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DIF][CIL AC:OORDENAÇAoDO NOME
DO 'GOVERNADOR WALTER JOBIN

de 8 a J: münões .

Ccmparc..s« este nunusculo
algarismo, ,minusculo a. n t e
J perfil du soberba e grun
de eC0110mÜL de uma da,: nações
tuuis ricns do continente. senão
l l(:!'ccira om riqueza, C01U o

quo B.pl·Ii3.S a especulação está
dando até agora. a produtores
;!':1sileir0s de café, que jogam
na Bol:-'lt uquí de NO";l Yu'rlt.
�alcula-se que as Iiquidações
de contratos de ca:fé pertencen
tes a brns iletros tenham deixa
lo 11m saldo de 25 münões de

I '!01Ia1'8 para o jogador da alta.
,�,·:t(' acréscimo às nossas ven,

dEOS externas constitui uma par
['p]a de dollars invisivei;; que
c,..,tram no Brasil. Ele:; \"êm

I ,alimentar o cnml:Íio ne:;ro, fn

i zendo baixar o !lr�l�O rio doHar

I �(,Sfe mercado.

� Apesar df'sse parVJramru ('x_

I f'it.'l.nt(' de " prosperity:- e de

I :'properity' fnnd�da numa das

mordns luais "ôIlda" elo mun

do, tudo o que ê dollar que mti

('m 110,,:'U rect,,: pe funde imedifl,

!:i.mentl', EeonomizaI' doll&r�

I t�tYcria continuar srndn t:!n�

preocupação lJOssa. 'J;emos ;:"in�
I ttil: ma.is de 100 milhões lle doI"
lars em atrasados dr mercado-"

g-aheira possivelmente conduzi· rias importada:s daqui, e a pers,
:'ÍÍ,0" a dec,isões em breves dias. pectiYa, é a de' qu� não "se bai

I RIO, \) (1] PJ - A reporta.- xarã,o a� importaçõc;. dOS Es_

gem de um ma.tutino clLrioca ou- "tados Unidos para menos ele
YlU "'e: governad'Ól" Milton (;"2m-125 a 30 milhões ri1('nBaÍs. '""

pos sobre a ref'posta que 'ole en-
"

viou a" conslllt;t da �.tinisil·o d3 I Encont:·o e_ntre ::)1;", :m..c:rlc3,

.J1Istiça, esclarecen,;';). que para. ! llOS \Un eco nastR>:J.tl f3:'\'orave1
muitos 'iá. edá ele :ouficientemen ! à. tese qUe sustento de�de mlllt()

Uni, não se pi'oduzam d(','liüni"- te c]ar� .. O governador ,mineiro! tempo, da defesa elo no,o:50 signO
manifestou q�e nã\F Yê nenhuma,; mox;e�ario, ?ort�r:tl°c.,ca(�fl. ,,�!S�t>,<
r�spo$t'!l;:..qu ..;o '"ú[tÚ' �,{,i8,. ,;;)làs.' 'ti;,o'r :niai•." tI "r-.:;v11ít·:c "�,, '<:10:" que ê. -nãia.-: .

.' '""" "l .

1
'"

r
: vel e i;uperflno neste mer.cad(),

I :('i'lpcln8 ,!'--� 2.a pga., etra .)):' contando ,que a1!mf;lltem as nos,�
-"o f '3:S possibilidades de acumular

.

'I ':lollars tlara o futuro: A maior

,colaboração qUe o governo fe,·

'I deral pod? trazer aos bratiJei�

1*.
,. "' d

1'os é im'estir feio e forte éon-

e lmln'" "'00, 'e tra as montanhas de pedidOS
9t..,-,r., 'I úe importação· d:3 ar'tigos vOlup"-

}"
·

d d I
tuarios, em luocda americana.

Q tas autorl ,a es 1 DeLxe,:,se entrar aqUilo qUe é

_______ : essencIal, como eqlllpanlentos
• " 'industriais. tl·atore.::,' oleo com

comunls�a bu[tiyel. materias primas bási
cas parf] a indu"tria. E fe":'1�m
se as alfal1dc:gas a tudo " ;",� L

(Oonclui na Sexta Pág.)

jTrabalha, agora, o sr, MeréulA '

, t' •
Ramos em seu próprio benefício . pres a-se

Reunião na residenc;iadovice»presidenta Aguardados DO
. RIO, 9 (}''Ieridional) - o

sr.,
nistro da Justiça, autcrtsado

P.['Chec� Prates, ii�ra que .ser pelo presidente da Republica,
VIU de mtermedíarto entre os envída esforços. A" demora se-
8!"S. Nereu Ramos e Getulio gundo �,e presume, reside em

Vargas, acaba de declarar qUe que, escolhidos ou pré-examina
o PSD deve fazer o posr.lve] pa- dos os nomes, ficarão os ente!'\
ra manter-se unido, porque só dirnentos na dependaneía da ati
assim poderá obter êxito nn tude de }':::inas. O PSD é' a VDN
campanhn do Part;(ÍJ: liderada .êrn levado em conta os aspéc_
atl\-ament� pelo sr.I'.J'ereu Ra-

.... '".'::s estaduais da sua por,:çã.o e
mos. Assmala_se" Gomo' muito n1'etendem entrosá-los no caso
significativo o fato dc ter o sr. da sucessão, Daí Se ori�na a.

Pacheco Prates aíuclícki à rc_ :lemora obseryaúa e que" o l\1i
cel+te viagem do sr. Souzn Cós- nistro da Justiça procuI:a ven

ta "ao Rio Grande elo Sul, que ::€r! lia ação conciliatória.
ali fOi, como ,;oe saDe" na quali- RIO, 9 (l\feridional) I-- Re-
dade de emissário do presiden-" gres::ando de São Borja, os .

te' Dutra, elizendo que todos de- deputados traba11).istas. çastro
vem ouvir e ponelerar elevida- Neves e Cunlla" Luna declara
rente os conselhos (' demarches ram:

encaminhadas pelo emissário do «Nunca \jmos o sr. Getulio"
presidente Dutra. . "' Vargas tãó longe ':dq

."aJo,
.

D {Meridional) -"- Po_ ae, São P1iulo cQmo l!.gor-a.:i:"..
deD10s adiar'�ar "Cjl,,,, a, ath:j(ln_ J ..PESSOA, 9

Ül'reriC1iQnalJ""--I'des (ia" St·. Nereu R�mos vísa- Diversos membros' da ,"cOnürsão '""
ram até p::.uco coordenar as "di- ."" (ConclIü na Sexta, Pág;) "'"

"

ferelltes correntes em favor "áa
cfiililidfltUl'a elo sr. "Walter Jo
bim. ° sr. NN'eu Rrul:los,
tretanto, encontrou muitas
ficuldades e Obi,tácuJi;s fI'1

intento e assim. ·n· partir de

agora, passou fi eoontenar a si
tti.ação em hencfido dJ S"U j)l'Ó_
"priú nome�""

RIO, 9 (lVleridionall .. - l�ea
lizou-s"t, ôntem":i noite im1Jor
tante relI � üu na l't·siú '"ncia, do

senudor Nerell Ramos. cüm � a .LAKE

pre';;ença de" númrrosa , fig"ng (J general Carlos
do PSD e círclJos politicos eu"

geraL Entr'e cs presentes" no-,'
t';u_se"o sr. Souza Costa. Re

iistra-Sê a presem;a do (r. 8011-"
ia' Costa na referida reurüão
co:ino fato importante uma ",'CZ

'

qu'e se trata de uma personali-
"

dáde presentementB ao lado do.

C:itete e qllP aind" "', "OlWi) f�i

emissário do presidente Dutra
eni Porto Alegre,

:rUO, 9 (IvrericlÍonal) --- Nilo (l delegado norte-americano
é ,segredo que eleme!{�i)s fiéis j John, Sic,k crson rejeitou,? �ti
ao espírito do acõrdo inter-par_ ; me p a'lJ russo de contrOli'o
tidi:�'jo, embora tnteJ'rompida; atrnnico. qualificando-o ..dc"m:Jig
on'cialmellte a t.l'amita.çib elo i uma rodada de "um velho' di.�eo
próblEma "lCCS:::ÓI'jO eJ1l1'l� o'";

I
c"p gramofone,'" mas prolTit'teu

tres graJHle�, coord"'lalll f01·,;as. que 05 Estados Unidus estulla
teldo 1)01' bas(� o deitu!'C!Llo d:3 ri" n I fir:meJ11er,' e qualquer pro-,
},.Unas e o elima üe tl'anquílida_ I p6sta que assegure um contrü
de. "No mesmo sClltiii.O. o 1\1i- 1e internacional efetivo.

para tomar posi�ão a
Bio 'os governadores de Minas

RIO, 9 (Merfd.) - ° acordo
intêr-partidário deverá atingir
SUa fase culmínanta nesses dias,

quando, segundo se informa, I Bahia. Neasa ocasião ficará as

!aqui chegarão os governadores sentado se o Partido convidará
mineiro e bahiano, Embora ve- o sr, Milton" Campos para vir
nha sendo desmentido circulas ao Rio, com o fim, justamente,
rnínr iros categor-izados afirmam da Comissão ExeclIti\·u examí

que o governador mineiro está nar o lançamento imediato de
com sua viagem marcada, espe- urna candidatura uderiista ou

rando-sa sua vinda até o lia 15, estu.tar a viabilidade das ade
Com relação ao sr. Otávio Man- sões de outros Par-tidos. Tllmhem

gahein" sabe-se ap,mas que tam o sr. Otávio 1Iangaheira será
bem é seu propósito estar aqui consult3,il0 a. rfcspei!o.
mais ou menos na mesma oca- RIO, 9 (Merid.J - Em con-
siiio da vinda do sr. "Milton _

Campo". Os entendimentos :pes-

Teto Alto Demais I
.

Assis 0.i1/'.1. E.\FBRL<L� �
dOVA YOP.K, outubro - O

i ">f!""r;àa de desafogo que ex

aumento crescente do vnlor das f<eriIT"entan1nS, no Rio (le Ja_

exportações do café brn süs-iro 'ril'" ,',nIno t']11 f�ão Paulo e rhl

para os patz.es de moeda con , sd ele Minas. Com o "espirita
versívoj especinlrnent.e os Fls., prúttco Il111' D distingue o nm<?
tados Unidos, está. longe de j'j"illío Hão IIOS vê garanti
causar- aqui. nos círculos intc- dos. om ruturo pr{lxirno. PI)!Q.
ressados pelas nossas coisas. a barreira de dollars que pr('ien-

temente nos" defende de uma

depressão. corno a· que se: ob.,

z.erva 1.1.;\ Argenttna . B' de a.r ,

repi:),]', por eKemplo, a penuria
do mercado do Pra�;: ,.i:. ,"l:,� ..

lars , Contra 70 a 7:' l:l,�i,: ,,:," :�

Bra""il (acredita-se que s!) �, ,'>

fé cont.innar no passe "_: .• �",,�

vai. teremos exportações de SU

:i. 90 TJ!i]hõe� de doliars rncn;

sais. "ú des;e produto) a Ar

:elllÍl,u tudu LI" que consegue
alinhar, mensalmente, como "aT(

{jgos expoi-tavets em doltars, é

U.D.N.
e liabía

tacto com os setores udenistas sendo ansiosamente aguardada,
na Camara a reportagem apurou I pois o res.ultado dns demarcnes

que os dlrtgente s da UDN estão mantidas com o sr. Otávio Man

bastante aprsensívos cem a. in

decisão de seu Partido em r ice

dos enten.ãmentcs sucessórtos.
Enquanto isso o PSD se Iança a

f;ente, toma�d� a ,inicia�iya dos

P...IO, fi (MerL'.) - As aut.o- RIO, 9 (Merid.) -- .A. policLL
ridadns d_1.: Niteroi a.preeneleram que ontem fechou o Club:, Fl�,-

no Cluhe Fluminen;;€ da.s Na- minens� das Nações U:.iti

'Iões Unidas fechado por decré- realizou mais tarde uma ..lil'C'" '"
to do presidente de Repúblic'" cia em sua sede, e ago;'a 1"_, '": '

"

farto material dê propaganda ter encontrado o equemlt '.te um

comunista, livros, jOt'lnis; pan- plano sinistro, segundo u qual
flétos e orú'ens de ,.;erviço. Fo- deveriulll ser €1imin:HJas altas DE SALTEADOR�'" � 1 :, ::_'';,f'f'
ram encontrados tambem alguns :.LUtot·idacf:�s. O esquema const::o" DA G{TACA-BUCj..�;,.id':.'�.J'itJ",;_."'
esquemas da ata revolucionaria de agit�H_;õe� g€n(�J�alÍ1:::idas e !:)�ll Bogotà, 9 '(UP) - 'LI >L�',�_:.

assinada por um indivíduo mi;;- ponto luais gn\Yc rc,;ide m� eli- léria cio Iuteriur d[,,"""",",;"". .,;::'

terioso estando p"e\isto IlJIl a.s- mi nação [Jas fíglJl' 3 mai:o; aaa· CU,lllUlllcaúo, dizendo que a er_

salto ao governo da llepública" mellte culuctLllQ.� na pulítit'a. e tratla d!C rotlagem para Guaca

a eliu\i Ilaçãu de altas auloriU.n- aúministnu;t\Q llu pais, LI Clube e Bucaramanga e"Ui à mercé"

des. A séde du club� fUUcionu-, Flul!liJlens� daló Nações Unidas

I do:: 'lJaI�dldos:', Vá.rius úm!JUs
ya clalll[estinamenle n� AS!'Jocia- mula" ma.is er:L que um pa,rlido tenam SIUO ataeadoi:>. e alguns
eão Fluminense Femintna, I comunista l' ;:;fuxça.do. passagell'os afGassinados,

"

I Bloco latino para asseg-rar a
) pazentre aFrançaI Jl.I��anha! opina sôbre o problema o ministro do extermf Itallano_ S�orla

.

PARIS. 9 tU?} - O sr. l';r-j único rriiniL�tro sisudo foi Be-l inevitável a aúll:u;sÜ.l) ua
.. 1':,l,e�nest Bevin, da Grã-Bretanha, ".'in, que maIs atraz posou tam- manha à estl:utUlà. de W1�i,l. L:u

Robert Schlunan, da França e 1 ben1, piscando eon10 qUe a tor- I ropa eConomIcamente umda.
Dean Achesson, dos EE. UU., I doado pelo clarão das lampa-" A J!'ra.nça. tem direito a. ga
reuniram-se éL ta manhã no sa· c�a'3 fotográficas. Tantias, disse Sforza, em, mmha
Ião Bp:ülvais, no s('gundo an-

I
PAP...IS 9 (UP) - O primei- opinião a n1f'lhor garant�a serfl.

ro ussunto a. ReI' examinado pe- �",.:mpre um solido bloco latino.
dar do Ministério do :mxte:riOr

los srs, B:vin, Ach('S5011 r" A Alemanha não 'Palie ser
Ga França." ao se dirigirem p_n- ,

__,

3e:!luman em Ula reunião de ho_ ntraído por melO de sermoes u.

I ra, o !"alão de conferencias
1 t" d d TaP,.c.�i( C>1tfi Dutm

ie deverr" vrrsar sobre a pubh- lima Pé) l!Ca P paz e emDC -

f:r.:·1.i:", políticos d�, �"ce5são, deU- Achcsson e Schuman pOEa:-am ,idade que deverão ter as con- Ci!l. DeTr ,,('r conquistada por
.ro elo -parndo odC.al,

,

risonhos para os fotografos. O
verEações. Espera-se que será. excmplQ.� a. "serem dados pf'Ja

, ,________ elistribuido um comunicado diá- prosp",rioade E' o prestigio (1,1.;';

rio, parecendo não haver, alem democracias 13.tinns unidas.
1i;;so, qllalquer possibilidade dil l)_-\.r:�IS, 9 IUP) ""-- O Comitf>

",C!' a impren:!1 melhor ini"fl!,- f\ Dil"Çã.o do CQnr�lho da Eu-
mada.

I"
CIp;;, conhecido tamlJcm coroo

PARIS. !l '"l."P) "-" A mC:',lhor PcnUellit A: sembKl:t. re'�::ÚU

gaJ'3,"1tia "dI.' paz cntrp a Prança .e h�j", P"Jo tt'I'e:ciro t.i.\a conse
"' q -'Úemanha seria a constttui_!':lI1.iVO para, redigir suas obje.
ção ele 1m, brOca latino. na opi-

. ""es 3" rf"�omendaçào cio C0mi
rlião �lo '_:"inistro do F��t.erior I

t6 ,de �iini8t.ros, .11:' ��nti�c .n�,
i''! Italill. conde Sforza. Segu!l- extlJ\'jUlr o Comltê; ECOnOmlCO
do declarações que fez ao

cor-I
(ia A"so'?mbléia jl1ntameI!te "com

l'esponõente do jormi.l ,"Figaro.>, ontros importp.ntps comités PCr_
Qm Roma, Sforza úeclarou !'ler r, ,anen tC s ,

:'llllllllllllllllllll fllll lU II 1111111 1111UI 1111111111111111111111111m II II IIIUI 11111' 11;:- -

=:_ - A N" AgQêlll:'i:J.:S:Ç a- O - _==_-=_=xe que l"e flirigiam pru:3. Taípêh. 0\\,:." Entretanto', segundo

infor'l
se,,�ão matutina l"3 hoje já tra-.

"Desde então não houve mais Imações de fonte oficial na,ciona- târJ. de outros assuntos. Nota-s�

"noticias dos aludidos aparelhos, lista; como. d.e ':o.ntes particula- entretanto que os ministros. s�
Não chegaram ao Taipéh. Men- l'es. O, Mllllstel'lO de Defesa!�=em acompan�ar. de �entos _ Rua 15 de' nO\'emblO, 3811 _

sagens" de radia' ,dirigidas aos

I" (USSe que os vermelhos avançam, lntere_ssados prll_lcIPalmen e na

a'viões, pedindo informações,' 64. k:mts. a noroeste, rumo ::o. I questao german�ca: l?e res.t?, - Telefone 1298
_

nâo 'foram. respemdídas. Defec- C1).enygua,ug e estã.o lutando en-
I nenhum deles qUlz Indicar qurus

_

Alam. Duqup de C 'xia,', 6

çóes forçaram à, su.spensií,0 da:s" ,t�" Chenygnang e :Kwian�, quE os aspectos. do !'!·obleJn:L. chines �
Telefone 1()26

opêrações normais da!>" I!j!,las "em-" se" "encontra em" perigo emlnente. ao serem dIscutIdos nesse con-
=

Rnun"aiOS e Ilssl·nalu"ras" _

�,. 'I'" '" ::;PARIS,.9 (U P) - Um, alto clave, acreditando-se que apenas
"c6missário "

norte-americano na estudem a. possibiliii!ade de reco-
_

Alemanha." John :M:RC Cloy, con- nhecimento ao regime vermelho com _

a conferencia dos chincs,. talverl na elaborac:ão de
. • O T T O 'li I L L E :::

tias chanceleres não se limitará um tratado de "paz com o Japão, 'I _ Agente autori:ll:1do _. ª
alemão. Mesmo na sem a. participação russa.. ;'mmUllIlllllllimmlliUllIIIIIIUlllmIllUmmmmmmmmmmumm-.:.

entendímentos outras cor

estado de

em

�!l
('oisas, a cl),egada do sr, Prad::l

Kelly. marcada para hoje, está

rentes. Diante

----r----------

Reclama -os

ele: Benito
elespojo;
Mussolini.

soais entre os '''Jis governadores
com o presidente Dutra; sobre o

A.cordo, atinginm a um ponto
deC'isiyo na escolha do candida-
to a presidencla.

RIO, n (1ferid.) - O sr. Pra-
do KeUy: reunirá, ama.nhã n. C�·
mü'"iio E:,eclltiV3. da UDN mim PEDiU "PAIP' SER. l<.iNTERRADO· AO I.ADO DO

FIl..HO BRt1NO
versações" que manteve", com os

goveÍ'Iúú:lôreR l':.:) '?,íina"s' Gerai;; e 6 'tUPI 'A sra.

de" lIIusso lini,
ao ctiretor üe

filho Bnn 1," iOegulldo "\. ,l!taó".

e.xpre: ,sa pelo deflUlto. "II Tem,
pO;.', comentand.. a curta, ct 'c1a-

Plano para resolver a controversia em
torno do ·conlrôle da energia atômica

ra o seguinte: ,,su,,tcntand,) o

pedido humano 'de Edc;ti Ci;-,no

Regeitado9
plano' rdSSC;>
DE CO�TROLg ATOl\UCO
LAKE SUCCESS, 9 (UP) -

em sua carta o'" general Romu
J(I declara à hUhi.anidade não nova reCUSa.. A" viuva do conde
estar disposta a" açeitar lUTI Im_ jJiano cOllf'lui, fi Sua carta fa
passe. O assunto é importante zend J mna;- nova:" reclamação
1)ara o futuro do mu:riüo inteiro par'>. que o" d�spojos mortais
'" todos os esforços devem ser de Mussolini sejam entregues à
feitos para explorar mesmo""'l : sua, família; a fim de" que os
mais r_emota P?SSibilidade de""l Nlltos do �:duce,,- possam ser
um acordo efetIVO. 'colocados ao Jado dos de seu Descob�1 to

I*"'r:au,�a,
'e CallD,- e

.Um armistíO
curto "prazo, acom
um sistema d� in.<;-

, Primeiro
3.tàmLco de
;>anhado de sinistropeção.
Segundo _- Proibição provi

,'ória do uso de armas atómicas
:::om adequadas garanti as.

T�X�X-X-X-X-X-X-X�X-X-X

Disposto
.

O Chefe do Governo a

tomar para si o encargo de
comandar os entendimentos

Tel'ceÍ1'o -- o acõrdo concilia
tório pElo (jual fosse possivel
procedel"-'" a inspeçãu de fa

bl�cas atOllüca� sem ser nec�s

<;ário eoloca-Ias sob cOlltl'õle in-

I ternaclonal. ,3EVE'RA ADVERTE�CIA AO SR. NEREtT RA110S
PJ,O. !:l II\ledillonal) - Ur_ o ,quer iludir e tomou para sí a

;entt' _. �ouLJeIJ1U;; em circu19s' taiéfa de encaminhar os proble
)fiduH's que ;1 eoltl el'ellcía ha-,
riu,," entre U SI'. Cirilo JWlÍor e

) senador N creu Ramos, antes
la 'via"-em deste à "Porto Ale_

:;-re," fui pro�'ocada pelo general
::1utra. ° Presidente da Repú
)lica, atra\'ez" do" deputado
xLUlisLa do PSD, it'z Ví'l::- ao sr,

l\Jcreu R:Jmos a sua estranheza

"In fuce do movimento politico
lue o se:\(ldor catarinen::-e ef('
tua, despresando os conselhOs
ClU pról uuma 'conciliação na;'

:iuual manifeda40s pelo" Chete'
]a Nal''lo. O sr". Ner�u Ramos
"etrucou ao senhol' Cirilo. Ju

'rior que havia mft interprr1.a_
';ão dos fatos, pais ele propriO

Foi aprovado o requerimento tambem se eL,tava"ba(pndo por
do sr. Freitas Cavalcanti p'lra a uma l'oncíliação naCiona1. A

nomea.ção de uma comissão es-" 'J.dvertenda elo general Dutra

pedal para dar pa.recer" 110 pro- ao senhor Nereu Ra,mos é con-

jéto que autoriza um

empr()�ti-',
siderada' eln .miLXima import.a ,,

mo de 15 milhões "de cruzeiros cia nas altas rodas po]ltlcas,
a Great Werstern p'lr&. reajusta- �endo interpretada como indi

menta dos saJáriôs do pe;:soal <i 1 '::D.ção ao Chefe d? Governo, 'TiO

.
referida empresa, , ". .sentido ele que a ala pessedista

1.

(

Abono de Natal em vez. de partiCipação
dosempregados nos lucrosdas emprê�as
protesto contra a' inclusão 213 ordell do dia do· projélo
,RIO, 9 (�eridional) - No

I
Cios. ° primeiro constituia 3.. dos, convocando o Congresso pa

inicio da sessão da Camara fi- resposb. do Ministro da Fazenda sao funcionar a partir de 16 de
guraoram no expediente dois ofi-" do sr. Eunápio ,Qúeiroz sobre a!! janeiro, extraordinariamente. °
!( X --"- X - X - X - X providencias tomadas para a sr. Flores da Cunha aparteandQ

apura,ção lÚ3. denuncia do The disse que sempre foi contra,
"Financial Times; sobre a gra- mas agora entende que "é neces

tificação a pessoas residentes no sário o funcionrunento «(o Con

Brasil, que auxiHaram a encaro grésso.
pação daS ferrovia de Ilheus Con
quisia, -informando o "ministro
"3$ providencias tc-madas para"
"os esclarecimentos necessários.
"O sr� Vasconcelos Costa: tribu

"nau "so.bre os telegra.ma.'l reeebi
dos de Piranga e Vespasiàlla, ape
lalidb a{t governo federal para
'Iüe "sejam socorridas as popu
la\,ões dos municipios que aca-:
bam tl':J ser fl3.gelad"os pela tem
,pE\!l\.ade. de, grani�1'.

PILULA-$
URSI
XAVIER

° deputado Getulio MouF<J, pro
jetou autorizando um crédito de
dois milhões de cruzeiros para li.

instalação da rede (13 energia
"�Jitrica e água no nlÍcleii colo

ni ,1 de São Bento. na" ba):�a!l3.
fluminense ...

(PARA OS IIINSj :De.�apar�Geram Amisterí�sament� �ovel
aVloes oe empresas aereas chinesas I

"revém que aS

,..Iantos b"QsHeito$

-.alitam milagres. O sr. Dionisio Bentes tribunou
.,obre os tSlegralnas que recebeu
do deputado federal de Campos,
�elatando 'as yiolencias" pratica.-·
das por orde;m do prefeito Jon
ta' Alvez, no munieipio paraense
de Maracanan, _ quando, de suri.
visita. a zona ,1'3 Salgado.
° sr_ Pedroso .1unÍqr reçlamou !Jlqas· empresas

"desapárecidos'
L'"'p:>is da decolagem no aéro!1or�
"to de" Kaitak na. manhã, de hoje"
seg-undo se presume, passaram
parà os' comunistàs chines�s. Se·
té ,aviõés de carg \ pertencentes
'"ã, Corporação ""Nadona1" de "Av:a

'ção t!"� China e "dois aparelhes
da Central Alh;ea de Transportes
decol9.ram sem levar "c,a.rga" ou
pasagei�os depois "de "'os pilotos Os '\'ermelhos chineses avan

receberem permissão " da torre, ·çando a'íargos 'p�sos pelas pro
de controle,. aJegn.ndo como pra·" ,1ncias de chuang· é "Kweinchei-

11 se
Diuréflu.� II

eiiminadorali
do ncido úrico.

aliadoque teoballl· ás torçl. comunistas
t
"oontra a incl.usão na {tr.d�m,' do'
dia, do projéto que ooncede abo
no no fim do' àno, á guisa de

partiCipação dos· trabá.1hadores
nos lucros das empresas." O sr.

Lino Ma.chàdo tribunou sobre a

apresentação Ln:> requerimento
firmado por ;mais, de 130 deputa-

(Silveira)

.<II"" tOtat'iú

plano

') -�._ ... --- --- ---�-- ---
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. ARQ,UTTETO

::=Dul!i"ncl!ll"lã"";Jl!lã"lllç""�lIll1õ::=i_11 5 EMANAL
INDU'STRIA E CO�!E'RCro CARL ZIEGLER & LTDA., -

-
estabelecida nesta cidade, no lugar Itoupava Nor-te, por seu

J '/2 }3.... sócio Cl.rlos GottIob Ziegler, abaíxo assinado. declara para =�_= I "

_

fins de direito que nesta data eeixou de ser s"u pr-ocurudor,
_

_
_

_

_ confórme instrumento Iavrudo em notas do TabeHãr, Nóh,?-

I!,a. livro !lO, fls. 197, o sr, Lauro PIAZF 'RA, bra",ilt'iro, ca- =_-.." Â... 5 6 1'7-

sa.d o, comaretár-ío, continuando entretsnl.f.J a. axercer {loS pode- - �
_

res constantes da dltn procuração :; Sra. Grete Dorls Karl:1
_ Ziegler. -

_
- BLUIITENAU. ;>m 20 de Outubro de 1949. -

('ARLOS GOT'11LOB ZIEGLER
�

11M :: 20 10 20 � 10 =
-_ 9 9 :::

ESTOU DF.! ACORDO COM s: DECLARACÃO ACIMA., ::
-

t:: . J"H_; ao PIA.ZERA' ;:

-= ',mlUlrnUlllmHIIIIII(flllmllmUllllllmlll�UmIIIUnllilllillllllllllUllUi
-------'i..---- ----I

: rl"i"e"ii'ç"ã'o"'JIiliIe"ü"ç'ifü' I \Mas, a�ena� lama
� I Vlsttem ��,P�:::n.u rm �,.U :::nA�::: '",u'O.o7 i \ - em lo�atal ..

_
- �-- Ambiente agradavel, nrenclosas gar,;onetes, _- - I Dentre as síngulartdados

:: : E �- Bebidas Estrang(-Íra� e Nacionais ::

I'
era nossa pacata. urbe, fóra:

ª § Ponto ,i.. reunião de todas 3.'-1 cotoníns a lernã». S a desrnrreacta praga que na:

a � - Proprietári.:1.: Drrna, Catnr-ínu - :: �
Capital da Republica � CDn"""

ê :";IUIIIIJHlIlIllIliIllIllIllIllIllIIllIllIlIllIIllIlUmlllllllllllllllllllllllllllllll.=:! trnvençào, mas aqui é di

, vertirnerito ingênuo c por
:: X - X - X� :li: - X - X � X - X - X - X - X - X

I isso menores a ele se en-

E' E L-
II. &.M

iiô I tregnm numa Vendínha elo

. mpr.lSa�. Im� Orelra' fim da rua Hercilio GOn-

_
"" OI i çalves; tambem, temos a

=1
lANHA DE ONlBUS DIARIA A' PRAIA UE

II qlle diz i'espeito ao FERIA_
I' �. CA:r.mORlÚ I DO ou o DL� SANTO DE

ª Partida da AJ?;�n�ia Blá-Blú às "; horas da manllii GUARDA. U feriado é a-

=

I
"olta. da. Pra13, as 13. horas. ! contedmento que todos os

�=', Aos domingos e feriados, da l'RAIA, as partlda� serão

I
anos 1)1('10 JTII'nOS a nove

I da tarde nnos) tem oS fUIlcionários

§I Cl'� 30.00 mA � VOJ,TA ,.::" TEI�EFONE N. 12f16
!

munieipaifl de informa-

=', ..,. ..,. ., v
_.

� y' �.'�.".
l'Gnl lUl vi'sprl'a; os interr,E-

ª_Ili:
�= ...=

� ....= "'.= .1<.= .\. � X � .x: .,. ."

'�! gado" j1c'rg"lIn!arn via de

(não numerada) C' 'regra pr10 t(·l('fon,�. Depois

�.inr() soldatIos iortes. AprOxl. mm os soldados a. .]J)'átiea. da :: DIA 29 DE NOVF�ãmRO, AS 20 HOR:\S _�t .
I dt, informados,.. no dia.

:nOU-Se da porta. da {'o�nha. atos imorais. Kabale und. LI-ebe' __ i, que qneriam S!1.iJel' se de-

__ Está aí o Gonzaga 'I E' virgpm, Tencn.te. Yê prata di' rasa, t:m favor d:l pau- dirige em grande p:ll t,> para "eriam gU;1t'c1ar, abrem snas

_ Não �<seu» moço, num tá só. Tenente... (assinatura) pança de Ema moc-da qUe nos não trabalhar ou dar à t3reffl

'I
)1ortns e funl'ionam com to-

não,-Foi pra cidade. ref>pondeu _ Agarra:Gambá. Está. que- _ poderá d!ll' artigos fundamEn- o minimo de t('mpo po,,�.\·el. A da normalidade. Com o DiA.

a mulher.

I
rendo fugi, hein branquela SI Assinaturas ii venda no Cme Buseh das 9 ás 12, _ tais para manter os niveis ditadura criou nos jornais a 19-, SANTO DE GUARDA a

_ Pro"urando esconde', nun' V_.em cá ficá com o teu nêgo - d 1'" ... =1
atuais de prógrf'sso do Bras!1. "Ollllnia do dia de 5 horas,

J.�·l (::lisa" });or, os intrressa�
_ � < ,a.S '± as 1 é e (las 19 á... 22 homs, I

.. ,

é: Vai le,-á guasca até ('onfe!'_
msse Srrelepe agarrando uma = E' para alucinar a lUania de um tempo c e �er\'1ço U1'.·,CO, no dos exigem qUr se lhes di-

r.á,
das pobres mulheres.

- :: antomovpis par·ticularcs, nl) Rio jornali:mo do munclo inteü'(J,
t ga!'e é ferindo: l'er)l"te-se�

I
Luizínho Gonzaga foi subme- § EspetaeuIos no idioma original, eom preleções, ª 'I e

em Slio PaUlO. Não terc-mo:o. EX�I�i�:J � ,�1fé: ql�C � �

o CJ_uc \ {: dia santo de guarda., tli-

Nêgo, pega /,.s5a mulher e Por mais de uma nora diverti_ = antes e durante o cspetaculo, ",m porlugues. :: dentro em blC.ve com que f'llS- nos l��ta P:d,l CXpOltfll, Per_ I zpnclo mi"'lhor, dia em que

qU���! asd��:-asf' dde1a. Dr"
ram-se os soldados. Desgraça �lmmIlUmmIHHIII!mmlllllllllllmilllllmllmlllllllllllllllllllllmllll.:: 1

tp.ntar nem a 1.lm:1. terça partE'
I
fumanas. Um pOH(,� _

ele C3crlll, 1 fle deve �1tspender o traoa·

m, " ". "r em cum
•.
[- maior não. se poderia abater so- -, def,3eS ,·('j(,1:10S. qu(', an ladu dp \

11m pouco clt' a Igo(:ao, �'q:;'ü;;! lho pOI' cletcrminação reli_

da, O Saldado pegou a mfel1z. bre aquela familia. Na Casa 1-
- _- -- -- -- -- _. - -- -- -- - --., ---

-�
-.. - - .- - outros utf'P_sijios, dão ao bl'ilsi- ,�ut\ros. C':H'nes magn�SJmas. al-! giosa. Mas. \ia de regra.

e deu-lhe tremendo murro no estavam at Ih � U [piro lffil teto de despesas que I gnn,; oleo" ví'gi"'tal;3. cera dF 1 o� interessados não com-

�::le�,b,.rp�:���.;�::_��,I�,::d'p::rl:
I

�:�l·'!e.�d'�ml'·aenq;l��,aarpza�:,�a:oios�se�.:O_Se:t�11ts�!r�,�nl:.:a_: I ::__�laBlamsllalmRlIIoIliJlIIalllnm�mI14I!1i11IHom�lIIn�lsUtllrmJ:allllleUI�llIolllm"me�lrllcml�olll�_�__ ��:n��� ���'ede:\ e�����õe���r'�� I �:�;���;:� ; j:;'a�:�H';;����'� �: ��� I �����;.m�. �b�i;:���e�e d�=
�

" � . '_
_ �

\
I. cidadc normal de gastar. (I tn'm I

Horizonte !'ombr;�. A. Argt'l�tJ- \ bedecer. Un., abrem as

_eq�le., FOI o illlClO da panca- lmtos. E as cnan.ças, com os = :: de ...-ida. que a.í está. e 'que coi na amda 1em 1. bOI) !Iul tOnela-! porta,; dos nt'gt'ic;os por

dana. olhos arregalados de espanto, :: _ A,�,�EMBL]'; iA. GERAL O:-lDINA'RIA __ , :: o Estado Novo quem ctee;on da" dr; mIlho (� 1.651 mil tone-! não acatarem, e outros ll-

_ Procura, gente. Acha esse assistiram às mais degradan- §:L� :: q1!C �e implant:lost' na no:,sa
ladAs fle· trigo. _quI' export:l '�l bnJl1 tambcm. por imita-

canaia que ele vai morrê àqui tes cenas. :: São con\'id3.cl·Js os S1's .. acionistas para se reunir em a.ssem- =__ terra.
carne, couros e olpos ql:C \''''n� f rem os qllc abriram; no

O G inh' d
- di" hi fura. ,PIutieamentt.'. só

mesmo. Prega o pau em todo ar a iInpassi- = bleia geral ordiná.rL'l., no dia 10 de de:z;embro do corrente ano = Daqui a ois anos. ter-sp_ao �,

t
fim êste por Lmitar àquele,

d da
= "d

-

1 'R "..-

. = 'd llt- clol1�rS
nos i'ésta calf:l;.

num o. ,
van !is- = na se e socra a ua i;J de Noyembro 332, na. cidade de Blu- = consumI o 0r, ! Imos <:,.,_�.... .. '. . �

e estes outros pOr irnitareIll

E a soldãdesca. aga.rrou mu�
era. mna só: :: menau. ás 15 hora..'i, afim de deliberar sobre a. s!'g;uintp :: do empréstiml' dI' 75 miUlõe2. da ir 't pO�lçao. m,eJa\el qlJe ':""- aquele!' ontros .. , E a con-

gargalhadas =__ __ ORDEM DO DIA __ :: ,Braz!!ian Traction para que da
II amo" hOJe nl) mercado (1:,,-

i3e produto de ..al'J'p de dl1','s ca-
tJ·avcnçào é praticada sem

Ui) - Apro"a.çáo (1_'.) b"'l'lnn.� e co· d
"

d _= . realiZe a:: nmpliações elos ·"€U8 •

I
'

-

A'l""·
• " •. u "nLfl.S o eXf'rC!<'lfl .e Iam idades (lU'; sc

qua qUE'I' sançao, b·una

_ 1948/49. :: j�er'\'iços de energia nos dislri- nSiociaram
l' 1

�

1t d
.

para nos proteger: u. broca e a
C11 pa e (a la a e respel-

_
.z.0} _ Eleição do noyo conselho fi�"al. =_ I tas do Rio e São Paulo, Porle- t o D' SaIlto de Gua

I
. seca, De ] 950 a 1\-1-17 qllen1 no"

o a 1:1 " r-

= R.o. _ Af'Suntos de l'ntere"!".'" so;'l'al, = I rá o grande consõrcio cie sen-i- -

0- d h ·b·t d'
::

. ..- �

E j ço-, público encontrar amanha "alvo�l foi outl'a ca!amidilC!e:' [I a, gera ii nos a 1 o;; €'

_ Blumenuu, 7 de Novembro de 1949 _!
� guerra. A2:o!',o são dOl'� "1€111"11' festc.já-ios em dia qUe com·

E "'.,. "".'II LECKE t'
- a;" meoma.s facilida�es ele lc, �. .. � � �

n, H .' -- dlre ar =!
.' ." "

·tos de extel'lninio que garal.-
;pareceI' malor n(tmero oe

':;UmmIlIlIlUlllllllfllmIllIIlUfUIIIIUliIllIllIUfllllmmllllllllllllllllllm;\ \'antar dinheiro que achoU o
tem a "rlv'bT 1 1

.

B' pef:soas às festividades. vi-

X _ X _;_ X _ X_ X_ X_ X _ X _ X _ X _ X _ X'I
ano passado, aqui nos Estados 'b'

) 1 I Il.at e ao . raSI!. sando-se a renda fínancI'j':
• _. .'

U"?
-

d
com a a llncl'lncla d· lffila

� .

�mllnmlllmmlmlllllmIllIllUUllllltlmUllmlmlmllllIllHUllmllllllf:':'
mdos. Nao e,'cremos e:otar

d
t 1110e_

l'U dos divertimentos (coh-
::

�1
= preparados para emprestar-lhe

. fl que urge �ollpar. avaramen· forme a fin1.lidadel. 1"01'

d
::

Im'
�- '11

-

d DIa ca-I t,e., para
..

os dIas dificeis que
:: e n

= als la mI 10e,. e que Lpallio \em.. e Ja no próxilno ,'1110.
exemplo, o dia do Santo é

e - s e E rcce. para que Rio 8 ;:;áo 21 d'
,

_

.

A v('rd:tde <! 'lUe .'e "1'''8 a'I
e Jane,ro mas, se a da-

___. :: não vivam com força raciona_ . • , t·,DIn um cpilil1f!' clenla",l'ado ::Ito
a CaI num dia da sema-

= um terreno com 18x150 litetros u d d =__ da? Em llH8 a Bra'zilían Trac· � - '-'

_
n., a .rl O". con1 uma casa ete C.ara. aouilo qll' a

na. deixa_Se para ltm do _

_ material situa.do em Itoup-!wa Norte. Uon sozinhà n[�o tb'fla posfifJi- �e v r�'e n

e;oe pro uz c que mingo, E lá vni a festa ser

Par3. próximas informaçõe�: Co{)ppr!l.tiv:!. da C'ia. Knenrich. [idades pari obter 75 milhô(,s.
.

'lh��" . ,>e guardarmos 200
no dia doutro Santo, IstO'

_ 10 Banco Internacional de De-
mI .?es ('m doze, meses dessll

.

_ mal"€ 'lt d fomentou. parcíallnente. 11
- ltmvOlvimento e

Reconstrucilo'l I

- il a e preços tio café.

• lUlmlllllmmlllllllllllUllllIllllllllIllllllllflllllllllllmlllllUlllUIlIIIIIII.�
E
_. .." pé o menos 'llelll1s' tles(:O!lsideração ao Dia San-

______________ � __
m 1903 sera qllc ° Bras!l �f'm t .

1
' '" eq\UPamen to de Quart,']. Qu�,nto a�

, 'd'l
.

-

o:> 1!)I u."tI·iai" e-ta}'» J I
n w

��.:-,'"ft'sIfIllIUrlUomlmloI1110mll�laUlllllemIlIltGlIlllrlllallll,mollllll.IlIolIIontll�lallmr_:i= �����:���;����l:,�::: 1,-=-'--'��:::, E�:���:�::�7;?�:E�I�
_.:
II _

de milhões de dollars mpnsal. I

t C� I ou do blot:o mais Pesada"

ª PrOfii Mme. Izaura
.

�=S �:�iSéel�����:Ei�:c��t����:�,u��! t OfnlJnjc!t��o t, �I��r c�:t'�I����n(l�O�r:�i:J a�� ��
t

. U U Il;yerslÍrio l11lmlcipiü
A m' "1'

'.
ti t d A

_.

S moratol';a, Paga-se :t üividH
= aiS ce enre clen S:L a menca tIl) uI, corn vanos

3xterna, c�'n1 enornle reb"te r t
ningllem tomoll conheci-

anos de Estuid:o de GrafOlogia. Pr!üicou esta ciência com os... rta
U & ('arl "I had

mento da. DATA que er·n

E mais célebres faquires da. India. Depois de haver percorrido ::: mpo m_Se 10 mil automoveis,
' nen!f ac 'O. co-, fpriado municipal ���

diversos paises rl.'l. América e qU:J.si tod3.s as capita.is do ;:: por ano, para que o cariOCa e ,mnuica (lue no dia 8 do' 21 de março.

_=-
) paulista passeiem de estradas

t E h," mUI·ta f<>ma de
_ Brasil, como profissio�al neste estucco satisfazendo plena- CO t

� ,." que

:: mente o respeltaveJ público, com seus interessantes Lraba- = :I!,- rodagem, qUando ambOf: t I"I"en :e lnes desfez nesta l·egião a obediencia

h ...d' -_
.em excelentes PullmallS nas. f

seu u··i"."t.(l.. COOl fi J'o- t ,>. let' e- ta-o certa como .0
- los, garand os e sinceros, rvelando os acontecimentos mais

�"u

uI'
'

:: mas ferrovias para fazer nego '..
' 'W

= Importantes da vida humana, Enfim trata de quaJquer novi�'

=1 �iOE, Oll wi'el[-End, fora da ,+ '-i j,
\'f-ln OmlHIü Silva, i I

funcionamento elo esmera"'

= dáde que se ache ào seu alca.nce, Garante !Jeus trabalhos em ::: lade, pi ,. do relógio !'U1ÇO, T'111.;;, ape-

quaisquer cireunst.ancia· pelos segredos das ciôncias orien- - � � na <; fama.
:: Outro lndiCe aterrado!' <la im-

----

tais. Indica os meios neces;;-arion para resolver qualquer di- -

d::: preVI �ncia nacional está no fr �= ,.".._

fic.ulda..1r3 com a máxirm:-. iegnranç.a, dado seus muitos anos
:::: 1 tusentlsmo progressivo, que as

'
�,�= = -----�== li

de 'estudo e prãtica adquiridn.s no désempenho de seu!'. triL- § I eis sociais alimentam (la tru"
balhos nis grandes eapitais sul-america.na.s. :: I ,�lha.dor p.<;'s fábricas. Com fc_

.

Nã.d percam tempo. Visitem-na hoje mesmo. Encontra- :: fIados, dias f·antos, sabados ,ie

/'16 s disposição dos interessados. Mãxim'l reserva, e absoluta :: :leio dia de labor, ferias de 20

di<;críção sóbre seu:, trabalhos. :: :lias, mais 6 dias, abonaveis aO
Acha-se .1I-Ime. Izal1ra 110IlpeC::1.da. no Hotel S. JosP" fi :: )perario sem que ele precise

dispoElição dos intere,,"�z.dos. :: justificar a falta no serviço, o

_1_1_1_ :: lomem !la Brasil só tral-l;l.[ha

ATE..'N"ÇAO! IIi alguma. coisa que o preocupaZ E 1/3 dos dias do ano. Entrc-12U
::. e 125 não St' trabalh:l.. li: nos

. Pl'ü(;U1'e ao professora que lhe dará os meios

5_=J
'mtro" I'estantes, " esforço se

I
�" :

neMssárlos para v('nc.er, Qualquer dificuldade que '

. �.

ha.ja. em sua \i.da� e também da di� -::nós'ticos de =
' . !f:.••••.•.• ;i·.f:\:· !\

A prof. =i:Íir':e:!�:o:: :!:':::t�..ssadOS �
-

.vende-se ·1,) .g::�,i;.. ;:m;.:.:,,:.:::\:rt.}
HORARIO: das 8 ás 20 horas diariamente, ��_:o: I!, t en�l'e o Ctn" Gar'c,'" e' (> li,! '.CONSULTAS: CrS 10,00 e pela «Bola de Crig-

.

- �-

ta.b, espelho da vida _ Cr$ 20,00 Qua.rtel do 23.0 R. L, uma • \ �.

_1_ HOTEL S. ,JOSÉ _1_ =1/ casa. prõpl'ia paJ'a negÓCio. \,;'
;",UlUlllUmtllIlHlmIIllUlUlllllllmmIHlUlIlmmmllmllllmlmmllU

- PREÇO DE OCASIÃO -

Ir
..

.. Informn:çõe� com o �]�. i r
FREDERICO SOMBRIO -

'

�umimmimmmmllmllllllimHlmmmnmmllllfnmlmmml!hnrr :: Rua Prol'l'c!'so - Te!. 1,OOR. [

=:�=_ E. KIRMI •• =;::1----Cml}RGL�O DENTISTA DIt. Al'RES GOXCALYES t
Ad.·()ga�10

-

!

; Raios X ª Re-!iilt'léneia e E;;l'l'ltórlo i
_

_ llLUlUENAV

I'�EspeCialida.de em Radiogra.fia dent.:-íria para qualquer _ª�=
RUí:' Brmsaue S 'N

.:= exame médico _
_

� "

_

ª Rua Brnsqne Telefone, 1203 =
Ullmmmflumnmummllmnnl! ",;UlillnUiUUJUlIIUIIIIIIHItIIIlII!IIJUUllltlllllliUJII'lllll111111111111"111111;;> I .

•�""Hiiiliilliiiiiliilililiiiil!ll"lk.·JIIIIIlIIlIIIIir', :

FRaNZ VON IJ
K N o B [a U c H J

. .�

Rua Sã.o Paulo. 91
._-�--�-��-=���-�===<

PROJETOS DE EN
GENHAUIA E AR
QillTETURA - - ()I�

.

�mNTO illRIDO
Fiscalização e Dire�ã()
de 'Obras - Infor.

mações

•

no

Santo

�HnlllmUlltílllilllllllllll!i!II'II!llllnIJIIIIIIIIIIIIlIUltIIIUIIIIIIIIIIIIIIUlI"',

� Teatro" Carlos Gomes �
=

- =

=
-

== (Empr, F. G .Buseh Jr.)
... -

- -

ª_ Em prosseguimento ao e",---traordinárlo sucesso
_aleaaçado nos Teatros Mnnicipais do Rio de
_

Janeiro. São Paulo e em Curitiba -

; Estréia do "Teatro Bilingue�'
_ Apresentado sob o alto patrocínio do Exmo Snr,

Governador do Estado, Dr. Jo� Boabaid. no
DIA 17 UE NOVEJ\iffiRO, AS 20 nORAS

({fauston
de Geethe
(assínatura.)

DL'\. 19 DE NOVEMBRO, AS 20 HORAS

frischer Wind aes Nanada
de :mi:orÍ::t do Dr.·Wolfgang Hoffmann Ha.rnisch

.

(assÍllatúra) sc s

DIA 2tl DE NOVE:rvmRO, AS]5 HORAS

frischer Wind aos Kanada
(não numerada)

DLI\ 22 DE NOV}ljM"BRO. ÁS 20 DOR·AS

Wilhelm reli
.

!
I Rio. IMeridíonal, � o depu- tro geral de Afonso C1a.udio.

I tado fedem! Pedro Pomar apre- Entretanto, não consta como :l

tI
se-ntou um requerimento a Cá- quísíção de jazidas, mas sim, -

I marn, solicitando informações

I
compradores de urna porção de

ao Ivrinistério da ...\.gricult�ra., terra e. não de jaZida nela. exis- :
I para este ínforrnar- se ttnna tente, de vez que não hã sobre -

oonhecímento da. existencla dê

II
a dita área. nenhum manifesto

-

I jazidas
de urünlo e torto, n':> de minas, nem am.orização de

município de Afonso ctautuo, tarr.i, ,'" sim apenas pedidos 'de
_

. Séfuest�e ., •• , .. Cr$ 5O�OO no Espírito Sflnt? pe!'guIl�a�l- autorização de pesquisa. cujo

TrL-nestra. • o o ••• Cr$ 3D,OO I d;:, ainda se. a drta repartl�ao atendimento foi proposto rnnn

N. AYUiso •• ,. <. Cj)� 0,50. tinha conhccímento da aqinsr;
J
dar aguardar a reforma do (;,j-

'"II
çâo, por parte dos srs. Ernest i digo de Mirins: em fac: de ae- =

.' Sjjm�§iL1§: \Pierri e J_acque_lin� Champ��uy., t' termi:r;_aç1io do presidente da

RIO das referidas jazídaa, SOlli:ata-
, R"'l)úb.lca ao concorâar com

'ia ainda esclarecimento sobre

I
proposta do cgregío Conselho -

I se o l\-linistério tinha conheeí., da Segurança Nacio�al. Sobre- -

,mento de que �S;,êS Ô)�S esta- as ligações <10;3" aúgUirente.s E
\ varri ligados a ai�um grupo C;-t ... Icom grupos capitalistas estrnn,

...

I
pítatístn est�a�g�l!'O ReSpl"l- I getros, informou o 3,[LT!istétio '-

!.'lendo, o :MirDstBr;::o deClaFOU i que há informações. vagas de :::

cue o D.N,P.M. tem

COJ:1.hêC'i-I'Que
a. sra, .Ja.queline onam-

I
�'ienw já há aJgmll tempo, ele peaux trabalha p!-'ra tuna em-

Porto _l\J.egre: Ru."!, ,YoaíÍi ocorrr-nctas do mineral em ter- presa norte_amel'lcana, Lendo_
Ã{ont.aurl", l5 ras do lTIunicipio referido, �en'" ido � J:.....fonso Clau.dio em com- =

Qu4.ti'ba: R. Dr lo1urlcl, '108, I do qUe 1) interEs�:Ldo, Si',

'1'e_IP�nhl::-
do engenheIro dessa na- =

2. and&l" _ Sala .233 rencio Rosa, relatou :l. desCo_ Cl�nalldade de nome Robert -

S. Pedra, 92 1
teria, ao tempo, ao D ,N.P.M.. II ffma!li.

Quanto à (Ompla das jazidas
=--

pelos re(€ridos ci.dadã.os, o D, . f Vai i ,Joiu\ile? I =

_
. �....::r--=�"' "":..:::.-..." =S' N. P .1\L conhece o que const:l II R.e!:lprV8 sua pass.agem pelo r :::

r-r'an(�IS('oTreska 'àa es,;iLura consta:,-tE' do Ii'\'_ro li Telefone 1455 I ::

r '.,' \de no�as do cartóno de regls,- -- =

Junior lr��-=�'-==A�=-=���==�
:

OfICina'i

Rua sse Palllo, n. 28Q.

Fon<'!: 1092 _ Cxa. PosUll, 38

de Jl'riedrieh Schm4'r
[assinatura)

DIA 24 DE NOVEMBRO, AS 20 HOR:\S

ChafreyS Tante
. (assinahl:ra)'

Far�a, lllusimtda p. Ha ns Rose - adaptada
dirigida. p. DI'. Hoffmann Harnisch

DI.4 26 DE NOVEMBRO, AS 20 HORAS

Charleys Tante
DL� 27 DE NOVEMBRO, :iS 15 HORAS

Wilhelm Tell

Projetos e tJonst.nI!;ões
'Eua Piauí - BIJ:;líEl'i."-D:

. 'fi's.tamento de Ne'ül'ol1.�

(Psicot-erapía) "

:&L. RIO BRA...T\(COf I.

CQ'Il'!lult61'io c Resirhj'l'1do:

Ruas Floriano Peixoto e Sete de S.:;tembrn .:'lO:. ri! toma atmosfera I'llraie:!a.,
.lclllla do nivel da tel:'l'a. f.:' pO!'
li1�O, que eln. eomp.u·tilha ;:bs

RAIO x Loles a Venda

O Yíta!íza\!.;Jl' Eléü'Í('o Wúrms, restaurando a energia elétri
ca humana.. jJõe todos os orgãos em perfeito funcionamento.
-- Encom, no/Rio: INSTJTUTO VITALIZADOR WORMS-
1'1, RUA ALCINDO GUANABARA � Sala 606 - 6,0 andar

BlO DE JANEIB-O
�

Senhal''''

e Pa:rtG1I
e J'estdenclJr.:

Rna Bom Retiro, 21

FonE! 1.258

(I'rm frente M Hospital Vs
tôlloo Santa. IsaMI)

CON'SUL'l'.,�S
MS 9,30 ã:s' 12 ,

ijs.s 11 s.s 18,30 horu

-- PAP..A CONSTRUÇAO DE MORADIAS --

sitos 'ã. Rua São Paulo,. desta: cidlJ..de, na cun-à grande da E>:
trada de Ferro, com frente para. a. Rua São Pa.ul0, va.ria,nte
prevista em lei municipal. da mesma. rua e adjacente� que
conduz p!llo meio do terreno lo teano, pontos txcelente� e S:1.-

lubres, nã.o atingidos pelas enchentes.
.

Interessa.dos qneiram dlrIgir-se, pOI' cp.rta ou telefône, a

HENRIQUE STOLTZ. Itonpa"ll Central a.(', Cia Jense-n
.

Agl\
lnd. a Com.

U I e r



..

pratl! r

,IIDt� as crian�as est3rl'�cida8 �s 8011lall08 se co�-lie3fir�ma
-

-GetUliO p�e
�UZlralll c<om�,,},e,I�lt��elljOS aDlma��:� :,,;,��n,��;:;:r,:�,�!:� tenl c om p r om j s SOIS

Texto df> ADERBAI.. O. Ii'IGln<:m,l<:DO do·se no D1:.i�O ,qll'(J�,jlllOI!'"e Texto da mensagem enviacia OC)
ICúpyright nos DIARIOS ASSOCIADOS -- Reprod\ll�"'l uns fiO metros cio currru. D,)

----.---- tola.l 011 parctal prolbídn i outro lado viu urna mu.tier qne ",' mineiro pelo ex..d,!tador
Q,mndo. o TI'll;1'nie procurava guern conhoclu .Ioào .\lllcmic> de carregava. um balde com rou-

.:tl!,qnn delinqueThte 'ern sua. eaSa

II
"'·l1vi'il'G.. 1'.;]':1 )'(';."""[.'.101' nor pas. l\lais adiante, óutrn, com "",.N�l!,;��,ltdl,�ljl,i,di!I:�1"�""'11)l:'Lelll1'.I;/ti�ri€�li:��!�j�� tol��l:'j. (,;��r.�:J 2f,o;�!�t���nl{_,t"lt:�;.��t��ll't� I.,� �.�:1_,,:.���I�,�.:1�j,.-_'.,�::,1.i:1dL" U;o::c,l.�:,é.�\�:�� ;::��:�H!����. nrl.'tura!mente, nãu II eIl<'On- t'sses inundão Ur"J'U'\... Seu um taxo de cobre na mão. :lI:faj;.: _. -- ,- _.lJ. u, - . J

1: ...al-I�"t d.f;:earr��og���'.�t :t �:Ul, � i�a l1?llH!' _el�[L .c_?nheL_ido por �onos: tuna saía ngora na porta (ln ('0- t."('.,,.;.l\l,::,,� l,) ,,�,:�·o,r,,!.,�.'�dl(l),.I,',{.\.t::��,l(�!i,(J d:1 t��:_I�:·I� ·�I,�I(.ljOY�lo:�1,j�.i.,�.���ir�ille.l111!;�:�:·1:-::' P����l� 1 ;
.:�,'1!�.·,1 !.�._ ...�-'.'.,_,� � ::��'�_:o.�.;,�,_··;t_]'��;j"ql�,:l� ptu:���c(}ntra .1;; JW'},'tO.,,·, d,t fu,mlh.L . E conlO ate er!tan. havcrta clt> --zinhn, ,

_. ... '. - _. - .

-

�

ou quem quer que Iá estives"i,. cumprir i:empre as ordells nue __ óQU!111La muié
í

Tá lJÚll, te:
üÜil.·il·" 11!JU ,! .',1 .. : <:::','1-" "'l' aj}oi(, e eo]abÚl':!,::tO, I-"jJ'{l l':'2-! (. ,-- _'e; í_�' [".:0 'ltlO não en-

Aliás, .ao ontrur em qur:l,[{ut?J" l'eccbia custasse o que custns- bão::-. 0 __ " pensou o l(-"rl'jv"J 111il_ !·�ot-� ft!::.,�•. t'nlJ'� out.i n s '.:ni�:1.":::. \:lltú-la., 101 d(,,��!t,n:lÜ:i lI�l!a CIJ-l ir..u vLt ::' c, ,-t·,,�o n,"uJ r;ü��;"1 o.:'

€·"ideficia já in, llredispt}"tn a se, Os criminosos sr-rIam puni- tador. 'Úl: 1, l' l'l' ;,,:1:1:1 () 1',1rtlC!O 'III' 'I
,nil".:!U �rd11;titllída pelps L�"'- I ;r·n.·.... :_ ".'<i.:.:: ': :-,>,_, L<-lll res.,

orrlennr- paneadarta, F�ra asstm dos d-t: acordo cora o morm-nto. Iq J::;f' �l,,�U.lllH.lu quaiqner com- . os comp.mheiros 11 «u r PI 1 e, � P(l,l. .u ! "1;;\ , ..:! " �,:�·d:j,Ç'!�,o

IUe desabufava.. OS C� �.tígr.:; qll!' Ele mesmo determinava co-
Screll'pe e1'3 famoso nus per- 1<'1111 .. "U {'i"ltnl':d, A m cnsa i!l Lima, Antonio PH'�"L \ I., I

"

'-.'1! '1" � ,_I ,,,. ['11 ,_; !).-i ;;_',

em tais ocasíõcs infligia fír-a- mo, onde c quántro. Se a inca, .seguições às mulheres. Soltei- ;I'1'J ,h '('!lado!' ga\l(·.dJ e;,,",, -I Va] ler AtaÍLÍê, Seu llilJl'L\'O ,- �_,., ,_, ,,_. 1 �,; p 'o deu p'p,llo, ti

�atn fa.Ul,'":;-.f)S atravéS" do.';; anos. a bala oH a panctlcla.
ras 011 casndas. nhtHolrLva d:, iadol pelil l'<�ol'ganizal�fl(j dos re\'el' os quadros du [J�t! Ld'\ t!) !.._I� �L;O) ';(. L, l;1I (lll�iJ ':J p.)-

NiJ;�(up;le dia. o r.renelltl, J�á p·s-
mesma fanna p :l l'naís de: urn- FHH�l'llS do P1_"IJJ 0n1 l\Iir.-is Gc- Hll'air novo..:: eie1l1C'nt,J.'. l'�".._; I \--u l.ii�:, :) {ol:Ii..L i'.,: .... ubl'ar :I:;

-- Então malou um cabra mo' h 'f I' 'ta ItavH! aborre:rl(Io._ Querh1. viajar
eIra n ln e leI "-l'a, ·Prath.�avn :0;:" CC::l {l ::tf: in1 }", : '�:d:t; c;aniz:.tr seus dil·eioloi(l�. d:lloEl{: ... o" '

B enterrou, hcin '( - -- \'eileU',1 o a�os rc."olt t l'

, oc ......

Para nren,·l?-r ,..,o�e:r..I"e Otl r.>.ltão
'\. .

. ':.ln et·. l ez o '-l'eCQ- ":'fJ ;:�::('.i{) da l",,:o;·,f�;·;ni"":[t'::,üo cnfin1 �lnna €stn... tU!O�Oj 1"::::1;;-; ,---::=:- jJ� 1�0" .-01
" "I - Tenente, Pois "ui v0! h

' ,
.

' ,.",-

\>iE.i:.:tr a. (\milinlJu Galinha. ('lU
n pe!l11ento> e YoILo\! a avisar lo P,ll'Ljdo Trab."lhi,<a el'a:õ. Ilda e l'('",j�tente, ','

):;bL';!ourn. Al'onte'('e qu.p !'l'{'.C- :2nql!anto Gamll�l, Sl'l'eleTP,
o TelWl1te, Dr rastros e. depois 'eiro 110 Esbcio i!e tTii1;IS Cé'_ Lêc;O, llú l1WHlt'i:t" t·;;) (lU-' '.' ':;::,.,

bera ordens parlL Pl't"lU!P!' ,m1 Cr:;abar.o. Isidol'o. nOCl de F:l_ correndo entre o ef'pim alto, 'ai:;. eH me dirijo ,1 ÜxlO;; o" I ;:;r;..,," .., , ....",.-

'rimiuosf' lá, pde,,, iadft, do Rio go e outros dormiam. Galinha chegoll até a trilha l' a; ........:coll -.-.. -- '-'-.-- ' __ o .-----

�------ ------�--

Velho, Cllllllllavu,-se .. hom.em, pe�ava no castigo qne daria u
a e,;eolÜI, qUe ]:" se aj)l'ü::iJ;I:l- 1"1"1';.1:1", E"Jlln11:1s. ]\!afil·hafl. --

\':1. lJlcNa� " R. •

,ILuizi.n}J;) GonZll')4a e \'h'i:L ('um L\lizinho Gonzaga e sua gentp. ('umaÍlsmo

f
"

I
'�t::rtTEBRA A:'l ('08'1'.<_::->

1
'ua a.nuha em lIm:l fa?,endi- "QUAi\lTA 'l\1UIE'!:' DELA'- f'�S •

':lha n'Uflwh r,'o·ião. ' , '.
- Pi��I� fta P..lr· n118!ira '1,'"

I Pós-:;(' a ealIllJ1110. li eSCOlta. I '"
lo UUE Ih\tõ ", :I"!� t _.

Luizinhn Gonzaga matara um
G I' I

' -

fl'el1t busto el' I
-- :r-.:!:mta. l1Hlle, Tcllcnt::: .. Mas O-rnnd,' Uf'pura1.lvo do Sanh"Ut"

'. I ,t� ··��4"t·O. p,,;
a ln 1<:1 la a. e,' -

o eabr ' D

:..abo!', o (1m an. mlla. \ I c .... ,:m I J;uido, procurando diVisar no. a mm1 Vl, 1 o,,·� tá C',;,''lTl-

') e i ·Porru_:a. Essn �:ml{,; cns-
horizonte algum. c.aboclo que,

diclo,
.

í(}lI!ll!HIIIIIIHIIIIllIUIIIIlIIIIlIIIIII'.
!;ou-l�le e � s.ua fann!!a. u�na. !ln.;; ! depois de uns bofetões, indicas-.

- Está na toca o d3!laç!o, � :'. t'ola.:·mra,eáo lla.rtiCli ::
nair; ieIT1V�JS IH>," ,::�li!:�"; q�H; i se ond(. flCaya a faze.nda,

Vamo lá. GariCâ, eanaia. V[,j � [ar valiosa -e .efetiva. í §
� ca_ça�or he c,:�Oll�',�lS. C,:'StU1r:<!� I Após duas ho]'as de viagem,

'Volteá a casa, Leya dois nêg'J i�i t!e qi.H� O país l!eces.,i::
,a. a 1 D('udf>,. E._ ta\.1· \l.�

atin<>"iJ"!D1 o alto do morro de .bão. ,Quanf.o nós att'war, entl'a !.,. ta p,l_,a levara bmu t,>:r
-

iar IJ-'l.1"J, a. "'·.:;if' fI 00<1" moras- r ond: �:vjst.a),:lm a cl'l.>:inha
I

O I
tambem.

I �.:.i n1(:, F um de Si'US mai
WTIl � ca,'.ü�a\'a-').; rlHi' -'\wnt'('. !

CU1Tal o mang-neirâo e o poma!',
Gahnha desce\l do cava'o r- ir:1:'Ol·tant�\s nlo\'inll'X:

Hav('.ria ,de pr.g-ar h'":l�. c-�r,l} 'fudo Íl\lJir:avi que Lnizinbo se- [em ��Si"� J':lpido :'dian! 011-'

1"
� tos P. a �U('.rra ao ana

a GOllzag', iw-n"�n'a {' '!1SI�" 1 ria. «nanhll(l:J em casa, I eIl1 dueçao a caSa, segmdo ['lO:' ':i faheiislUO.

��:�::�:ac:�;���;:;��:l.��\':�;�p�; I DC;,C:���__�:t�
e S('!'('- (Crme!llr'!H 2:1 Pi-":l, i(.t�� .-\� ;mllll����lIIl1ll1!!IIllIIm_._,::::_. --, _

'niclar n: vi.agem,
AN�l'I-G(}OZANDO \)

I

CASTIGO I!--- Tudo prm1Lo.
-

Ten�,i�p,

eaml:iada tá em nY'd:'m i:1-

"nl'l110il liiéloro, '1

II -�. Então van1'J. g'C�A!;(\ a-��-Ih":!
�oa )"DGa do G()nza�!·�I. l;��:�r.

. trem "eio tirá meu ,�')f;E:['g'", \'a.i

pagá. (looradn !

Os soldados ant.(,�()ZDnjm (J

espetáculo do <111111 p'lrticipn.
riam dentro â(' p(J\!('a,·; iJoj'aS,
!vfas fi''J- l11CSlll0 trnl_!1o tt�ml:l�1l
a ameaça do Tenente, . .'\.1\1; lo
era sinal de 'que n c11('fp (:a ea1'

·t.Ul'a, nào estava de bom hll-

Imor, O Tcnenü', l'!1(;ilal,t" (l ;j

Jazão trotava, irt l:te:; .;111(10 (lnl

11 m\lita (:OiSil, J{;)Via (',,!llie"'" 1" \,nnl rajlBz f·nl n·!!·1·.-"t.fl'� t":" '-'1' .

!pat{z3.I1do ('OUi f.::]::, ]e-V:lra--o 1':1' If I a :"30 Fanj �J t-� IJ tL.":.��-.. _tra t;:', .. l '::L.a,
1

! ;.���o '���ir�;i ,�:�'i:��I',il�'�;<':'�;:;';;�,. '�; 1
t

I L�,_� T/�'l' J:lrd�j ,:Ti!�l_ l';'�<"l!-,'�! :,�.1 ,1.IiJ I'tdlf fl ::,1 JUcl-llilJ. ll:lUj;':tlu:·"::;_·
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1 Unb;i fugido lH�J:�f;-::; v:·:--;,-,'l·'�
<\tt! rOJJ1 lnf! :'n""�t·:,;,ol: () ln"

rem as

lu enall
�:::I,§ü I.ffiERATO

Itajaí (:' n�tllTlêlU1U sempre rnarcharnm 'dl' hra�os dados.

'Precisamente equíübradns 'em razão- de lançamentos
unpensatlvos jogam certas as contas dá concórdia e do

_Ú'LUO entendímr-nto que rooíprocamente movimentam:
Com (·feito, nunCa.uma nuvsmzínha de desconfiança ou

revenção, turvou o céu :-:Z1'1 (ln que a"-� hoje têm vivido as
ias ímportnntr-s, comunas, identificadas num pertinaz esfor

j di.-' trabalho e de progresso que el1obl'éce as suas [aborío
pa.cificas populações. Nunca o divisor de aguas ne
dos ressentimentos, extremou (j campo em que f'Io
as SUas relações,

Lá e aqui, viVe-se o mesmo clima. de harmonia e prospe
clade geral que re:.-pira todo estesuntuoso Vale do rtajaí.

SolIdificando ainda, mais o sistema de fraternal convi_

('p"cia estabelecido entre as duas belas cidades, acaba de ho-

10logar a Câmara J\lunicipa1 de Blumênau, mna proposição
o 'vereador Rercílio Dt;ecl;:e, no sentido da mUdança do no

f' dn. Rua Minas Gerais para rua Itajaí e vice-versa.

Não é esta a primeira' vez que Blumenau e Itajaí rasgam
�da dessa origem, Vêm de longe e têm' raízes no- passado,
i'"as manifestações de cortezia muniCipal. AnOs atraz, nu

la. positiva demonstração dc aprq,r.o e cordialidade, dava

uma de SUa3 ruas o nome de BluD'lenau,.
Em abono da sua proposição, enfileirou aquele vereador

"TI;] sé,'ie ele consideraçõés: procedentes e ponderáveis. Con-

,.'(1", de�ejan10s Ea1iertar tm1a. que sobrelnodo reforça 'u

JUS-},ficativa (la subs.tiLlüção das pJacas Qesignativ�S
.-

c1áquelas
'\1'1S, E, que, quem sái. de Blumenau para ItaJaí, tem como .

':!.l de aeesso natural e indispens,ável. a. antiga rua 1\-linas Ge-

'ais; ela mesma fÓl'ma. quem vem de Itnjaí para Blumenau, é

q começo dessa 1'1:;1 qUl' tom.a contacto com a cidade.

I� I

• ússÍl"l1. !l

que, �Ilongandr.-;;r na estrada estadual. interliga BhJ_

;1fTl<.i\l e Itajaí; é e'a quem dã, todos os dias. aos itaja.ienses,
as boa�_vindas de Blumenau; é. ainda pOl' ela, qUe :J;raterni

,1 social e eCOnOll'!ieum.ente, bJun'lerk'1UenSes e itnjaienses.
Além disso. na sua.' siwa-:ão atual. constituirá sempre a

rua !tajai, lllHB reminiscência histórica da época em que Blu-

11e-nau' p Itaj-rl..". r..lü form�-n!&J;l apenas Ull13 fÓ r"egião geog�á
iie::l, pela continuidade' do súlo. sl.'nfw tamlJem urna só uni

Jade politi(';:t é administratfva.·mantida até o advento' da lei

8en, de ·1 de fpveHiro de 1880, que emancipou Blmnenau
It:1.jaí e 111(' _outorgou a m..-cess:iria autonomia municipal.
Como e'a ele pre"et·. :l inicia.tiva do vereador Deecke fez

',;lJl':lr a !'(·nsihill,Ude dos itaj:üerf..es, desd", logo revelada nos

v�dGro�gos a�r·9.d::f_"iJnentos qu.:' 'i (dt' (.> flOS dêlnn'3' VereaeJo-
1'['5 (k BllUTIcmm. dirigü'nm o Prefeito e o Presidente ela

.

Câ..

n-.:: ,';1 I\-lllllic-ipal de Ita.iaí.
So]id;i riN; eOl�1 :1'3 exp!'c:'.séoes de jt,bilo exteJ'nadas p�los

]li'del'[·g Jiúl"lko:� (1,:; nossa tdTll, lamhem n6s. oi' itajaicnsps
f]s:v.los l'l11 Iqun1e�ía.11 P-2]o tnlbúlh::-1 (' pela rnorac1i:1�. deixarno3
�{(ti!l t'GTiSir;1l:40f1:J o !lOSSO .penha racto agra.def"irnento aO a LltOl'

C·uÉg;c. de V él'e3dorEB Bliml€naUer�es,
3..-, Sro ?refsit.) .J\�iicicipa.l d=. Bli.u:nena1.i; pela

Caminhão Chevrolet
E,·}t,í. <-Dl G.:-,ncorrência pÚbJi,'fi. um caminhão "Che\-'1'oht

nh1rL 3"�'1 LünsfH'vadli}, O.G hltc'l:e-ssnd(Js devorn enviar suas pro
pocj as (iwl·ita,1 em enve.lopes lacra.dos, de,ida.mente assina
dos. nt,� o cU;,.1. 1,0 {la d€z.einhl'o do ano corren1.e. Na parte ex

t.f 1 na do en\'elope [) intere.R88.,!'J dpve (-!s;crevcr: "Concorrência
I'ú.l,lica't,
As pl'O])o:'tt:lS serão ahertn.s ,lO dia 1.0 dt.'l dezembro :is 10 110-

'ras,

Si> a 1l12iúl' oferta não ;:atisfazEr os interesse� da Prefeitura
:r\lunicipal.de Indaial. tem a Il1esma. ° direito de regeitá-Ja .

-Municipalidade de IndaiaJ, 29 de outl1bro de 1941l.
- MAXIMILIANO HEi\fMER

Fiscal-Geral
.----------------------------------�----------

• M

Con.: 'rrav. 1 de Fevc>reiro; 3 - FOl'.'E 1433
(Operàções na Hosp. Santa. Catarina)

- B L U ,M lU NAU -

�·1.I1 i III J II 1111111.11111111 j,"1II11I'H11111I1JlIImmIIIlH II i 111\1.1, '{UI tllI'úi-11I

i_=:::::':� Dr. - Paulo-i MaJt-a ferraI Si
=:

� ;.\ D.VOG A.DO �

-

� CAUSAS ePlEIS, CO:MERCIAIS E CRIMINAIS
ESCl'it6t'jo: R1� 15 de Novembro, 389 - l.a Aildar

Rel>ldenelll: .J�lla L"i de Novembro, 139a - Apa.rt. 1

-

-

fimUiUIUí'iIIHllllllliflíllllii(1lIU11111IWUf!iIIUIIIUHIUUHmmlmmi;;

em ltoupava' Sê{'.!1, cml, explêlulido t:erreuo, á.glL"li}:
t'ucal1ada com caLxa própria. Ver no !o(.'.ill todos os

dias úteis a flualquer hora. Preço: Cl'$ 800,00. In-.
fomm.çi'}f'§ fiO bar «DA'VFAlNA ALI-SABA.»

.

- ITOIJPAVA SECA -

res

de

===1

I jrLfl r.li·I

vida?
- 'lf�.rl10 fte.arnli!t [illlli� Tl1éU

. t 'I'ene<'!te. - tlL!;., Tsi(lo:·.'J, iE'Lei'-

I :oT1;EI(.ndo f"tE r·eUE",FlrneTllc..: cio

_,aIH!hn.
- \'arno3. d.-::-.r!1011t:l, l�anlbH'"

da, z

OF; sol(laf1o:,; fnrarf1��() u:Grf1o ..

lando Galinllfl, como. de costu_

me. nüo délrmia, 1<'iC:1V,l esprd ..

t.ando. A qualquer barulho sus

n(Mo, acordava O;) f;oldado�,
Deitava-se eonl fi carabina �l'

. "e 3S pE'rn:ls, cruba1ada. Pl'(\T,
,() para qualquer �nrnresa.

_.

i_

Fia em pânico o 'l'("l-;llte, �
'lida era por. d{'mnis agiU1wi
<">ra 01iP.- U\;-í.'�:sP .so�fleg{)� fl'í

I -'ha ,,'(�do� ltef"":l\":"1 n� ·COlT1'q::.-

lmas ele �l:aS vítimas. S(' fCL -.JS

i'e os olhos seus cru11cs se trans_
formariam em pesadelos horrl-

I
veis. Passados. porém. esses

nomento:ó1, cnntinllaYa, a agi:'
C01no n111a fél'a,

I
---, T"n."ntn Gn1in',,,!'; --- ,)t'- 1glllhaYn-Se do apelido, Nin-

I
1

-'---1

..

'

I i

olhos I�linica �e
OUVIDOS. NARIS

GARGA.J_�T.4

DO

DR. WU.SO:\T S.\.NTIDAr.(t

_-\1'lsistentp. tia F'il,cn]{lade fli,

rvtedicinll. ,üL 1íni\',�r�li(h!l,,,
do Bl'fI,:;1l

QONSUJ../r,\s:
R'OTIARIO:

Das 10 às 12 hm'as.

Dal> 14 às 18 horas.
CONSULTORI0: __ o HWt 15

di� Novembro, 'r43 �- U"ct

Indo <1.1. ..Su!lfül'1na:;. J. -

I CAPITÁI...IST1\.. VALO
RIZAR A AGRICUVrU:'
RA, E' V_J\LOIUZAR

TEU§ IU!:N§!

---�---------

e tos t 5
....

PO\lO

I i:':'_" l;:.lU �!S CU�11-

:t.c<:.r ;I_-';�--' direitos
que

poderoso porque sua

fórmula reune: C!ordc1na *

- DDT Piretro

Roten0l1l1 - Tiocic:natos�
� C/ardaflCl é um in;;"iicida di'>
recenfe descoLerfn,

AÇÃO INSTANTANEA

NO AR!
DESTROI OVOS E

LARVAS!

Para destruir ovo:. t! lar

vaS depositados pe!os ;n�

setas, basta aplicar SUPER
fUT naS frincha;; e re·'

cantos úmidos;

SUPER FUT é um tlHiêticido

de ação fulminante que, p�f�
verizado no ar) máta insfanfa-

IfiSETlCIDA DE AÇÃO
DURADOURA !

Aplkddo "obre !luperfides, 3UPER
PUl"U ti llig;c:!;u!'

clo sau !ti!",
FUT prolongadaiam dçêio

duradoulâ, matando

de pulveri2Cldo,



Se eu fôsse Deus, quimérico gracejo,
Desvaneio de um átomo impotente, -
Eu faria surgir de um casto beijo
A Luz, o Som, o Amor e o Céu do Crente ...

Se eu fôsse Deus, e houvesse. sem ter pejo,
De nascer da Mulher. eu, certamente,
Faria minha. Mãe ao meu desejo
- Pura, Formosa. Boa e Sorridente .. ,

E o Mundo então veria a Mãe que eu tinha,
Essa Mulher Perfeita que eu criei,
Que eu fiz dos mundos todos a Rainha ...

Se eu criasse-. -- a Mãe que eu sempre
E amei eternamente uma só vez,
Ela seria q, Mãe que Jesi:s fêz.

,-":__t'"

- Pc. �<mucl Alhúqurrque -

amei,

- ANIVERSARIaS -

Antversaría-se, nesta data. a

srta, Ruth Brandes, filha do sr.

Gustavo Brandes, resid€ntp. em

Timbõ.

[bondade ...
GRAÇA ARANH.A.

ORGULHO! desce os olhos
dos céus sobre ti mesmo e vê co-

mo os homens mais poderosos
_ii'>

Curiosidades
vão r�fugin.r-se nurno. cançno.

BYRON
--..

PROEZA DE UM PLANADOR
o piloto Delhoume, trtpulando

um Nord 2.000 voou de França
para a Elsparihn, ligando a Mon
tanha Negra a Figueiras num

percurso de 153 quilômetros. E' a
prtmelr-a vez que um planador
transpõe os Pirineus. Delhoume

passou por Ca..scassonne, n Mon
tanha de Tauch, o Boulon. A

travessou os Pireneus na gar

ganta de Pertthus, descendo r.l=

pois até Figueira!'. Voou na. alti- I
tude mêdi-i, de 1.600 metr-os, mas

atingiu 2.500 sobre Sn.issac,

BRASIL DA BBC

Haga. Swarní
(í.n. feir'l,_ 10 de Novembro,
de 1!l·i9.
A' tarde é favo!"[cida

por Marte e Saturno. O't í-

rno para tor-ras, cultur-as,
mínas, tmóvets cartoríox,
escultura historia. e geo
grafia. Marte rege mediei
nn, assuntos militares, ju
ridicos, lutas por causas

justas.
OS NACIDOS HOJl�-

Para. vencer, c.evem sua

visar o genio. São aptos a.

arte!",' cienclas, c descober
tas utets. Possuem notável

- LUTA PELA VIDA -

Durante os meses de inverno,
na. Europ:J.. os porco-esplnhos,
comem o tronco das arvores e

ca.vam- as r-n.ize s flue devoram.

causando a morte -do vegetal. [l

fa.lta de ....egebu:iio com que s('

--------- - ---

aümentam.

Pensamentos
o que eu amava, era fazer :1,

mar; gerar amor, ligar-me aos

espírítos, dissolver-me no espa
ço universal e deixar que toda.
a. parte penetrasse nas minímas

moléculas, como uma força de

Anaiizador rte
Envia

ser en;�ir:tdn.s ao Curso !?anta ru- (onf:rmoll

ta, Av, Angelica, 52� - São
Pa.ulo. ".'l.�iio ehlnesa
- MARIALICE PRESTES - I ACM - Vín aérea í.

mudou-se pura a nIJA 15 Dl'� NOVEMBRO,
11�5 1.Q andar

I .

(EdifíciO 110'-0 e Instalações modernas) I��������

chapéu b3$ÇO

monge, emhcrn os seus alfa
estivessem cheios. Mais de
vez estive ao pé de sua-are:

j N�n UNO! �H1M'Dl "M�IO DO ,n�m" ',�����!�i���%�laríco sabia muito e sabia

cabelos curtos e lisos

nota.ções se encontj-e inedita.
p'restaz- os serviços que po«
nos prestar.
Louvo o Interesse da sua g

de fífha, Dínah Silveira. de Q
pescoço alongado .roz, no apelo que faz aos p

res publicas para. que se p
que o trabalho tão precioso.
acredito que' se. faça nada,
que, neste pais, apelos desta
tu reza costumam se perder
deserto de homens

de

gola branca

decote fechado

Sells
gravata estreita

busto largo

talhe bem no lugar

quadr-is estreitos'

coxas finas

brc cada l;'i..a uma nova Imagem.
sem tempo para reter ncnnurria.
Ele se interroga: o que é que f:ia.

significa, ao nosso lado, esta mu-

sáía justa

I

I
! RENE' GRUAN,

�-�-- "f:.�/'.i�. �

CE'LEBRE ARTISTA
.... r�� .

I ;- !
I .'

SIMBOLIZOU

A� TENDENCIAS

DA MODA 1950

1948 - ..,.,:.._, -.

37 cms, acima dos tornozelos

salto alto

fôrma. rasa . ....

em 1.1;43, em u.isieben, na Alemanna .. nasceu o célebre refQrn
dor re'ligiaso, Martinho Luthero falecendo na mesma cidade em
de Fevereiro 'de 15016;

HEMORROIDAS
V.<\RIZEs E ULCERAS



<Notável foi o €sforço dos .at.í
radores locais; patrocinando 'o
Terceiro' Campeonato do Estado
de Santa Ca1:arina de .Tiro ao

Alvo e Tiro aos Pratos. Se o

certame estadual' cQa basquet e

voley foi um colosso, este que
fie aprcxtma, o de Tiro, não dei
xara. de ser menos sensacional e

empolgante, Organizado pela
Federação. Catarinense de Caça
e Tiro e patrocinado pelo Cluhe Prova aJ:icrt,� para. veteranos

Bbimenauense de Caca' e Tiro tndependcntc de "óeió" ou não Homena.gem ao sr, Max Bchap- A
..
medida que se nnroxíma plenamente aaserrur-ado, uma mer-o .1." tr-iun.ros nos 5 pál'(,o.s 1113101' arríms ção "entu'l';)"n' � . t oc.as �, -U'" l'Ol'� 1"0 t dt

ests certa�e, :: reali;ar-;;e no DIA 14 _:_ :n.;ANI-Li - 4"� PRO�_� pe 31'. - 3 maqúínas . fixas - a regata de tlomingo, organiza- vez que <.'starão -em luta:1s I que serão levados a err-íto. no>; ven::edores ,,:rão :on��::i�! i�t(�'.
�

p;:':,,;-seo" amPI�a:'UCEs:o �a�
Stand do clube patrocínador, no Homenagem no Exmo. S:-. uma pedana ·60 pratos a. 15 me' da pelo Ipiranga, maior é o en- gu u-niçôes dos dois rivais do I A raia da Itoupava Seca, do- das medalhas e t.a ca s, fato

('S-\l';].
esta sensn clonal regata. a'

Bom Retiro, será por ccrt?, PresÚlent� da Câmara :\funieipal tros em 30 serias a 3. tusiasmo por esta competição. nonso remo, que tuuo rál'ão no mingo á tarde.. apanhará noa as- te que será de inf'Iuerreia. em- (Cinto esperada, pelos esportistas
mais um dós' gramras aconteci- de Blumcn::m.

- OBSERVAÇõES - Já a disputa de outubro' último sentido. de conseguir maior nú- sístencta, cremos nÓR. Pwa pregando-se Os remador-es com locais.

ÍIlcntos esportivos do ano d Carnbína. calibre ;;:' - Nas 1 Para a,' Associação campeã constituiu um amplo sucesso, no- -.

1949, tiio farto em sensaclonarls- postçôes - 60 tiros a 50 metrcs. será conferida uma taça, em mi- tando-se grande animação,:i ill!mlmUllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllll�1II11J11l11l1l1l1mllllllllllllmllllllllllllllllllllmnllllllllllllllllllllllllllllllllfll!lIIl1l11l11l11ll11lmlll"�
mo, esportívaménte ralando, O DIA'H - MANHÃ. - õ.a. PROVA níatura, em prata, com a segutn- demonstrar que o remo é um -

S· I
--

campeonato sei-á urna+ homena- Homenag�m lia Exmo. :-::1', te inscrição: esporte bastante apreciado -em

_

... : ... ", E R V ç' O R O D O V I A R I Ooa:- =_
gem Elspecial ao' Exmo. Sm;. Co- João Gomes da Nõhrq,Íl --- 'I'a -

- F, C. C. T. - nossos meios esportivos.
ronêl Ribas, D«, D. Delegado da ':lelião Público.

. 3.0 Campeonnto
. de Tiro aos Cabe agora ao Eph-angn, n, trá-

Confederação Brasíleira ,de Ca,ça Re;vólv€r lívre - T:r,) dr, pro- Pratos. dicional agremia.ção da Itoupa- = . (1'J{ANSPORTE El\l CA,MINHõES)

ª==_=,:t;':��Oei!�:e;áu�:S���:'-:P�ir;_ :'�I;;III"II;jfni�'III"lllinIHlllinlúlltim!lllllilltIllHliinilimiIHrnnlluu'.= �:ga�:�a�O���:odc!narco�n�iSp:::
- Da Ride de Viação Paraná .... Santa Catarina

Uva f) social. 'Nos setores líg-a- E
__'So'c-1ili'edade Recre-a',"va' Es',pftrtiva __�. cipa.(}ão do não. ,.meno," tradicio- Agentt' Comercial:

fios ao Tiro, é grande '.0 entu- 'V . -� n N
_'

.

ee e .. -,Iii = nal C. N. Améríca. Não d'�ix9 - I'; I;:
. l� S T O O l� E n: M A I E R :;;;

stasmo reínante, o que justiiic'1' - ....

Ip-ranga
"

...d
-

d d
,.' -

'd' :: I =_ de t3l" i'i.!.!nificac:ão este ernnre- - ltu:l- ] ti de Novemh ro. ,1-1·,�-1· - �,'(') '1"'. I �.�'_'<')' -_
se, 11. o a sígnírtcaeão (In 1S-

c' lJ, - - <. _.-

puta, que trará até nós as mais '::: .

__ A V! S O __

:: endirnent.o dos dirigentes ipirnn' - O
-

b 'Ih t' d I
-' - "",- ... D1'i""tJ��, pais com ,!IT,ande núme- -

-- -- -

rI _an es e egaçoes e renoma-

-SK- .

Temo&o pra'l0l' de avisar aos nossos só.dos, assim conlO do ,,� T A B Z'I L Ao D. E ,P D. ,E ç D S
-

dos atira.dores:
'

ro ele provas é que S� consegue II!I a. 1'....
---

_

Clube Náutico América, que já se acham á venda as'mei'-,q
_

-
-

As prov3.s terão início domingo :: paraia Soirêe Dançante a ter lugar em nl Séde.. dia 13 do :: incentivar a prática do remo. -
=

pela' manhã terminando na pró- ê_ i'orrente, após as Reg-a.tas.
,

,

. ;: .

Temos nbsoluta certez� que e8-1=
DE BI..U}'IENAU ATit 500 RGS. DE 501 a 4500 KGS. SUPERIOR =

xima terça-feira. Portanto, n.13, __ A D I R E T O R I A -- _y • •

't
_, -.-------- -.�'. -------.----.- A 4 �),-.(' KGS

-

-:::
.

'. . .- 1 ta 1'egat�'l esta com Reu eXI (J =
_.

.

., " , .

14 e 15 serão (:fetuadas as pro-. :llInllllllllllllmmmllmmmmmllltlUlllIlllmmmmlllUlllllUlIlIlUlh"
'

. I
== para K'i.O PAITLO 0.65 pi (JuHo O.,U II, quilo o,no P' i'fllilo =__

vas que compõem o programa . 1- "
.

- CURfTlRA 0,30" " 0.26 " 0.2 t ,.

ótimamente organiz3.do. Ei-lo: !..11I.U'fíllmÜmillm!H Observao'do 1IIiIIIIImníIII�1l1l11IUllllln!llllmtllnfUIII11JIIlliI1l(lllllml11111nl' =_.;..= ,JOINVILE O,l:� .. .. 0,11 " 0,10 .. ==
- TIRO AO ALVO -

�!;������i;;� IJustiça seja feitaa quemamerecei _ :lli��;���:�:A{l :::�' v,:� :.::'�' .nlla '�,:�, '�,,"',. �
_

Pmc6pi Filho 111m' ..
-: - CIJRITIDA 0,30 .. 0,26 .. ,)/�,i ..

-

?;lIl11l11l11l1l11IHIiIIIHlIUlllalUnti!liIIHIIIIIUmmnUUn
. o

. HlIIUtlllll I •.
_

.. ,JOThTVlLE O,l:� ,. 0,1 t .. n.lO " =
.

"h d !1+e ü V.:i, ll'tando com touq o 'ml',l- 1ÓS, qu(" co;�;ivemos há mais
0,08 " 0,07;," fI,O,' "

Vencemos g<t, a;- am,�. ' .

ks" que
- ,IARAGUA' =

.

t p ,iasmo e fOl'ca de VOhL:lcte, e ,(,mpo conl eEser, �crac ;', --
-

. deitatío. s<:gundo encontro ('OTI Ta ti f>__..
•

t 'd d de as
=

'.

RD-r< 2 pRO 36ln de JoinvH'�, t:,u;Jlanl'uvIC air·'la com tQdá uma turcÍel3. emos maIS opor um a e ,,- ACRitSCIl\10 li'IXO PARA CADA DESl":>'\CHO: -

DIA 13 - TA • �
-

..a J_< -

•

t t' ".ont.'_";.','l·<�·. c�. l!",.lnpos '-·:111a..\.'el'Si' listir aOS seus ensaiOS, n,ão ga- -='
-

VA (EXTRA a toda (' �ualquer expec a 1-· - <. � bLa ' 2�,,; CAP ,>,oI'l'(': o total do valor do fr.·{:1'
J

_ _ _ _ _ __
_ _ _ do nosso Vale, decepeionanclo a :antían�os l'ma ,,'itória; entre- .

O 'I f t
.

(' C' ll){) 'lI'
___ � - - - - ,- - - -

lIma enorme assl'st::ncif'" que '-anta, dEpositávamos nossa irr- CI'$ 1.8 se c!,; para l�.' '" at" ,1'." . ."

=

$�.!Z!.�J.:j.�.A:I�.'�.'V.A""J.)";jj.�/...o�A.'�A.�.�1. �fluiu na tarde de domingo. ao .eira confiança e nos diIig'.illlOS -
. CJ'� 2)�n :;;*'10" para mais <'c CI'$ ]00,00 -

$ V d campo do Caxias par;l a;:-.f3istir à,. JainvÜe convietos �e. que, ,<se - =

'. 'f<t#'"
.

e·,.... n·......
.

·

...e.,·m, -, s '.e' !
:.1, uma revanche do '58tl "scr,l- não fosse possível trazer para' :=:: NOTA: NOS PREÇOS ACHIA ACHA- SE INCLUH)A A TAXA Df� SEGIJRO

-

.

� :ch',', souberam vencer gart.o· nossa e:ltidade Of! laureos da· = -

Ui samenté a seleção jOinvilens(, vitória. pela menos tínhamo,'; a - Sl<:RVIÇO RODO-FERROVLiXUO.

===�,. � .. TERUENOS E CUA08 DE CASA, í'l,? dh'érsos $ pelo esc:>re de ,1 tentos contc'a certeza ;i(' r;lle aqueles t)nze ?
'

Despachos diretos (sem rédespacho), de Elumcnau para qualquer localidade servida

� ponto;; da Rua A;nazonas e Rua Progresso. tudo :: 3, espelho nítido do def4enrolar ?campeões:� saberiam lutar com pela R. V, p, S. C., nos Estados do Pa raná e Sta. Catarina, e, em tl'áfego mútuo

$ no baIrro do- Ga,rCla;
.

..'
$ da partida. A v:Lória (lesses jó- todas as suas foro:;as e bOa von- -

para outros Estados.
# LIMA CASA de matt'rial, t,ama.nhb 8xl1. com $ VEns constituiu umâ 'surpresa tade que sempre lhes, foi pecll- -

$ ..

t d'
.

i t 1
-

" ... $ para a maioria dos no.::-,·'s:>s �;- líar. -=- PECAl\ol INFOR-MACõES .-
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: isto a PRECO:s DE OCASIÃO.. ; taram os eternOB "palpiteiros:>- lhantlsmo, engalanamos o nos-

---

$ Os interêssados queiram dirig.ir-se ao Sr. Chl'is� : que malogravam a sorte de nos� so Vale com estas vitórias, que =I!IIm!UlIlIIlIlIllIlIlIlllJllllmmllllll'lmlllmmlll;illlIlI!IImllllllllllf'� I

.! 1::::r�ers:'6.��a. AmaZOD.as/Garcia, ou pelo 'l'ele- f ��S;:;l�:ã�nr:;:;:�'���!'�un 1'('''03
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Cenário.Esnortivo l('smos a quem devemos todo
__
§ FAÇA ANTES lJMA VISITA A

�_I' 1p • ê=�ito alcançado. e a ]'('::;pot-
�-- a'não se faz esperar: R um:: "C ii S I B L I H C' an :: I
Ll • 4,

..

l' ;nnhl'do de lwróis, e a não me-

ª==_. =�ê::_ !r":re'COnlZa O U g a r para ::oe merecida pessoa do mI'. que teni. á sua disposição um

B 1 C d M
_�e]ix Pr<illlL Sim, todos nós grande e variado sortimento de:

'0 .' '.r·a'·S' I'" na ,Ona· o' . undo lOS congratulamos com o snr. :MALAS PAnA AVIÃO -:::!. J_ l" [i'('lix, e nos orgulhamos de tê- -

1\1.\ 1..\ R UE COFl:'O - ,

. ii o e111 nosso seio, porquanto d['- _?: i'0'
..

e'·c·l·a·.raçõe.S ..
do presidente da F:lfD á Imprensa; VEmos à éU'\ pessoa o sue_essa

- I\liUAS DE OLEADO

,

-:.Jcançado pela nossa. seleçao e =. l\'r.'\T�i\S DE l\-L�DEmA '::: \

, Rto, 9 (:Merid.) - Em declac contra o Madureira.

tRiO,
9' O\íerid:) - Inf,9tma- :J belo dc>semper::ho dos nossos I:: "ALIRE;� FDL'\S -_:; 'I'rações prestadas aos croriistas Ria, 10. (Merid.) � Encon· se que o Fluminense �proveita- jogadores. S.S.

�oncIUZ.iu-se
à g PASTA;; DE COlmO

brasileiros que se encontram tra_se- novamerfJte nesta capi- rã. a folga ele �da°:rrungo pa� 1,ltura dda expectatlVa geral. sa- ::. BOI,<;AS P.-\K\.. �EJ'\'11ü[tA:;; _= I i _ (LINTHOS ESTRANG'EIR,OS)
na EurOpa, o presidente da tal, de regresso da Argentina, I realizar .uma rápl tempara a llentan o pe.la sua correta O· :: • ,

FIF'A, sr. Jules Rimet, aponta o delegado da F'll!'A e. preSi' f
em espírito Santo, r�alizancto "ientação, satiLfazend:> assim a:: Conft,,,,.(;RO rlr.: l\L>\LAS PARA l\IOSTRUARIOS ;-: I E MAIS UMA INFINIDADE DE AI�'I'IGOS

o' Brasil como o quarto c1)1oca� dente da Federação Italiana,! dois _jOgos, na sexta-feIra e no lOdoS?� d�:portistas de: Vale § E ARTIGOS DF. COURO EM (:F.R·H, ; I I DO SElT VARIADIS�;'
..

'IMO SOCTIl\fENTO
do na Copa do Munao. Para lU- ;>1'. OltOl'ino Barras�i. Fa!ando'l dommgo,

- [o lLaJal, Nao teve medIdas o = Rua. 15 de Novembro, 7·1:5
meL o grande favorito do .Cam- i imprensa, o despol'tista dis- Rio, 9 (Merid.) �. Il1forma_ ,eu tral.alho incançável e con- :: Blumenau � J' .. ---.--�-------

__ ___:_--- ..

� ---'-::.:,;..----�

pronato mundial é a Inglatel'_ se que o fOOI
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bráSi
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I.<:iro...
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II
se qu� ,0. va.sco e.

o
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Paulo seguiu, ,:e.?-cer a, â.(�ua mis:ão �UllllnllllmmIIllIHHmIllIllIllIllUltlllllllllllllllllmlmllmmmmllll. � _ -:--

.

_"",,", ___

ra, colocando li Italiu f' a Ar- sl!pe,/'ior ao flltehQl argentmo, F,C. lnIelUranl entendunentos {ue lh", 1.01 oferecida, o de pr f'_

gen:tina air,�a na frente doS que C1U'OCe ainda muit J df' in-, para a realização. de um amiE:- -,-arar a no;;sa .seleção. . =:�llIImIllJlmlllllllllmmlmlmilllilllmIllIlIllIlIllI!Hlllllllml!ll!lIt!!"·� í (�-?-'�----�- ,-"==:_-:::::::::::::-=:o=-----:.-.._=_

brasileiros. dividllalismo. :'Í.cbg_ qlle o 81'3.- I
toso no Pacaembu logo após o Que o r.r. FelLx Praum fOI um ,

- I

Rio, 10 O\.>[erid,). - O técni· f sir evnluin ma'::'; qUe a Arg'en-I'·té�Tn.in.o,
doS re��ectiyos ,cam- ':erõi, não resta a menor dú\'i-

_-:=_==--,PI,acard Esport'llliilyO�=_:i �
r,.': co do Flamengo: Gentil Cardo- .11' tina, muito pmbora ress�J\'e )t',.na.to., e no CauO

_

di! !linbos ia, e quanto a i�to temos toda
::_ )

EO e o vice-presidenfe do ru- .. que .a sua. imprci:são pod:i3 ter. sagr�reJn-se, .c�p,eo:s. ,P�rq ,certeza ,de qUe o mf'smo já

Ibro�hegro, sr, lfranciscq de A·
.

l1aScido do fato de a Argenti- ��sc J�ga :<;era .lfistIt1lldo r1qmE:- oi, alvo de muitas fe1icít'lções,
.:,..,.'III,lllllllllIllIIllllIlllllll! 1II11U1111111111111111111111

•. !breu, contestaram veemente- I na VI' ,ntravesEado ·dirici! fase . S1l110 Lrafeu. Ião sõ par parte dos dirigelJ�es •

mçnte .eontra as versõ·es. de que I de que ai,'l'l não se refez to- Rio., [) (.Merid,) - Divulga-se
los clubes locais, c·omo tam-

- EM JOINVILE -
.

1\>7.
,
t 1 t d "em pelQs mentores do Eelecio- I

"",lZinhO recusara-,se em atuar a men e.
"

que, em. retribuição .à visita o
d' '1 Seleça-O da L.B.D., 4. x Seleção da L,J.D.,3.

! I
:

,.,Ta.imon, o Botalo5!'o aL,'uará na
H o l0inVl ense, que souberam !

�_,__._�-._� ......--- ,L, � rcconhec'er no "enhor Fel1'�
,

EM FLORIANO'POLIQ -
'

,
'

.

f :'::l'e"'l'a e'�l. 1!'l"1, participando
- 4 - "1. .:;'1 \

'F...��.'��-:f!!!7,.,:':"-..... '"."
.. '.'

..," . t
�,� .. _V Praum um grande técnico e sá- P 1 R O

' t;

.le tU'íl torneio' em qUe inté!rvi- Avai, 2 x au a amos, .

,

1

!'t :
t R

')io orientador c1as normas que AI EGT>E \
-' , :ão vá...'ios do� principais qlla- � El\'.I POR,"TO .í i_, )in. ,_ - , ,j'.

't "eg"m o futebol de nossa terra.

I '
.. ro'cu rs·· -S'I' f lr�� ;��i��:l:. (Merid.) -- CJr-

Mais lIDla vez quer'-'mos eX- Rencr, 4. X Grêmio, 1. �.!!._.
·

"

:,'
.
'.' .' '" "'" '

.,

. ,

..

", '-.' �ender aqui os nosros pJl.rabens - EM CIffiITIDA --
'e. nos círculos esportivo2 a

aOS craques elebed,�anos, e tê.
.

d GIl 1
4

.

- 'efErentn as nE'gocia- ,Va.'3to Verde, de Blumenau, 4 x v.' a ama, oca, .

'11,1
,',

'
lersao r -

.
. t.·

'

. nos'convicção' de que aos nos-
, .',., ,"

t
�ões cstabelecidás entre o S.

�os juntnm�se os de todos os
Ferroviário, 6 x Britania· 1. I. ;1A. .INDUSTRL4fJ 'TEXTIL GASPAR S/A. $IT� '1 Pà,ulo B',C; e o Racing, prová- �tportistas, sSjam eles Blume_ Coritiba, 5:x Palmeiras, O. li !

•
Ell'I·GASPAR. PROCURA BOM URDIDOR r�A t'

J'eis carnpeões Pllulista.e a.�'gen:..
'1>'.1«·;'f(>>", Bnu'queuRes G\l Gp_s. -'EM SÃO PAULO - !< �.

· 'TECELAGEM. PAGAORDENADO COMPEN-, í '.ino, pà:= um s�nsae.onal en� r�rens{'s, Ao Os:car üsvaldo Jabaquara,.l X Santos, 1.
.. '., '.' , '.' -'

, t I
,ontro r·f:sta capital. .' .

" -

t S.i\DOR. - 'i:RA,TAR EM GASPAR.
'. 's. Plll;lo, 9 C!vIeríd.) � En- ·�:��lj��to�::;;;�: ;�r;;_:.\3!;�� Coríntians, 2 x 15 de Novembro, 2.

, 1------.. .....��.......-_ ..�4jIIII'::-'---�- ! �ontra�se nEcta Capital o pra· 'Üni, Hélio, Nicolau, Schadecl<. Palmeiras. 5 x Comercial, 2.

��I;;;;I;';I�IUIIII{I.nnIII,.I.·lltni�mnr�miimllmll."H.mmnimmlut,' ·.;l��oen��oc..��,·Bq:t;f���� ::�a��:= '�:'�!����inhea'LPZ�nhaéilo'nh,a'ren�bemreolls' São Paul�, 1 x Portuguesa de Desportos, ·1

"L
.,. u Goat.'l de Remo (S·p·) e Pinga (P.D.).

I. U' d···
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. F' .' t �er as base� com os pri�ctpais por rstas ('oluna". as nossas no.
- NO RIO DE JANÉffiO -
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·
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-.'. . ,e.liiIs..• ·e·
'

n' '.0'
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'I ;����.eSc�;'11.!�stl�1:l;'..�:
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�.=:��� �����g;���ln�){���<;i:�3��;a ����. 'Vasco 4 X América 2 - Coais de .Ademir 2,
Ma-

!
.

..
.

'

" lue a proposta, com. gfLranu:t feita a qu('m merece;), neca e Chico (V.), e Ilton e JOl'g-inho,· (A.).

• .

..
, 'nínima para as de:p,emf! f' ::mUmUIIIUlllflUulllftfíUfllm' � Flamengo, 2 x Madureira 2 -CoaIs de Lero e.

· .
. • I �aixa única para diVIsa0 dos :li Ajudar a Campa.nha dt' :: O ldin1 (]I.{) It. '1--1'

'

O'. -P" ·E.· ·'·L '
lUCI'.OS foi a�ei.ta em .P!,i.DCIPjl}, :i El-tuca.cão de Adultos éS: Durval (F) e sva 10 r..

I

'i ....',....'
. .t ficandO. porem a dccl.s.a? pa:J?p. ª cooperar para, o t'ITO'§ Botafogo, 1 x Bangú, 1 - Goals de Br3g'uin la I

,
.. '.

.

'.

'.

6. o mcoT:tro el,tre os dIrIgentes;:: f{reSSo do Brasil;; (B.) e Moacir (B.). :

I
' o," ="" ,1!1lI""lllllllllllllllllllllllllllllllll Canto do Ri", 5 x São Cristovão, 1. I

�W f) R G E S:rD··�- ::::?:B:������r:J:�O). ,!IDlNHEIRO,f P�OPRlETARIO, lJERMANN lIIÉNIm" _ II r. Zll1Imtrmann ���ti:i� :esC;:;i:��:' :'Atlético "ag,'ou·se cam,

I Atende-se a qual(IUer ho't': t I
peão mineiro do corrente ano. i

�.., .'. . "

..' .

•
'

.

,
. C.frUr1iãO ..Dentista

. I
- EM RECIFE -

b 1 t Esporte'Clube, O x Santa Cruz, O, '

�),
� Higiene a 80 ua___.._

t,,'I' E.X·A·· ,M E.' S'.,' , D E- R A I. O, X I
- E�f BUF.NOS AmES -

!

mNa partida principal dá rodada o Racing pE'rma- ;:

.
'

I
neceH na liderança, vencendo o San Lorenzo por .�

'.
. .'. S O.A.' .... BLUME...

NAU ., '.' BLtnUEN.AIT.-.RUA 15 DE NOVEMBRO. '595
.

.1 6 x 1
(j Imp(lrtn�;;o '" r'omi'rdo )
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..

'-.' ',.. I.L.
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.. ,
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.' '. '" .. Telef.'one. 1146 _ 1 '._:_ ITO-UPAVA CENTRAr� -- :!.

_ CUlnTID.A � .JOINVIU� BI..Ul\lENAU ! .

6· .. RUA EL�O PAULO, 2,s:.80. ., � .... '.' .... Band.eirante 4: x Atlé,tico Operá.rio, 1. !) tI
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BO!1."stituirá aut'en'tica e brilhant
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-_ .
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esportiva o ccirnpe'oriato estadual d
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atiracJores- Programa elaboraclo,i Reina grande anlmaçã� em torno �
�;:'i��:,::O,. '���;:�: :��:Jg,f,��;i���;dc Om p e t iç ã o a q u á t i c a d e c/om i oi
Precisão -.:.. 20 tiros a so met.ros, Fuzil de Guerra nas 3 post- ,dlmmllllllUlIItUllIIlIJlIlIIHlIIllmmlllUJIlIIII 1I11l1lflllllll!lIl !IIl1ll1l11 III IIIIf1 li IIIIHIIUlllllI-;';
DIA '13 - TARDE '- ;3.à PRO- ções. 15 tiros a 150 metros.

"

- TIRO AOS PRATOS -

Homenàgem especial ao sr Dr.

Bernardo José de Castro, con

sultor técnico da Confederação
Brasileira. de Caça e Tiro.
Dia 15 - Tiros ROS Pratos.

e'
•

Iro

XW!.!l ·S.!S 80'" UIQ�l!ltI()tUoH
V1I.: (.t:;XTP..a)

• Ricas medalhps
Realizar':'se-á

e ttacas
de

em j
Itoupava

0-

Sêca
Herfng e OswaJdo Ode Sr.

Carahina calibre 22 .- Arma

apotada �. 15 tiros a 100 metros. tarde na
"

rala

Homenagem ao Sr. Cap. De

legado Regional de Polícia.

Carabina cJ.libre 22 '----- Posição

OFERl<:CE PARA FIM DE ANO OS 1\1F.
LHORES ARTIGOS PELOS 1\-IENOltES PRE�

ÇOS EM

SEDAS

CASEMIP.AS
C II A}> E' U S

BOJHHRINHAS

n R IN S

.�
·ECONOMI
I ' ,_

_

.

TEM P O
e

i-" lt o R n o c nu o S. A.

LI\! PRBSTAÇÕES NA FIR1\-I.A
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,
i DOS ossos

o se de envolveu a nale
í.ro lndos pelo EI'ewlin. Jurou fi- 'que �ub"tituiu a 'EerC:eira Inter
delidade a St.a.Ii n ruus des- naciona.l (01 revrveu-nr, O "Ko
mascarou ou pensou desmasca- minform" Iundado em Bucarest
rai- o" homens c'o Putltburo. capltnl d� Rumanín. e'."Onlun
O "KOMINFORlIf" em LUGAR gou Tito '- e esperou flue Tito,
DE I�EDERAÇÃO BA[,('ANICA procedendo a reVlS110 da sua
No dia 21\ de junho de 1941\ conduta. voltasse ao rebanho

Stalín VilJI'"U o 11' ti m J i .. ,' golpe listo
é a. plena obediencla TI'} 01"

cont.ru Tito. 01',' "nau a Iuno.la.-;ân d.mf. de Moscou, Tito nf.o "uHoUI
do "Kumí ní'oru " t r)t_�p.at t amerrtc � Então. a uPra:v-lnJlj orgão oiícial
H,_.t .."hpvi;;.ta de lnf(H'YlIaçÕeS)! do gover-no da Urríào ��oVlétlc i,

cujos ar-t ícu lfsts ...3 rnu ltaa, vezes, Alguns horn.en.s anteriormen�e
nadt mais fazem do que repetn \ fieis a Tito como o seu ex-mi

o ditado de Stalin tovantou acu- I níatro- da. guerr-a, general Arso
sações contra Tito; disse que eh'\ 'hvanovitch, abandonaram
era tmpertanst:i, nacíonaltsta marechal, preferindo ficar com
falho de solidariedade interna- Stalin; tentaram fugir da Tugos
cíonuí : que agia como té:tad�r; la-via para Moscou e foram
que havia suprfrn ldo 3. oposlcão mortos na rronte.íra. Outr-os, po
t'0litit .. lo na. lugnslü\'i r ; e sobre- ant::!riorrnehLe ris!:;::: a 5:!taHn
.udu, que promovia l} rr-rror no mas insati;sfr:ltn-: com ,"1 quinhâo
pa is que t.rv- r-a a uesgraca, de
ficar E"ob a. sua autor-idade. Tito

passou a ser pechado de trots
kyst.a " de bucarinista..

1 J

os JOG.�DOln�S DE BAS

Q'FETE
Pnrn o sen.saClt)1:al enc()ntl'o

de Bola [l o CestJ, <lo (il�1 1'"

entre o f�!1noso quinteto do 'Tl"

tê, de São Paulo, l' (ia Sple(:âo
de Bl umonnu, f'orrun convoca-

tlo;-;. 0.3 i f'gUtlltes JdgarÍ!J:e."l. pa,
r:! os ]qlhll'IlO� t.rc..n..»:

.r}I) !lllranG;l: F'reu. [',Le1: "111�
']1 J c \\ urges .

1 \0 {_l!111IPlt'O: Aldo. I{t}��t# f'

;\,ui..

dido (' Décio . FPOLI�. C\ll"l'ld I O::; I �'ira do {,cscore l' l,.;",1<.,"l. ao

Do Baruteiru utrs ��l"lle!�.

Chi.-I
<curutus arilall.I-".:'. a,. l:UtJ

I
(L_a.ck G ....rcíno SJ_ivu. �tlb-h-

CO e Roep!r,·. r;ll'p(' -, 11" OPI'lll d» .lt·, ,}'.1· de. da Ui)l" al'l'Cnlba ,lo com

Do Duqin de r.l,,[L . (':1r.,;1.I- melro fi ,�l):[lc-l);:'ca ' rn A� em- um pelot.aço, tóra da técnica.
çú, Mauro L! \"',g I,

I �!t"i� L ':';1' b
-

"j, :t ill'Ullf" rt o �'_u ex_,·om!)'3.nh('lro (L� ,eqtl1pe
O lt3enH'1l l"1'q'(l�lt:> _�. 11°P'.) 1" �D li(· (J\lULlJrU

, _\�C'l�8. t... Roberto da Lnz C,)sla. por ha-

dirigir ...1 ��t:lt:l,::u dó' r!llil11{4!:�ll!, Bit t 'f_lL .. l- '.r e;:;C2 mudado de (iube, sem

de loJa ao (_\"\t'�i., {. I) '-:..1' 'I'te. 1 �f_;lt'· .. tar o respcc ......vo passe, o

Pedro :�I( fnalidürt:�!lJ_. ;'t
-

.1:-, uour L- r1 t :iJ· 1.'- 11j'1 Ulll'i�:pu o ..fUI Dal r '---1 J�l1CC

Telo Ito
lIiI

emalS
t'l PU�l";I, a lHlpO,' d- L!tfn;'a I

hd. t l.i punliu, à Iu.lt, i J.� . upi

'), moderação nas jogada::;
;iolent.a3,
Alcunhando seu ex-compa-

1heim Roberto da Luz Costa

:!� ,U"urpador do 1, muatm, l

3.Ung.lldo_o com outros «pelo
aços", notados pelos -'banuel
mhas" mas qi 3 o '.; l'z' d,pla.
:lutic.1 e i. �:lig"ntementp [w

,lU nfio tC!' visto ou melhClt',
lão ter ouvido, o ..?rendor Ger
cino Sih:1, como fannaceutko

orgão índrpcndent. ... ,,=,l�-tJvd Era "

lH�� se (. II i_L ild cldad:, di.) RIO
tú fJlLl. ní'�Ae E:;f:rdo, �fnun!·!�Ul.
i} a 1,(J�"lbllid,l te lle ]1(1 C:l;"

(Conclusão da Pri.m,jra PiLg )
U!'le<LF: O',,,) e g'l,;,l!ml. li.. 111a !oe

E'Y1 fl\I<' .: 'lUl se fundem o::;

,'O c �;f) lnilhões d!,.)ILlr� flue li1e

1'a obt·u do aras" no_ p"l'l:lll'
receber hOJl- ela .\wencJ_.' Ad

lado d(l "E:n-iço da dint!3 <,,,[u'

na, d'3.s àe:,Pc: a�J tIu gCi'"·,,rliG "

dm: outras llulttal"O,.:, jHll�lt"L'

I
parte, de:-: a ':t'!'!;a fc <,on�nmida

(:1 t' 11' 'O:J p.ll'!:.lculareJ qne 1 �17

li _" r.l o �_':r�, lU _::.\' m'!a /:·.al:l�:-
I

�a. t: lltJ � • "4-U .t .'-tldlJ �) .."'Ih IhU:i�

I
R�fJ t' PI·tI1)!JIJ:i {�1r1.1 1 t r�ado.
-'ada !,,:J brl.dv. I .td t d l111n;:�1I

1 1_" 'DIll epnl<-ll�,"'j de Jndh'lr2S

I t� dolig 'S l��' d � l�"-.r \ ,;Ll1p�
ua.t �CJ B d\:\ g:..: ,JhLd, :·I;_U)

I ruer lHai� \'.a l!-U' 1lft:;

tOrt'l\·ei.. da l\qlli:�t t

I- l()� �.lunJ.:d. :;:�c, �;�. tnnlat!1

tl'f'nH l'Ll'it'.t�wl"lIl e ImlJltr!\'�lf
L('onoltlln:1 ,'1';l !'(,ll'ópoli,

se. carvão etc" o PHilS �\. \. aI

em autornov :i;l d�-' paS:õl,ilO, g- 1-

salina, balanga!lrlií.", g-<'!;tdell'a:1
etc, Urge Ilegal' pcnni:ili[w (1['

-rar naS ctitradas dJ_! ferro. (;Onl

:retcs tolc:!'a ...-eili, eil'l'ull.'m 1.'111

:lc c'assp, a,:,,Lbou por faZ,,!, lli!

'lambedor", tentando pa:.:oà-'io
no:, beiço::; d l'lUt�I., a ([uem mo-

I
i11l!lltos ante:> apudára de trai.

ior, in;,Ug-ando-o numa toáda
'" ��""'''ll''f';ra» levá-lo a p('dir a

drmissão de tocL1.�; as c8:nls i): ;
,ç recw"á"a, f(Jl'nlalrnent�, a re-
:ul1wial' ao eargo C!'! vereador,

Foi htela em v�:J. Nt!m lam

bedor, n('nl ,maclInlba' eJu-

horJ.�. t'LH Cp o;; senhort}:] r{el'eU
P..fnno:-; c o g\)yprnador· Al111enutl'
:Il, Barro". !'líl I:eSl.'llde. n') Es,
tado do R�o, na qU�t; este\'�' t::un
})('J'Jl pt'C>:tHltt', o gm'crr,ac'}l'
Adfel'bnl RalHo.i da SiI\'à.

lml habíl \'Jl3.11tf- dü PBP, esta

dwio das 'gl'ar�.s" OH oulro:3

',ívell' l1JL pindaíba " parr.
') Nereu e' o Gdulio embarea
rem no nosso ',bonde-", terão

primeiro qU2 entrar na ,<filn.

I
i

i�"'ndrta�ão pal:1 tndo lsto

11,!�íf\ a1gunla CUl,m, Há Ilul aliO

.

- ,nio fui aO 51'. Correia ('

c� stro p ofereeUlli' 2 milllü<,.;
de cruzeiros du pl'opnganda
graUs para o go\'e!'1'!1) faizer a

�"mDanhQ da r-eol1omia fl:l. g-a-

e Jtáz de l'\)l'a. .As. (";-,u'.lda:; ch"

odag,om se l'on::Li'uem P,lI'a. qUe
nel'l:all..)ria" q\l� podelit t t',tf('-

,�ol�na, Dpsnendem sr; :-'0 1111-

1)\i'\·S de unHar;;, ".5 em clU,IS l'lt-

(1 ..

�. (:�,�,c1�� qu.: : ão importados
'h; C!\l' ,:, -p 11Jé'm Em pedaços,
pr) dl)j� {HI 1 T'{.;� anü3. 110S cenu

t(;l'io.; pr(:lll ltll::O:l das í'lnpres9.s
de transpor\':, !oc!Oywrio.
Não Hei de nada mrll,' criml

',r;f:O e ant'-eeonômil'O do que
,ubsti�,uil'ão dos bondes elé_

l'if'or', cOI1Ruminllo energia das
]("'�sas qu- das dagL�:l. foi auto_
�:"l'� "'1Y1ol'tadcs t;a Anlcrica,
'n ri! rü�' lllnil' 01,'0, ga511lina e
/1)-:- . .çr ,'_ç,ntf'� htd0 p.dnuirido
, ,jlll!'ll''s. Kléo há nenhllma.

spguirnm levar o vereador Ger
�ino e nlilrUll' ,. goa] " {) seu

::_cmnnn"J,-'ir() dI' �( ,- Ro-

- IL�,;'"",iX j ""Q7"JIIIII.__

Motores Eletricos
bertn <1" L"z Costa. l'f'lribllindo Estrangeiróspt'lota< O" . d,da-oll que fl
l'ari,l na YCrennç1, na!� comis
"õe;.; e com o s('llhor Aclhcmar
ele BalTos.,.

I AGRICUL'l'OR. ADOTE
A CAMPANIL.\. AGRA. I

RIA (\"ITTi' ",r�"' ... "" TUA
'1,.. :'11j'oveitamento da

\ l-(l!1(']l.i Jl" .2,:1 j}?g.' Letra C
SALVAÇÃO!

,
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iMOORE- cCORMftCK (Nave�a�ao) S.B,.:
!
...
".
""

í
� Os Quais trazem cargas flf' imporla('ão p rN'pl){'m rargas para os portos tlfl;

I
GAL'!'} lUORE M NE'W YORK - FBI LADELPIDA -- --

IRflSeM2\ de pra!:a e demais informa!:ões com 06
AGE�"1'EM

tCiiJEf '�ofj)êtCio e Indústria 'MaJburg 1'e!es!'a!Wl �
'j.
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