdowe" 15-10·49 f·! lIriormackite'" 29-10-49

Os Quais trazem cargas ÔA tmnortaeân e recebem eargas para os portos de:
-_ � BALTl·MORE· NEW YORK - PffiLADELPIllA---

ReserVA de praça e demaisínforma�ões com' os
AGENT�

•

tOfnercio e Indústria. Malburg. Telegrama

[
MOORDIACK

I�.."""_:����..:.,,'"'"....,.......::,..,..
•

• �'." .J
•• :,. "

• ..'

1 : ;�'1.. :,.'

:,: Gl'--;.Nl";IV�..L·- ELETHJC

* lVES'fINGIlOUSE

A L.."UCIATIVA .nos "DIARIOS
ASSOCIADOS"

RIO, 24 (Meri4ional) - Á.tl-.
tes do fim do mês chegará ao

.

Rio, ii. bordo dó vapor "l'l!for-:

maegulr", o equipamento de.
televisão adquirido à General

. lliIectric peta Radio Tupi. Ins
talado no alto dó Pão de Açu- .

car, . com estudâos no 10.0 an

dar do. edificio dos "Diários·.
Associados", a Televisão Tupi
entrará em -ativÚJ.ade dentro de ".

120, dias, prazo necessãrto à

montagem. Trata-se de um'

transmissor igual aos meího-
.

res 'em uso nos. Estados Uni-:
.

dos. Com raio de "cerca dJ� :t51J

qui1§metros e nítída em um
.. ............_ ..
o," .

NUNDI=1 EXiSTIU lGURL

* BRO\\'I..J - ROVERI

Max Konradt
RUA MARANHÃO. 21 - FONE 1.405, ......


